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orÇamento ImPoSItIVo e SeParaÇão de PodereS no BraSIL: 
uma anÁLISe SoBre a emenda ConStItuCIonaL nº 100

Ana Aparecida Silva
mayra Alexandra Santana Santos

Adwaldo Lins peixoto Neto

Para além da clássica dicotomia entre presidencialismo e parlamentarismo, o sistema 
político brasileiro pós-redemocratização foi definido por Sérgio Abranches como um 
presidencialismo de coalizão. Tal sistema político tem como característica um presidente 
eleito diretamente e com mandato próprio, mas que precisa do apoio de uma coalizão 
multipartidária para governar. Combina a estrutura hierárquica centrada no presidente 
com a formação de coalizões multipartidárias. Nossa Constituição de 1988 é a que o 
presidente mais tem iniciativas, sendo o poder executivo, o poder de destaque. Contudo, 
os outros dois poderes que durante duas décadas ficaram “para trás”, estão “sufocando 
a presidência”. Segundo muitos estudiosos, a Constituição Federal deu ao Congresso 
muitos poderes típicos do parlamentarismo. Assim, segundo Abranches, mesmo 
eleito diretamente, o presidente da República se torna “refém” do Congresso. Sérgio 
Praça sustenta que o orçamento impositivo para emendas parlamentares, presente em 
propostas de alteração da Constituição Brasileira, seria um quarto tipo de orçamento 
impositivo, que obriga o Executivo a executar apenas as emendas orçamentárias 
propostas individualmente por parlamentares. O contingenciamento, que visa permitir 
o cumprimento das metas fiscais do exercício, é uma das prerrogativas que o Executivo 
utiliza para exercer a discricionariedade orçamentária sobre a parte não vinculada 
do orçamento. Este é um dos principais motivadores dos debates sobre o orçamento 
impositivo e, nesse contexto, surgiram propostas com o objetivo de restringir ainda 
mais a discricionariedade do Poder Executivo na fase da execução orçamentária. Tais 
propostas se basearam no modelo americano, que exige autorização legislativa explícita 
para anulação de crédito orçamentário. Tomando como base o exposto, esse trabalho 
instiga-se a questionar: limitar a discricionariedade do poder Executivo por meio de 
Emendas a Constituição que visem vincular o orçamento da União fere a separação de 
poderes? Tem como objetivo analisar, por meio da exploração de pesquisa bibliográfica, 
os impactos da aprovação da Emenda Constitucional nº 100, do orçamento vinculado, 
sobre as condições de governabilidade proporcionadas ao executivo. Pretende enumerar 
algumas vantagens e desvantagens da implantação do orçamento impositivo no Brasil 
com o objetivo de discutir de que modo e em que medida a execução obrigatória das 
emendas parlamentares fragiliza o Presidencialismo brasileiro, atualmente definido por 
Fernando Limongi como Presidencialismo de delegação.
Palavras-chave: Orçamento impositivo. Presidencialismo. Separação de poderes.
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PINK MONEY: reLaÇÕeS de ConSumo da PoPuLaÇão LgBtQIa+

dheiny Freire Gomes 
Natália prado dias 

Renata França de Oliveira 
Stéfane Silva Santos 

Carlos Alberto maciel públio

IntroduÇão: pink money é uma classificação originada do idioma inglês que significa 
“dinheiro rosa”. Adotado no Brasil para identificar a relação de consumo de um público 
específico, este que é protagonizado pela comunidade de Lésbicas Gays, Bissexuais, 
Transgêneros, Queer, Intersexos, Assexuados e etc. (LGBTQIA+).  dISCuSSão: De 
acordo com o questionamento norteador deste estudo: Qual a relação de consumo entre 
o fornecedor com a comunidade LGBTQIA+ em relação ao pink money no Brasil? Os 
autores mostraram que a população supracitada, representa cerca de 10% da população 
brasileira, contribui significativamente com os cofres públicos nacionais, através do 
consumo, afirmado por pesquisa de uma empresa especialista em empreendedorismo. 
A propaganda é um grande atrativo para atrair essa população específica, gerando cada 
vez mais o ato de consumir estabelecendo uma relação de consumo entre fornecedor e 
cliente. Mesmo após 29 anos após a criação do Código de Defesa do Consumidor, tanto o 
consumidor quanto o fornecedor, desconhecem seus direitos e deveres diante da relação 
de consumo, causando assim uma lacuna que impede a execução eficaz da Lei, já que é de 
ordem pública e interesse social. oBJetIVoS: geral é analisar a relação dos fornecedores 
com a comunidade LGBTQIA+ diante do pink money no Brasil e o específico é verificar 
como os fornecedores se portam diante das tentativas de boicote, devido às campanhas 
de publicidade relacionadas à diversidade. Sua justificativa partiu devido à inclusão das 
minorias em propagandas de empresas conceituadas e de grande tradição no mercado 
brasileiro e as relações de boicote a essas marcas de produtos geralmente originadas 
por pessoas conservadoras com comportamento preconceituoso, justificando ser uma 
afronta à família tradicional, o que afeta também a liberdade de expressão prevista 
pela Constituição Federal Brasileira.  metodoLogIa: É um estudo transversal, 
bibliográfico de natureza dialética sem riscos. Foram estudados artigos científicos 
relacionados a gênero, doutrinas e relação e consumo, com a finalidade de identificar 
as lacunas existentes entre o poder de consumo e as suas relações de preconceito por 
orientação sexual e identidade de gênero. ConCLuSão: É importante construir um 
discurso sólido e convincente, com o pensamento de estratégias de comunicação e unir 
a sociedade para que possa se evitar uma crise, já que compete à empresa abraçar todos 
os segmentos sociais, pois seu papel é adequar a todos os tipos de clientes. Já que de 
acordo com a Constituição Federal, “todos são iguais perante a Lei, sem distinção de 
qualquer natureza”.
Palavras Chave: pink money; Relação de Consumo; Direito.
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a ImPortÂnCIa de moBILIZaÇÕeS SoCIaIS Para eLuCIdar a 
eFetIVIdade da denÚnCIa noS CaSoS de VIoLÊnCIa domÉStICa

micaella Rocha Santos
João pedro Valasques Santos

danilo Lima Ribeiro
José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões

IntroduÇão.  O movimento feminista lutou por vários anos para conquistar espaço 
no âmbito social, clamando pela igualdade e pela justiça. Em decorrência de grandes 
mobilizações, as mulheres efetivaram o direito de votar e ser votada, conseguiram a 
inserção no mercado de trabalho e colocaram voz na igualdade de gênero. Porém, apesar 
de superar grandes barreiras as mulheres sofrem ainda com a violência doméstica, que 
mediante aos movimentos em prol dos direitos das mulheres, começou a tornar pública 
a necessidade de denunciar e incentivou toda a população feminina. dISCuSSão/
reSuLtadoS. A violência doméstica, seja esta física, sexual ou psicológica geralmente 
praticada por parceiros ou pessoas muito próximas das mulheres, de acordo com dados 
da Organização Mundial de Saúde, a violência contra a mulher possui incidência de 
30% cometida pelo parceiro íntimo. As agressões sofridas impactam diretamente na 
saúde da vítima, que tem o corpo lesionado potencializando traumas emocionais, 
tratando-se também de uma questão de saúde pública. A denúncia do crime pode 
ser realizada pela própria vítima, ou é uma denúncia realizada por qualquer terceiro 
que tenha conhecimento do crime, já que o crime assume natureza pública. A Súmula 
542 do STJ, determina que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante 
de violência doméstica contra mulher é pública incondicionada.” Portanto, é evidente 
a necessidade da denúncia, tanto para erradicar as agressões como para punir os 
agressores. oBJetIVoS. Analisar o aumento da violência conta mulher, como também, 
observar a importância da denúncia para punibilidade dos agressores, compreender 
as consequências da violência doméstica tanto na saúde física e psicológica da vítima. 
mÉtodoS. A pesquisa aqui apresentada, possui natureza qualitativa, na qual foi 
utilizada dados bibliográficos, estatísticas, artigos e entendimento sumulado pelo STJ. 
Outrossim, a partir do conhecimento obtido foi possível analisar as consequências da 
violência doméstica, e a necessidade da denúncia. ConSIderaÇÕeS FInaIS.  Diante 
do exposto, foi possível detectar, que apesar de grandes conquistas, as mulheres sofrem 
ainda pelo medo, ou até a falta de informação em denunciar o ato delituoso. É sabido, 
que as consequências do crime são irreparáveis às vítimas, muitas vezes alvo do próprio 
companheiro ou familiar, deste modo, é imprescindível a denúncia e a mobilização social 
para punibilidade deste delito.
Palavras-chaves: Violência. Denúncia. Mulheres.
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a InaPLICaBILIdade da retenÇão do PaSSaPorte Como medIda 
atíPICa JudICIaL

Betânia Coêlho e Souza
micaella Rocha Santos

Sandy Fernandes menezes
José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões

IntroduÇão.  É certo que em matéria de execução são várias as dificuldades a 
serem enfrentadas pelo operador do direito. A complexidade do tema atipicidade dos 
meios executivos é incontestável, pois, o magistrado será obrigado a fazer esses juízos 
de valor, buscando equacionar, da melhor forma possível, a solução concreta do caso. 
Entretanto, essas cláusulas gerais não devem ser consideradas absolutas, sob pena 
de causar resultado adverso, permitindo o descumprimento da lei. dISCuSSão/
reSuLtadoS. Fernando da Fonseca Gajardoni e Cássio Scarpinella Bueno seguem 
linhas de pensamento semelhantes, entendendo que a flexibilização das técnicas 
executivas, permitem ao magistrado de acordo o caso concreto e de forma fundamentada, 
adotar métodos adequados para compelir o devedor a efetuar a obrigação, no entanto, a 
doutrina e a jurisprudência encontram divergência na limitação nos meios atípicos da 
execução, apresentando vastas discussões com relação a aplicação do inciso IV do art 
139 do CPC/15. O voto do Ministro Luis Felipe Salomão ganhou grande repercussão, 
no julgamento do RHC n. 97.876/SP, ocorrido em 05.06.2018 no Superior Tribunal de 
Justiça, pelo qual se entendeu, para aquele caso concreto não aplica-se o artigo 139, IV, 
do CPC/15, a suspensão do passaporte do devedor. O ministro expressamente explicita 
que a coerção através do passaporte, configura uma violação de normas constitucionais, 
determinando que as medidas que cerceiem os direitos fundamentais e a liberdade 
prevista na constituição federal ferem a razoabilidade e o devido processo legal. 
oBJetIVoS. Analisar os limites em que o magistrado pode utilizar medidas atípicas 
como meio de coerção sem ferir os direitos fundamentais, principalmente o de liberdade, 
no que se refere à retenção do passaporte. mÉtodoS. A pesquisa aqui apresentada, 
possui natureza qualitativa, na qual foi utilizada dados bibliográficos, estatísticas, artigos 
e entendimento sumulado pelo STJ. Outrossim, a partir do conhecimento obtido foi 
possível analisar as consequências da violência doméstica, e a necessidade da denúncia. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS.  Diante do exposto, fica claro portanto que, a retenção do 
passaporte do devedor fere o direito de ir e vir, sendo até mesmo uma medida arbitrária 
e ilegal. Atingindo o art 5º, xv, da Constituição Federal de 1988 
Palavras-chaves: Passaporte. Medida atípica. Magistrado
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a medIaÇão Como uma reaLIdade CaPaZ de modIFICar o 
dIreIto de FamíLIa 

poliana trancoso Britto
Bruno Rocha paes

A proposta desse trabalho é evidenciar a ameaça da judicialização de inúmeros 
conflitos familiares e a possibilidade da utilização da mediação como ferramenta capaz 
de resolução dos mesmos, evitando que se transformem em processos judiciais. Com 
o condão de destacar o papel da Mediação como um método coexistente e eficaz de 
resolução de conflitos familiares, capaz, não só de viabilizar o acesso à justiça como 
também – e principalmente, buscar o entendimento entre pessoas envolvidas com relação 
possibilidade da continuidade da estrutura familiar. Em uma sessão de Mediação ideal, 
tanto as partes como o mediador saem satisfeitos, independentemente do resultado, 
mas certos de que houve a solução do conflito e não apenas do problema aparente 
(objetivo dos litígios judiciais de família), em ganhadores nem perdedores já que as 
partes são autoras do processo e os mediadores, terceiros imparciais cujos interesses 
são facilitar a comunicação entre as partes para uma composição justa e amistosa. 
A metodologia utilizada foi a bibliográfica, concluindo que os meios alternativos de 
resolução de conflitos, atende, acima de tudo, a democracia, a nossa Magna Carta que 
determina que os direitos fundamentais e o acesso a justiça célere é de toda a população. 
Todas as vezes que ocorre ruptura das relações familiares, como divórcios, término da 
união estável e separação, a preocupação do Direito de Família tradicionalmente é o 
patrimonial decorrente do fato, enquanto os efeitos emocionais e afetivos dos envolvidos 
são, ou ignorados, ou, na melhor das hipóteses em comarcas de maior expressividade, 
encaminhados aos Mediadores Judiciais. Nesse sentido deve-se observar que o Poder 
Judiciário deixa de lado a preocupação com o afeto ou a falta entre os envolvidos. A 
Mediação Familiar, é de extrema importância para o avanço da humanidade ressaltando 
a necessidade de um comportamento mais racional voltado para a pacificação social, já 
que, com o estreitamento das relações entre os “litigantes” por meio da comunicação, 
mesmo após ao término da convívio, sendo portanto, um novo desafio do Direito de 
Família contemporâneo: perceber que o seu âmago deverá pautar-se pelo afeto nas 
relações de parentesco entre pais e filhos e estes princípios deverão andar de mãos 
dadas com o patrimonial.  
Palavras-chave: Mediação. Família. Comunicação.
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a LInguagem JurídICa e o aCeSSo À JuStIÇa

Adriana Cardoso Silva
emanuele pereira Santos

Rita de Cássia Silva tagliaferre
Clara Carolina Souza Santos (orientadora)

A linguagem é o meio sistêmico que o homem utiliza para se comunicar. Uma vez que as 
relações humanas são oriundas da interação e da reciprocidade, no que se refere às Ciências 
Jurídicas, a linguagem falada ou escrita é o dispositivo de expressão da comunidade 
jurídica. Estudos apontam que a linguagem jurídica é, não raro, construída sob um viés 
inacessível, rebuscado e restrito – o que dificulta o acesso à justiça, bem como a promoção 
e validação dos direitos sociais. O presente trabalho objetivou compreender quais seriam 
as possíveis implicações que tornam a linguagem jurídica tão enigmática para os cidadãos 
comuns, a ponto de provocar um obstáculo para a legitimação das suas garantias. Partiu-se 
de uma pesquisa bibliográfica e exploratória nos bancos de dados virtuais Scielo e Banco 
de Teses e Dissertações da Plataforma Capes. Foi realizada uma leitura panorâmica dos 
artigos principais, considerando os critérios de maior impacto. Utilizando como critério de 
exclusão a data de publicação dos artigos, eliminando aqueles publicados antes de 2012, 
de modo a manter a discussão mais atualizada. Partindo desta premissa, e sem deixar de 
considerar as peculiaridades da linguagem de cada ciência e a importância da linguagem 
técnica para a celeridade dos processos judiciais, e após, o levantamento bibliográfico, 
chegamos ao entendimento que, tanto a linguagem como o direito, no desenvolvimento da 
humanidade, apresentam características comuns - a existência de um conjunto de regras 
dotadas de coercitividade e poder, especialmente, por aqueles que possuem o domínio da 
língua e mais ainda das normas jurídicas. Assim sendo, a manutenção desta linguagem 
rebuscada, impede o acesso à justiça, principalmente, dos menos escolarizados, o que 
corrobora a ideia de que a língua e o direito ainda são instrumentos de dominação e 
manutenção do status quo. Isto posto, seria de grande relevância, se a prática do universo 
forense fizesse o uso de uma comunicação clara e objetiva. Pois, além de favorecer a 
sociedade em suas demandas, atestaria a essência da linguagem e do direito no que se 
refere à função social, digno de um Estado Democrático de Direito.     
Palavras-chave: Direito. Linguagem. Poder.
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reCaLL Como medIda de aPrImoramento Para a demoCraCIa 
dIreta no BraSIL

Samara Cavalcanti Gonzaga
edivaldo Santos Ferreira Júnior

IntroduÇão. O trabalho tem como objetivo discutir sobre a revogação do mandato 
político pelos eleitores, denominado Recall, como ferramenta para o aprimoramento da 
democracia direta no Brasil. dISCuSSão/reSuLtadoS. Destarte, entende-se que 
o recall constitui-se um mecanismo auxiliador da legitimação do Estado Democrático 
de Direito que deve ser implementado na codificação brasileira. oBJetIVoS. Utiliza 
principalmente da Democracia Deliberativa de Jügen Habermas, a fim de explicar a 
importância do recall para a democracia. Dessa forma, faz análise da progressão de um 
país que já faz uso desse sistema desde 1911, os Estados Unidos da América do Norte. 
Assim como, analisa a história dos quase 130 anos do Brasil republicano, com enfoque 
nos impeachments de Fernando Collor em 1992, e o de Dilma Rousseff em 2016, para 
que dessa forma fique clara a diferença entre impeachment e recall. Ademais, verifica-
se uma proposta de emenda constitucional, conhecida como PEC do Recall, aprovada 
em 2017 pela Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ) — apesar de tratar somente da 
revogação do mandato de Presidente da República — que espera aprovação no plenário 
da Câmara. mÉtodoS. A metodologia da pesquisa consiste em pesquisas bibliográficas, 
principalmente livros e artigos de revistas e jornais. Nesse contexto é feita uma análise 
histórica em relação ao Brasil e também comparativa para com os Estados Unidos e 
outros países que já adotaram esse mecanismo. ConSIderaÇÕeS FInaIS. A pesquisa 
apresentada encontra-se em estágio inicial, de forma que fica prevista a sua continuidade, 
a partir de uma pesquisa mais profunda e análise de dados estatísticos referentes ao 
tema, visando a expansão do trabalho para publicação em revista.
Palavras – Chave: Estado Democrático. Impeachment. Democracia Deliberativa.
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a atuaL SItuaÇão PreCÁrIa do enSIno PÚBLICo BraSILeIro 
Como VIoLaÇão do dIreIto FundamentaL À eduCaÇão

Samara Cavalcanti Gonzaga
Layane dias Cavalcante Viana

IntroduÇão. A pesquisa tem como finalidade discutir acerca da precariedade do 
ensino público básico do Brasil e como isso configura uma violação do direito fundamental 
à educação. Direito este que encontra-se previsto no artigo 6° da Constituição Federal 
de 1988 e mais explorado no artigo 205 do mesmo texto. dISCuSSão/reSuLtadoS. 
Fica claro, no decorrer da pesquisa, que apesar de prescrita na Carta Magna, a garantia 
fundamental em questão carece de aplicabilidade efetiva, que consiste em um ensino 
de qualidade, como demonstra o artigo 206 da Constituição Cidadã, no seu parágrafo 
VII. oBJetIVoS. Dentre os objetivos do trabalho cabe observar quais as mudanças 
ocorridas na educação desde a promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988. 
Além disso, faz-se uma análise da situação da educação básica brasileira a partir de 
um dos sistemas de avaliação feitos pelo Estado, a Prova Brasil. Concomitantemente, é 
demonstrado como, principalmente no âmbito municipal, há uma aplicação deficiente 
do recurso repassado pelo Governo Federal. Através disso são  fornecidas as bases para 
conceituar o que seria uma educação de qualidade, que possa ser efetivada no contexto 
socioeconômico brasileiro. mÉtodoS. A metodologia do trabalho consiste em pesquisa 
bibliográfica, principalmente livros e artigos de revistas e jornais. Assim como, foi feita 
a análise de alguns resultados das provas que visam avaliar o ensino público básico 
brasileiro. ConSIderaÇÕeS FInaIS. O trabalho apresentado encontra-se no estágio 
inicial, de forma que fica prevista a sua continuidade, a partir de uma pesquisa de campo 
e análise de dados estatísticos referentes ao tema, visando a futura publicação de um 
artigo científico.
Palavras – Chave: Educação Básica. Direito Fundamental. Violação.
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o aPoStILamento de HaIa naS SerVentIaS eXtraJudICIaIS e 
Seu aVanÇo Para a deSBuroCratIZaÇão no BraSIL

Bruno Rocha paes
poliana trancoso Britto

IntroduÇão. Pouco se sabe sobre o Apostilamento de Haia ou até mesmo o que é 
a convenção de Haia pois, quem procura esse tipo de serviço são aquelas pessoas que 
necessitam legalizar algum documento para que possa ter validade no país em que 
o mesmo vai entregar. Para muitos pode parecer um procedimento complicado, mas 
o que essas pessoas não sabem é que esse procedimento passou a ser muito rápido e 
fácil, dada a agilidade dos cartórios de todo país. oBJetIVo O principal objetivo da 
presente pesquisa é apresentar esse novo serviço oferecido pelos cartórios de todo o país 
e afim de facilitar a compreensão sobre o assunto e trazer as facilidades encontradas 
nas serventias extrajudiciais. mÉtodoS. Para a realização desta pesquisa realizou-se 
uma análise bibliográfica sistemática, além de documentos técnico-científicos de modo 
a caracterizá-la como uma pesquisa exploratória. reSuLtadoS e dISCuSSão. 
Antes de falar sobre o Apostilamento de Haia é importante lembra que a Convenção 
de Haia nada mais é  que um  acordo estabelecido pela Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado. A convenção determina as modalidades nas quais um documento 
expedido ou autenticado por autoridade pública pode ser certificado para que obtenha 
valor legal nos outros estados signatários. Tal certificação é chamada “apostila”. Seu 
objetivo consiste em facilitar transações comerciais e jurídicas, já que consolida num 
único certificado toda a informação necessária para gerar validade a um documento 
público em outro país signatário. Esse tipo de legalização era realizado pelo Ministério 
das Relações Exteriores e poderia demorar dias, devido a quantidade de documentos 
que esse órgão recebia para legalizar. Foi então que O processo começou a ser realizado 
em Cartórios do Brasil. Ao dar entrada ao processo de apostilamento, o requerente terá 
acesso a duas vias documentais, sendo uma física e outra eletrônica. No primeiro caso, a 
apostila será entregue juntamente com o documento (colada ou apensada, a depender do 
local em que foi realizado o procedimento). ConCLuSão. Diante de tantos benefícios 
trazidos pela realização do procedimento de Apostilamento de Haia nos Cartórios do 
País, pode-se constatar que a mudança de local de realização deste documento, trouxe 
não só agilidade, mas também comodidade ao cidadão que precisa desse recurso pois 
descentralizou o serviço do Ministério das Relações Exteriores, para os notários que tem 
contribuído com uma maior agilidade com os serviços prestados por suas serventias.
PaLaVraS CHaVeS: Haia. Extra Judicial. Apostilamento



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

29

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

PuBLICIda e SeguranÇa JurídICa na unIão eStÁVeL uma 
reaLIdade aInda dIStante

Bruno Rocha paes
poliana trancoso Britto

IntroduÇÂo A família foi reconhecida pela Constituição Federal como a base da 
sociedade e recebendo assim todo o aporte e cuidado dispensado pelo Estado. Um dos 
avanços para aquelas pessoas que não eram casadas mas viviam em União Estável, foi 
discutido pela primeira vez com Lei 8.971, de dezembro de 1994 cujo os requisitos para 
que se pudesse definir como união estável, é que houvesse um prazo de relacionamento 
duradouro e ininterrupto cujo o tempo deveria ser superior a cinco anos, ou então que 
houvesse a existência de filhos comuns. dISCuSSão/reSuLtadoS. Com passar 
dos anos, o ordenamento jurídico brasileiro resolveu determinar que tal união deveria 
ser reconhecida como entidade familiar e por isso deveria ser digna da proteção do 
Estado. Percebemos que a constituição, “igualou” a União Estável ao casamento inclusive 
facilitando sua conversão em casamento, não sendo necessário inclusive que a União passe 
pelos tramites processuais para sua conversão. Porém, existem entendimentos diferentes 
sobre a igualdade da união estável e o casamento, pois para alguns especialistas seria um 
equívoco muito grande fazer tal comparação, pois existem caminhos distintos a serem 
seguidos pelos dois procedimentos o que tornaria inaceitável a comparação de ambas. 
Ainda nessa perspectiva é importantíssimo a lavratura da união estável em especial 
nos Tabelionatos de notas por vários motivos quais sejam: O casal terá prova da data 
do início e como o ato é feito na presença de um Tabelião, não são necessárias outras 
provas para comprovação da mesma. Outro fator importante para segurança da união 
Estável é o Registro da mesma no livro e, no Cartório do Registro Civil. oBJetIVoS 
O presente trabalho procura explicar a importância de uma maior publicidade a União 
Estável, pois esse documento traz consigo benefícios equiparados ao casamento podendo 
gerar efeitos positivos e negativos. MÉTODOS. Para a realização desta pesquisa realizou-
se uma análise crítico-reflexivo de artigos leis, acórdãos e provimentos do Conselho 
Nacional de Justiça publicado, de modo a caracterizá-la como uma pesquisa exploratória 
ConSIderaÇÕeS FInaIS Embora observemos essa equiparação do status Casado 
com o de União Estável, existe uma lacuna muito grande quanto as disposições e 
aplicabilidade das exigências em função da união dessas duas pessoas. Por esse motivo 
o Notário deverá se atentar para que nenhum tipo de fraude aconteça pelas partes que 
estão declarando a união estável.
Palavras-Chave: Notário, União estável, Declaração
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PeSSoaS em SItuaÇão de rua e a aBordagem PoLICIaL

tarcísia Castro Alves
thais Silva trancoso Ladeia Alves

Camila Simonassi dantas Alves
José Ricardo de Souza Rebouças Bulhões

IntroduÇão. Viver nos espaços públicos quase sempre significa estar em risco. No 
Brasil, a quantidade de pessoas em situação de rua é uma realidade ampla e frequente, 
deixando milhares de pessoas expostas a diversas condições de vulnerabilidade. 
dISCuSSão/reSuLtadoS. Os resultados obtidos revelaram uma população, em sua 
maioria do sexo masculino, de classe social baixa, com nível fundamental (básico) de 
escolaridade, que possuem família, porém as condições existentes no lar são colocadas 
como de difícil convivência, sendo a rua um local de refúgio. Acerca da abordagem 
social, o estudo revela relatos de exclusão do direito de cidadão e de proteção. De acordo 
com os indivíduos entrevistados, todos são considerados como “bandidos” pela polícia, 
relatando medo e aflição a cada vez que o carro da polícia se aproxima, pelo medo da 
violência e discriminação frequente que sofrem. Com isso, é possível ver-se deslocar o 
objetivo na ação policial frente ao cuidado com o vulnerável. Tais relatos tem relação 
direta com os fatores de adoecimento mental dessa população e reforçam a ausência 
da garantia aos diretos fundamentais, como o direito à dignidade da pessoa humana e 
o direito a segurança e a liberdade. Por conseguinte, resta a ressignificação da função 
do referido órgão para a saúde mental das pessoas em situação de rua, destoados nos 
resultados encontrados, que agem, muitas vezes, como se fossem contra essa população, 
de forma preconceituosa, distanciando assim do seu papel de proteção e segurança 
equitativa à todos os cidadãos. oBJetIVoS. Geral: Analisar os impactos na condição de 
saúde mental ocasionada pela abordagem ostensiva e pelo contexto de vulnerabilidades 
das pessoas, maiores de 18 anos, em situação de rua em uma cidade do interior da 
Bahia. Específicos: Identificar a percepção destas pessoas sobre a abordagem policial; 
Reconhecer os impactos na condição de saúde mental ocasionada pela abordagem 
ostensiva da polícia. mÉtodoS. A pesquisa tem natureza qualitativa, abordagem 
descritiva e exploratória realizada através de entrevistas semiestruturadas com a 
participação de 15 pessoas, usuários do serviço do Centro de Referência para pessoas 
em situação de rua, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(CAAE 07524919.0.0000.5556). ConSIderaÇÕeS FInaIS. Verifica-se a partir desse 
estudo a necessidade de reconhecer as fragilidades que levam ao distanciamento entre 
a teoria e prática na formação policial e, ao mesmo tempo, permitir uma reflexão acerca 
do caráter criminalizador e encarcerador da miséria, presente na atuação de alguns 
policias militares o que impactam na saúde mental das pessoas em situação de rua que 
se sentem constantemente ameaçados pela presença policial no seu contexto. Assim, 
verifica-se a privação de dignidade para essas pessoas, ratificada na invisibilidade de 
suas condições subumanas, sendo agravadas pela perda do direito de ter a sua vida 
protegida pelos legítimos garantidores da segurança.
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aS PoLítICaS CrImInaIS dIreCIonadaS ÀS organIZaÇÕeS 
CrImInoSaS na LegISLaÇão PÁtrIa: uma PerSPeCtIVa HIStórICa 
entre a dÉCada de 90 e oS dIaS atuaIS

maria José Amorim da Cruz
Luciano de Oliveira Souza tourinho

Um dos maiores problemas da segurança pública brasileira, na atualidade, consiste em 
encontrar maneiras eficazes de combater as organizações criminosas, haja vista que 
estas possuem uma estrutura bastante complexa e bem organizada, além de contar 
com aparato tecnológico capaz de resistir à atividade policial. A presente construção 
teórica pretende demonstrar as alterações ocorridas na legislação brasileira ao longo dos 
anos acerca da definição de organização criminosa, bem como mostrar a evolução nos 
métodos utilizados na investigação e resolução de crimes dessa natureza, observando 
os contexto histórico e político dessas alterações. Utilizaremos como marcos históricos 
os anos de 1995 quando entrou em vigor a lei nº 9034/95, a primeira legislação específica 
a respeito do tema, o ano de 2013 quando da vigência da lei nº 12.850/13 que revogou 
a anterior, trazendo inúmeras inovações a respeito dos métodos investigativos e o ano 
de 2019 em que foi apresentado ao Congresso o projeto de lei anticrime, pelo ministro 
da justiça Sérgio Moro, que traria alterações na legislação vigente. Destarte, a pesquisa 
se desenvolve sobre os seguintes objetivos específicos: Apresentar o contexto histórico 
e sócio-político o qual ocorreram às alterações legislativas; Mostrar as principais 
mudanças sofridas pela lei; Verificar a existência de pontos de convergências na 
história que culminaram nas alterações legislativas. Para tanto o estudo utilizará do 
método qualitativo com a presença de pesquisa bibliográfica de textos que tratam do 
tema em aspectos jurídicos e sociológicos e, também, de comentários feito por juristas 
sobre as leis nº 9.034/95, nº12.850/13 e complementares. Com base nesses métodos, são 
analisadas as circunstâncias responsáveis pela mudança legal ao longo desse período. 
É interessante observar que a lei nº 9.034/95 surgiu logo após o nascimento da facção 
criminosa Primeiro Comando da Capital, os quais recrutavam participantes dentro 
do presídio utilizando-se do ideal de solidariedade dentro do crime, a fim de evitar o 
abuso das autoridades como aconteceu no caso do Massacre do Carandiru. Essa lei, no 
entanto, deixava lacunas quanto à tipificação penal de organização criminosa e por isso 
foi duramente criticada pela doutrina, até a sua revogação em 2013. No ano de 2019, logo 
após um período de eleição bastante turbulento, foi enviada ao Congresso um projeto 
de lei que visa um tratamento mais rigoroso da legislação penal. Uma vez aprovada 
à intitulada Lei Anticrime, surgirão novos institutos na Lei nº 12.850/13, cujos efeitos 
ainda são imprevisíveis.
Palavras-chave: Organizações Criminosas. Alterações Legislativas. Contexto Histórico.
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IntegraÇão e aPoIo aoS reFugIadoS

Sônia Regina Viana Santana Cortes
Geisa Cristina Lemos Santos Sousa

Antônio Henrique Hynistayne teixeira magalhães
Clara Carolina Sousa

reSumo: O presente trabalho, tem como foco inicial apresentar questões relativas à 
situação dos Refugiados no Mundo e com enfoque especial no Brasil, tendo em vista a 
incidência de casos que aumentam a cada ano. IntroduÇão: A vida como refugiado 
pode ser difícil de imaginar. Para 25,4 milhões de pessoas (2018) em todo o mundo, é uma 
realidade apavorante. Eles contam com o nosso apoio para reconstruir suas vidas. Os 
países normalmente garantem os direitos humanos básicos e a segurança física de seus 
cidadãos. No entanto, quando as pessoas se tornam refugiadas, essa rede de proteção 
desaparece. Por tais motivos, a pesquisa se torna relevante ao demonstrar tal situação, 
tirando-as da invisibilidade social. oBJetIVoS: A pesquisa visa esclarecer a situação 
dos refugiados no Brasil e no Mundo, com ênfase da situação nacional, especialmente com 
relação ao povo Venezuelano. mÉtodoS: Para a realização desta pesquisa, foi utilizado 
o método qualitativo e exploratório, com pesquisas realizadas em banco de dados virtuais. 
reSuLtadoS/dISCuSSão: Quando abordamos à questão dos refugiados, temos o 
aparato legal disposto na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu 
Protocolo de 1967, na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e na Convenção 
para a Redução dos Casos de Apátrida de 1961. O que se destaca, é que apesar de existir 
toda uma legislação pertinente ao assunto, sua implementação deixa a desejar, tendo em 
vista que os direitos básicos dessas pessoas não são respeitados faticamente. Há a falta de 
políticas públicas integradoras para inserir os venezuelanos aos sistemas públicos, tanto 
de saúde como de educação, a falta de oportunidades de trabalho e a falta de parceria 
entre as esferas Federais, Estaduais e Municipais. Esse cenário resulta em uma realidade 
dramática, principalmente em Roraima, onde muitos desses indivíduos encontram-se 
em situação de vulnerabilidade, como por exemplo, em semáforos pedindo esmolas para 
conseguir sobreviver. ConSIderaÇÕeS ParCIaIS: A pesquisa, por ainda estar em 
fase inicial, apresenta como considerações parciais a necessidade de implementação de 
políticas públicas que modifiquem faticamente a realidade dos refugiados, em especial 
a realidade dos venezuelanos que adentram o país e que estão em extrema situação de 
vulnerabilidade. Como proposta de políticas públicas que os integrem à nossa realidade 
de forma acolhedora, é necessário, então que seja feito um estudo de interiorização 
capaz de distribuir esse contingente para outros centros urbanos que possam oferecer 
oportunidades de trabalho e melhores condições de vida.
Palavras – chave: Imigração, Venezuela, Direitos.
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ProJeto BrInQuedoteCa

Nicole Lacerda Bitencourt1

Aira dantas2

Ana Clara Almeida3

Rita de Cássia tagliaferre4

                                                           

reSumo
Este artigo trata-se da criação de uma brinquedoteca num espaço escolar, mais 
especificamente, creche. Devido à mulher/mãe está cada vez mais inserida no mercado 
de trabalho, ela necessita de creches ou espaços seguros e educativos para deixarem 
seus filhos. Tendo essa temática como base para o projeto, o presente artigo tem como 
objetivo a implantação de uma brinquedoteca, caracterizado como espaço recreativo 
para as crianças, numa creche, pois, além das crianças obterem um espaço escolar que 
lhe proporcione qualidade, habilidade, lazer, criatividade, ludicidade, desenvolvimento 
de coordenação motora e também socialização, o que é importância para o convívio em 
sociedade. Outro fator relevante é que este ambiente também permite a construção do 
conhecimento para a formação critico-reflexivo da criança. Para compreensão da temática, 
foi utilizado como metodologia da pesquisa, um estudo teórico-empírico, utilizando 
referencial teórico de livros e artigos. Portanto, espera-se que a brinquedoteca proporcione 
as crianças um aprendizado de forma dinâmica e prazerosa. Este estudo nos permite 
analisar o quanto um espaço lúdico é importante para as práticas de ensino das crianças, 
pois se aprende brincando, os brinquedos são formas de fazer com que uma criança 
utilize a imaginação, conhece a si mesmo, sua capacidade e criatividade. Portanto, esta 
pesquisa nos releva que ensinar não é apenas apresentar conteúdo de forma tradicional, 
mas também, demonstrar que um ambiente lúdico consente em construir o conhecimento 
necessário para a formação de uma criança, sendo relevante tanto para a escola quanto 
a família, que além do aprendizado, estas crianças tornam-se mais sociáveis. 
Palavras chaves: Brinquedoteca. Creche. Mulher no mercado de trabalho. 
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eStreSSe oCuPaCIonaL em ProFISSIonaIS da atenÇão PrImÁrIa 
À SaÚde: eStudo PILoto

Aline Reis Freitas1

Kaio Henrique pereira Sena1

thaís Oliveira Leite1

Rosângela Souza Lessa2

IntroduÇão: O ambiente de trabalho pode, muitas vezes, gerar estímulos estressores 
e desencadear processos de adoecimento físico e mental. Entre as consequências psíquicas 
geradas por problemas ocupacionais está a Síndrome de Burnout (SB), termo utilizado para 
descrever o sofrimento do homem no ambiente ocupacional, resultando em desmotivação e 
insatisfação no trabalho. ProBLemÁtICa: Os profissionais que atuam na Atenção Primária 
à Saúde (APS) estão diariamente em contato com agentes estressores que podem predispor ao 
desenvolvimento da SB, logo, o seu reconhecimento poderá orientar mudanças no ambiente 
de trabalho de modo a promover o aumento da qualidade da saúde mental. oBJetIVo: O 
estuda visa descrever os dados preliminares de um projeto de pesquisa, que busca identificar 
a prevalência do estresse ocupacional e os fatores associados em profissionais da APS. 
metodoLogIa: Trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas, a fim 
de efetivar a coleta dos dados do projeto intitulado “Estresse ocupacional em profissionais 
da APS e medidas de intervenção para minimizar o estrese”, na modalidade de campo. 
Inicialmente, os discentes voluntários conheceram a proposta do projeto, o instrumento 
que será utilizado para levantamento dos dados e, posteriormente, houve o treinamento dos 
discentes, a fim de padronizar e retirar dúvidas acerca do questionário. Foi estabelecido o 
contato inicial com a Unidade de Saúde da Família, da zona urbana de Vitória da Conquista, 
no dia 14/11/2019. Compareceram na reunião apenas sete Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) do total de onze cadastrados na equipe. Inicialmente, os discentes explicaram o 
objetivo do projeto e convidou os presentes a responderem o questionário individual, 
contendo dados sociodemográficos, condições de trabalho e do malach Burnout inventory 
(mBi). reSuLtadoS: Apenas três ACS responderam o questionário, sendo todas do sexo 
feminino, com média de idade de aproximadamente 45 anos. A prevalência de caso moderado 
de SB foi observada em uma das respondentes (33,33%), com altos índices para exaustão 
emocional e despersonalização, e moderados para a redução da realização pessoal. Apesar 
da eficiência do questionário da detecção dos fatores de risco para o SB, o tempo demasiado 
para aplicação impossibilitou que os demais ACS presentes pudessem responder, sendo 
remarcado para outro momento. ConSIderaÇÕeS FInaIS: Os achados preliminares 
indicam indícios da SB entre os ACS, que podem comprometer a saúde desses profissionais. 
Portanto, a identificação do estresse ocupacional entre os profissionais da saúde possibilitará 
a criação de medidas visando o enfrentamento das dificuldades relatadas e vivenciadas no 
dia-a-dia dos profissionais da APS.
Palavras-chave: Estresse Ocupacional. Pessoal de Saúde. Atenção Primária à Saúde.
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aBuSo SeXuaL Contra CrIanÇaS e adoLeSCenteS no munICíPIo 
de VItórIa da ConQuISta: Como utILIZar da eduCaÇão Como 
Ponte Para o enFrentamento doS CaSoS de VIoLÊnCIa SeXuaL

 izabella Sacerdote Botelho
 Carlos Alberto maciel públio(Orientador)

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura no seu art. 4° que é dever da Família e do 
Estado garantir prioridade ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. No entanto, 
na conjuntura atual, tal direito vem sendo violado em decorrência dos inúmeros casos diariamente 
noticiados de abusos sexuais. Depois da família, a instituição que têm maior contato com a criança 
e ao adolescente é a escola. Portanto, entende-se que é a partir dela que deve se iniciar os processos 
de prevenção e encaminhamentos dos casos de violência sexual. Os sinais da violência sexual são 
sutis e não se manifestam de forma verbal, visto a ausência de informações e orientações acerca 
do assunto no ambiente familiar, o que recai aos professores a responsabilidade para identificar 
e denunciar os casos de abusos sexuais de seus alunos.  Na cidade de Vitória da Conquista, os 
índices mostram que tal problemática se faz presente. Assim, a presente pesquisa desenvolvida 
será bibliográfica exploratória em artigos científicos e levantamento e coletas de dados nos órgãos 
públicos que atendem crianças e adolescentes. A pesquisa tem como objetivo conhecer quais são 
as medidas que vêm sendo utilizadas para capacitar os professores para identificar/denunciar e 
encaminhar para a rede municipal socioassistencial os casos violência sexual envolvendo crianças 
e adolescentes identificados no ambiente escolar. Segundo o Centro de Referência Especializado 
em Assistência Social (Creas) de Vitória da Conquista, em 2017 foram atendidos 86 casos de abuso/
exploração sexual e, em 2018, 145 casos. Esse é um crescimento que serve de alerta. Portanto, o 
Estado deve utilizar da educação como uma ponte para transformar o destino de várias crianças 
e adolescentes vítimas de violência sexual, já que o professor e demais profissionais das redes 
públicas e particulares de ensino têm a responsabilidade legal de comunicar às autoridades 
competentes os casos de suspeita de violência ou maus-tratos contra estudantes com menos 
de 18 anos. Esta determinação encontra-se prevista no artigo 245 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei 8.069/90). Por outro lado, além de dever do profissional da educação 
de estar atento ao desenvolvimento sexual seguro dos discentes, outra ferramenta que deverá 
ser apropriada pelo professor é abordar por meio de conteúdos didáticos e adequados para cada 
faixa conhecimentos acerca da Educação sexual, para que assim, seu mister seja para além de 
denunciar os casos, o de prevenir. 
Palavras-chave: Abuso sexual. Crianças e Adolescentes. Educação.
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o atIVISmo JurídICo e a atuaL dIVergÊnCIa Quanto ao Seu 
deSemPenHo.

Costa, J. V.
penha, J. B. A.
teixeira, R. p.

IntroduÇão. O Ativismo Judicial é uma expansão de poder político-normativo por 
juízes que acabam por adentrar outros poderes da repartição, a saber o Legislativo e o 
Executivo. Tem-se no Brasil seu marco com a promulgação da Constituição de 1988, a 
qual traz uma ampla constitucionalização de direitos sociais, os quais estão ligados à 
discussões que são levadas à judicialização. Diante desse contexto é esperado um papel 
excepcional do Judiciário no desempenha de suas funções, fato que pode levar este poder 
ao outro lado do embate: um excesso de atuação. dISCuSSão/reSuLtadoS. Há um 
dissenso entre os doutrinadores e, até mesmo, juristas brasileiros em relação ao Ativismo 
Judicial ser uma prática benéfica ou não à independência e harmonia dos três poderes. 
Se por um lado defensores da sua legitimidade alegam que ela é vinculada ao contexto 
brasileiro pós-Constituição de 88 e às transformações institucionais, políticas, sociais e 
jurídico-culturais que se seguiram, sendo portanto, necessária nas lacunas deixadas pelos 
outros poderes e assim, busca assegurar ao cidadão uma resposta proficiente e rápida 
às suas necessidades; outra parte a considera ilegítima, vez que ultrapassa as já sinuosas 
linhas que delimitam a autonomia de cada um dos três poderes. Defende este grupo que, 
não parece razoável que um Juiz de Direito possa ordenar à Administração Pública como 
gerir seus fundos de investimentos, por exemplo, ou ainda, “legislar” sobre matérias de 
ordem legislativa, ainda que tenham caráter apelativo sociologicamente. oBJetIVoS. 
Neste contexto de impasse e contrassenso que figura esse discussão sobre a legitimidade 
ou não do Ativismo Judicial, que pode ser ao mesmo tempo um garantidor de direitos 
fundamentais e, no outro polo, um desrespeito às regras próprias do regime democrático, 
o presente trabalho almeja provocar discussões acerca do tema de modo a induzir uma 
avaliação crítica e aprofundada por parte dos profissionais do Direito. mÉtodoS. 
Foi realizada uma revisão bibliográfica nos anais e revistas online sobre o tema, sendo 
delimitado o espaço decorrido entre os anos de 2010 à 2019. ConSIderaÇÕeS FInaIS. 
As divergências entre o grupo defensor de que o Ativismo Judiciário é um necessário 
garantidor dos direitos fundamentais e na oposição os que alegam haver um abuso 
do exercício de poder e interferências ilegítimas nas demais esferas democráticas, são 
notórias e consolidadas. É possível que nunca haja um consenso acerca desse embate, 
mas é indiscutível que se preze pelo bom senso, tendo como base o texto constitucional 
como alicerce máximo em toda e qualquer demanda judicial.  
Palavras-Chave: Ativismo Judicial; Direitos Fundamentais; Extrapolação de Competência.
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arQuItetura urBana: tranSFormando eSPaÇoS atraVÉS da 
arte urBana

Jéssica Alana Silva matos 

Fernando Bernardino
Orientadora: Rita de Cássia tagliaferre

A arquitetura está presente na criação do espaço humano desde a era paleolítica, onde 
o homem começou a sentir necessidade de certa organização para desenvolver suas 
atividades. Em decorrência do processo de industrialização, surgiu um novo espaço 
de organização social, o espaço urbano, nesse contexto, o urbano se configura não só 
como um espaço físico, mas também como um meio de manifestar processos sociais, de 
consumo, estando totalmente condicionado a sociedade e seus costumes. Na atualidade, 
um grande déficit permeia as relações de espaço social tais como crescimento desordenado 
das cidades, processo desenfreado de favelização, inchaço urbano, além de violência, 
desigualdade social, mobilidade urbana falha, dentre outros. Deste modo, este trabalho 
busca amenizar e até mesmo solucionar esses problemas com a implementação da arte 
nos centros urbanos. Serão realizadas pesquisas pautadas em artigos e textos científicos 
que exploram   o tema. As bases de análise serão exemplos de cidades que utilizaram da 
arte urbana para desenvolver melhorias em seu entorno, assim os resultados positivos 
que esses centros urbanos tiveram servirão de bases comprobatórias para este estudo. O 
desafio prático será modificar um espaço urbano na região de Vitoria da Conquista no 
interior baiano, buscando desenvolver melhorias visuais em espaços concretos. Portanto, 
será possível mudar visualmente espaços nunca antes vistos pela sociedade, mostrando 
que uma iniciativa tão simples poderá modificar o cotidiano das pessoas.
Palavras chave: Arte Urbana. Espaço Urbano. Arquitetura Urbana.
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BreVe anaLISe SoBre a SItuaÇão do eSgotamento SanItÁrIo 
no BraSIL

Bruno Silva Nascimento
magaiver texeira Xavier

Orientador: Gian matheus Ruocco Valsecchi
 

IntroduÇão: este trabalho surgiu na necessidade de conhecer acerca da destinação 
dos esgotos no Brasil, que se encontra com déficit na maior parte do território brasileiro, 
cujo o intuito é mostrar o quão é importante uma rede para a qualidade de vida da 
população. oBJetIVoS: analisar a diferença que uma rede de esgoto bem-feita faz para 
a população brasileira; Compreender e identificar os mais afetados pela falta de uma rede; 
Despertar a responsabilidade para a realização das redes sanitárias. metodoLogIa: 
para tanto, foram realizadas pesquisas baseadas em dados censitários do IBGE e de ONG. 
Além disso, foram observados bairros distantes do centro o qual é mais fácil percepção da 
falta de redes sanitárias. reSuLtadoS: pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD, 2018) realizada pelo IBGE, aponta que 83,5% da população brasileira é abastecida 
com água potável, e apenas 52,4% tem acesso a serviço de coleta de esgoto, acarretando em 
72,4 milhões de pessoas que residem em domicílios sem acesso à rede coletora de esgoto, 
onde destina-se estes para o solo, mananciais hídricos ou a céu aberto. (ITB, 2016) Índices 
estes que contribuem para colocar o Brasil na 10ª posição do ranking de atendimento de 
coleta de esgotos da América Latina, atrás de países como Bolívia, Uruguai, Venezuela, 
já no contexto mundial, o Brasil ocupa a 112.ª posição num ranking de saneamento entre 
200 países. (CEBDS, 2017). Nos últimos anos registrou se 407 mil casos de internação 
por diarreia e outras doenças em decorrência da falta de saneamento, sendo que 53% 
deste total ocorreram em crianças de 0 a 5 anos. (ITB, 2018). Conclusão: os dados aqui 
apresentados mostraram-se alarmantes, pelo que representa para o Brasil, que figura 
entre as maiores economias do mundo. Na prática se observa projetos de esgotamento 
que se arrastam por mandatos políticos e não avançam de modo eficiente, mesmo apesar 
de existirem iniciativas tais como a do governo federal, como, por exemplo, o PAC II. 
O estudo alcançou o objetivo proposto, de mostra a situação do esgotamento sanitário 
no Brasil. Entretanto, a análise permite uma caracterização superficial do problema, 
podendo dar continuidade aos estudos de forma mais aprofundada.
Palavras Chaves: Esgotamento. Brasil. Coleta de Esgoto.
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o CaSamento Prematuro e a VIoLaÇão doS dIreItoS de 
muLHereS aFrICanaS SoB a PerSPeCtIVa do rItuaL “unYago”

Brenda Caires matos
Lara Xavier Fernandes

maria Luiza Brito Freitas Xavier
emanoele Bleza de Almeida (orientadora)

IntroduÇão. Esse resumo discorre acerca da violação de direitos fundamentais de 
mulheres africanas que são submetidas a casamentos prematuros, muitas vezes antes mesmo 
dos 14 anos, e se veem tolhidas em diversas esferas. Essas mulheres são expostas a vários 
abusos – de ordem física, sexual e psicológica –, são impedidas de continuarem estudando e, 
ademais, se veem vulneráveis a doenças graves, como HIV, fístula obstétrica e mortalidade. 
dISCuSSão/reSuLtadoS. A discussão do ritual “unyago” – prática cultural que 
envolve a iniciação sexual/matrimonial prematura de mulheres africanas – (e todas as 
suas consequências) ultrapassa os limites numéricos e se insere na esfera social/cultural 
de maneira polêmica. Inicialmente, vale ressaltar que o patriarcado influencia fortemente 
na manutenção do ritual, já que a própria Unicef informa que, nas famílias lideradas por 
mulheres, o número de casamentos prematuros é menor do que em famílias lideradas por 
homens. Outra vertente que merece destaque nessa discussão é a análise do porquê essa 
prática ainda persistir: é a força cultural do ritual ou a falta de empoderamento feminino, em 
virtude da limitação de oportunidades, que restringe a visão de mundo dessas mulheres e 
as fazem se manter no mesmo lugar de fala? A resposta vem das próprias mulheres quanto 
interrogadas: elas não têm direito de escolha, o casamento é visto utopicamente como a única 
saída para uma vida melhor. oBJetIVoS. O objetivo geral do presente resumo é sororizar 
com a causa dessas mulheres africanas e colocá-las num lugar de fala de destaque a fim de 
entender o real motivo pelo qual elas estão expostas a essa situação de risco. Ademais, como 
objetivos específicos, discutir questões como direitos fundamentais violados e a falta de 
amparo governamental. mÉtodoS. O método se baseou na análise dedutiva, aplicando-se 
pesquisa bibliográfica em meios conceituados de obtenção de posicionamentos e reflexões 
em face da problemática. Essa abordagem possui uma profundidade semântica tamanha 
que os elementos de reflexão jamais seriam expressos satisfatoriamente em dados numéricos. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS. O estudo apresentado mostrou que os casamentos prematuros 
e as suas consequências são grandes questões que merecem proteção governamental e o 
olhar atencioso da população mundial. Crianças e mulheres africanas têm os seus direitos 
violados diariamente e, embora se fale muito sobre direitos fundamentais universais, em 
pleno século XXI, a situação desses grupos vulneráveis permanece sem grandes alterações. 
Um fator crucial para a mudança desse panorama é o empoderamento das mulheres, que 
se relaciona com a capacidade de exigir o uso de contraceptivos, o acesso à informação e o 
direito de escolha do rumo de suas vidas. O casamento prematuro e a gravidez precoce têm 
impacto negativo nos diversos indicadores de bem-estar da mulher. O caminho é longo, mas 
a sororidade feminina é o primeiro passo.
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aProPrIaÇão e arQuItetura SenSorIaL: uma anÁLISe SoBre 
CauSa, ConSeQuÊnCIaS e SoLuÇÕeS noS eSPaÇoS urBanoS

Kallane Oliveira Barros
daniel mattos paes de Andrade 
(Coautor - professor orientador)

Através do texto de Velloso (2016), diversos autores vêm explorar as causas da apropriação 
ou melhor, a percepção de sua ausência no meio urbano. Entre posicionamentos do 
sociólogo francês Henri Lefebvre, já conhecido por explorar a realidade urbana, e das 
ideias de Debord (2003), que analisa a desconstrução das relações e modos de viver em 
sociedade trazida pelo capitalismo, é corroborada através do entendimento do texto da 
autora a crítica colocada neste trabalho pela observância da superficialidade que advém 
do que é social na contemporaneidade, através da posição passiva dos seus usuários. 
Como estratégia contrária a esta passividade, ambos os autores colocam o que chamam 
de apropriação, baseado num modo de viver ativo que foge às superficialidades da 
sociedade do espetáculo e como representação desta estratégia inserem ou retomam 
uma constatação básica fundamental à melhoria do problema: a inserção e o contato 
total do corpo, que segundo Lefebvre, foi apagado e substituído em sua complexidade 
e variedade por uma única de suas partes, o olho, considerado por Pallasmaa (2011) 
como único sentido suficientemente rápido para acompanhar o aumento assombroso da 
velocidade do mundo tecnológico, causando um espaço descorporificado, e, portanto, 
desapropriado. Quando Merleau-Ponty (1964 apud Pallasmaa, 2011) cita que ‘Nosso 
corpo é tanto um objeto como os outros como um objeto que os vê e os toca’, entende-se 
que grande parte do distanciamento estabelecido deriva de um negligenciamento do 
potencial sensorial presente no corpo humano, composto não apenas pela visão, mas por 
todos os outros sentidos capazes de tornar possível um maior pertencimento do usuário 
com a cidade contemporânea e mais ainda, com a arquitetura que o envolve. Segundo 
Pallasmaa (2011, p.22), “a atual produção em massa do imaginário visual tende a afastar 
a visão do envolvimento emocional e da identificação, e a tornar o imaginário em um 
fluxo hipnótico sem foco ou participação” manifestado através das mídias, publicidade 
e todo o tipo de consumo induzido pelo mercado. Entendendo com isso que a produção 
do espaço, e ainda, dos lugares depende dum engajamento perceptivo do corpo pela 
totalidade de seus sentidos, percebe-se a necessidade de aprofundamento das questões 
sensoriais relacionadas ao objeto arquitetônico como forma de conseguir um maior 
pertencimento dos usuários através de elementos que estimulem não só a visão, mas 
também o olfato, o paladar, a audição e o tato dentro da arquitetura proposta.
Palavras Chave: Apropriação Urbana. Arquitetura Sensorial. Identidade.
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a PreSerVaÇão da CaSa memorIaL rÉgIS PaCHeCo Como eSPaÇo 
de memórIa da CIdade de VItórIa da ConQuISta

thamires Gomes pinheiro 
pedro Ramos dolabela Chagas

Atualmente, muito se tem ouvido falar em preservação. Uma onda de (re)valorização 
do passado tem atingido às sociedades deste milênio, que passaram a discutir com 
veemência estratégias de preservação do patrimônio cultural, afim de conservar a 
memória ainda existente. Esse movimento de valorização abrange muito mais do 
que preservar o patrimônio material presente nas edificações e nos monumentos, 
compreendendo também o patrimônio imaterial, como a linguagem, a literatura, as 
tradições e as mais diversas formas de manifestações culturais. A importância do 
patrimônio cultural ganhou destaque e foi mencionado na Constituição Federal de 1988 
em diversos artigos e capítulos. A Carta Magna traz em seus artigos 215 e 216 o direito 
ao acesso à cultura e ainda a responsabilidade do Poder Público e da sociedade perante 
a preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo, inclusive, a punição para 
qualquer dano ou ameaça que vier a ocorrer. O presente trabalho tem como objeto de 
estudo a Casa Memorial Régis Pacheco, edificação localizada na Praça Tancredo Neves, 
na cidade de Vitória da Conquista, e pretende discutir a preservação dessa edificação 
como lugar de memória da cidade. A Casa Memorial Régis Pacheco traz consigo mais 
que uma memória material, mas também uma memória artística carregada de sentidos, 
visto que esta abarca inúmeras obras de arte em seu interior. Esta comunicação possui 
como objetivo geral discorrer sobre a importância da valorização do patrimônio histórico 
e arquitetônico para as sociedades e suas futuras gerações, disseminando a ideia desses 
espaços como lugares de memória que devem permanecer vivos, visto que estes são 
considerados grandes ferramentas de auxílio na construção e manutenção da memória. 
Como objetivo específico, pretende-se analisar a Casa Memorial Régis Pacheco, avaliando 
se esta é considerada um lugar de memória para a cidade de Vitória da Conquista. A 
metodologia utilizada durante o desenvolvimento do trabalho foi a abordagem dedutiva 
com procedimento histórico e observacional. A preservação do patrimônio arquitetônico 
pode ser considerada uma importante ferramenta para preservação da memória das 
cidades, uma vez que os edifícios históricos materializam os acontecimentos que 
fizeram determinado grupo social alcançar o seu estágio atual, atuando como quadros 
de referências da memória para as próximas gerações. O presente trabalho encontra-se 
ainda em desenvolvimento, mas é possível depreender como resultado parcial que a 
edificação em estudo pode ser considerada um lugar de memória da cidade, uma vez 
que carrega consigo um valor material, simbólico e funcional para a população.
Palavras-chave: Memória. Preservação. Patrimônio.
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neuroCIÊnCIa aPLICada a arQuItetura: ConSIderaÇÕeS 
SoBre o ImPaCto do eSPaÇo ConStruído no ComPortamento 
Humano

Jeovana Quaresma Sousa
marcelo muller Nogueira

reSumo: 
O universo da arquitetura sempre procurou produzir espaços que, de alguma forma, 
impactasse as pessoas, como em questões estéticas e de conforto, todavia, durante muito 
tempo esta produção foi realizada de maneira intuitiva, sentimental e empírica. Neste 
cenário, a Neurociência Aplicada a Arquitetura (Neuroarquitetura) surge desenvolvendo 
métodos, experimentos e instrumentos que medem e interpretam o poder de influência 
do lugar sobre a mente, isto é, o impacto das construções sobre a percepção, memória, 
emoções e comportamento humano. O propulsor dos estudos da Neuroarquitetura foram 
os avanços do estudo da neogênese (capacidade cerebral de criar e renovar células) em 
1998, pelos cientistas Peter Erickson e Fred Cage, quando foi comprovado que, cérebros 
adultos podem formar novas células, estimulados pela rotina diária e por ambientes 
extremamente “ricos”. Atualmente, o ser humano permanece cerca de 90% do tempo em 
ambientes construídos, logo as concepções arquitetônicas influenciam nos processos do 
sistema nervoso. Esta pesquisa tem como objetivo discutir as relações entre a Arquitetura 
e a saúde humana, demonstrando como essa primeira é capaz de promover qualidade 
de vida, conforto, criatividade e socialização no espaço construído. Esta pesquisa faz 
uso do método hipotético-dedutivo e realiza uma abordagem qualitativa, por meio de 
pesquisas bibliográficas e documentais, além de estudos de casos, culminando em uma 
pesquisa descritiva. Numa fase inicial pode-se inferir como resultados e conclusões 
que a Neuroarquitetura está associada, principalmente, as três áreas da Neurociência, 
a neuroplasticidade, a neogênese e ao hipocampo, sendo um estudo complexo, pois 
pensa na arquitetura para cada pessoa e suas respectivas necessidades, oferecendo ao 
indivíduo a sensação de “lar” e conforto, independente da função do espaço (educacional, 
saúde, trabalho ou residencial), para o tal, analisa questões associadas a visão, tato, 
olfato, audição e suas percepções. Um estudo feito em 2015, em 16 países, comprovou 
que um projeto que pensa nas relações do espaço de trabalho com a natureza, possui 
funcionários com ganhos de 15% de criatividade, produtividade e desempenho cognitivo. 
Na Holanda, alguns abrigos públicos receberam um projeto luminotécnico adequado 
aos idosos que ali residiam, e em 2008, um estudo comprovou a redução de 5% na 
perda cognitiva e 15% nos casos de depressão destes moradores. Outros estudos da 
Neuroarquitetura relacionados a acústica, disposição, tamanho, cores, alturas, texturas e 
cheiros dos ambientes, mostram resultados significativos, reduzindo casos de depressão, 
ansiedade e problemas cognitivos, além de apresentar melhora no aprendizado, saúde, 
criatividade e interações sociais.
Palavras-Chave: Arquitetura, Neurociência, Neuroarquitetura.
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CuLtura e Lugar de enContro: uma InVeStIgaÇão SoBre a 
meLHorIa doS eSPaÇoS CuLturaIS em VItórIa da ConQuISta

Kallane Oliveira Barros
daniel matos paes de Andrade

Pretendendo investigar a percepção de uma diminuição da vivacidade cultural na 
cidade de Vitória da Conquista e a insuficiência de lugares que reflitam sua identidade 
cultural, busca-se saber: como a arquitetura poderia colaborar na propagação do 
patrimônio cultural regional e na identificação do público com este objeto? Partindo da 
importância do processo de apropriação, tido por Velloso (2016) como ‘ação de assentar 
e tomar posse de um lugar’, objetiva-se neste trabalho investigar a necessidade de um 
espaço de encontro entre artistas, arte e público, onde se identifiquem, se encontrem, 
e compartilhem conhecimento. Como metodologia, sugere-se uma análise sob o viés 
dos artistas e ativistas culturais do território por representarem artisticamente os 
símbolos produzidos pela sociedade, sabendo, entretanto, da capacidade equivalente 
entre artistas e público de gerar símbolos com seus modos de viver e fazer (cultura 
imaterial). Para isso e dentro dos prazos disponíveis, foram elencados cinquenta nomes 
de agentes culturais no território, que através de questionário forneceram depoimentos 
essenciais para formulação de projeto arquitetônico. Para 81% dos entrevistados, os 
equipamentos culturais oferecidos não são suficientes para propagação da cultura local, 
e para 73%, estes espaços não refletem o perfil e a demanda como poderiam, indicando 
a pertinência de se explorar algo novo. Quanto aos representantes da identidade 
cultural no território através das expressões artísticas, despontou-se a música (96,1%), 
cinema (65,4%), artesanato e pintura (53,8% cada) e literatura (42,3%), revelando a forte 
representação da música, principalmente, e apontando a necessidade de maior difusão 
das demais. Dentre as características desejadas num novo espaço, é demanda um lugar 
de fácil acesso, democrático, amplo, podendo abarcar apresentações, shows e um teatro 
com maior capacidade que os preexistentes, inserção de espaços verdes e acessíveis para 
pessoas com mobilidade reduzida, extensão das escolas para aprofundamento do ensino 
da literatura, coworking como espaço colaborativo de trabalho e expressões criativas, 
e uma residência artística, que coexistida com o teatro sugerido, reuniria as atividades 
de ensaio e apresentação de trabalhos, apoio salutar para profissionais formados nos 
cursos de cinema e audiovisual, dança e teatro, em Conquista e Jequié. Carece, portanto, 
de olhar com mais atenção o que ocorre com a cultura entre a lacuna existente entre os 
eventos oferecidos, a “cultura além dos eventos” e que os equipamentos existentes não 
propagam a cultura local como poderiam, direcionando, portanto, através do resultado 
obtido, o germinar de uma nova configuração de espaço cultural neste território, vivo 
de conexões e produtividade cultural. 
Palavras Chave: Vitória da Conquista. Cultura. Lugar de encontro.
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a JuStIÇa reStauratIVa e a medIaÇão eXtraJudICIaL Como 
InStrumentoS de (deS) JudICIaLIZaÇão de ConFLItoS eSCoLareS 

Bruno Rocha paes
poliana trancoso Britto

Esta pesquisa objetiva apresentar, a ameaça da judicialização dos conflitos escolares 
gerando condenações variadas e muitas vezes desproporcionais e a implantação de 
práticas diferentes das tradicionais, já que os conflitos atuais não se assemelham aos 
conflitos de outrora. A metodologia utilizada caracteriza-se pelo pluralismo com vistas a 
garantir a objetividade necessária ao tratamento das relações sociais no ambiente escolar 
atrelado a pesquisa bibliográfica, pesquisa de estudo de casos e pesquisa de campo. A 
necessidade de detectar possíveis problemas emocionais, seus personagens e efeitos, 
com o objetivo de traçar um plano de ação para evitar o desenvolvimento de doenças 
psiquiátricas, episódios de suicídio ou mesmo tragédias que se multiplicam ao redor 
das escolas em todo o mundo, encontrou nas práticas de mediação métodos capazes de 
resgatar a convivência harmoniosa entre as partes. Amparada pelo Poder Judiciário que 
surge oferecendo um arcabouço de opções de ressocialização se baseando nos objetivos 
da Justiça Restaurativa, que faz a utilização da mediação como uma das formas de solução 
de conflito e prevenção da violência, despertando nos jovens a reflexão sobre suas ações, 
a necessidade do diálogo entre todos os envolvidos e o fortalecimento de valores morais, 
viabilizando a solução de conflitos de forma assertiva, na certeza da formação de um 
cidadão consciente e na construção de um ambiente cooperativo. Os Princípios da Justiça 
Restaurativa quais sejam (voluntariedade, informalidade, oportunidade, neutralidade e 
sigilo) favorecem o desenvolvimento da autonomia moral, promovendo a implantação 
de uma comunicação não violenta, que possibilite a construção de uma cultura de paz 
em uma comunidade escolar sendo o início de todo o processo que ressocialização e 
pacificação escolar. Novas perspectivas surgem com a Justiça Restaurativa associada 
a mediação extrajudicial voltando-se em iguais condições pra a vítima, o agressor 
e a comunidade, fundamentando-se no respeito, na participação, responsabilidade, 
humildade e diálogo com a intenção de restaurar as relações interpessoais rompidas e 
reparando o prejuízo de anos.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Mediação. Pacificação.
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VIVer Bem: uma eXPerIÊnCIa de atIVIdade ComunItÁrIa

Ana Carolina da Silva Soares martins
Luiza Franciny de Souza pinheiro

Rebeca Saraiva Bonfim Do Nascimento
Carolina palmeira teixeira martins
thainá Souza Andrade Cavalcante

IntroduÇão: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade. Nessa perspectiva, se insere o trabalho em grupo na Atenção Primária, sob 
a forma de ação comunitária intitulada “Viver Bem” abordada na matéria de Integração 
de Ensino Serviço Saúde e Comunidade (IESC), atuando como uma ferramenta que 
amplia o entendimento e a reflexão crítica do usuário sobre o processo saúde-doença. 
oBJetIVo geraL: Discutir estratégias para que o indivíduo viva bem com enfoque na 
saúde mental. oBJetIVoS eSPeCíFICoS: Incentivar o diálogo aberto; reduzir estigmas 
sobre a saúde mental; promover o autoconhecimento e autocuidado. metodoLogIa: 
O presente trabalho possui uma abordagem referente a uma seleção prévia realizada 
conjuntamente pelos integrantes do IESC V, na Unidade de Saúde Nova Cidade, com 
base em uma pesquisa realizada com a população e com os profissionais à respeito da 
maior demanda de Saúde da comunidade, onde foi elencado muitos casos de ansiedade 
e depressão. Diante da necessidade, decidimos produzir a nossa ação baseada no auto 
cuidado e obtivemos a participação do professor e psicólogo Arthur para nos auxiliar. 
Para a realização de tal atividade foram realizados convite, sorteio de cestas básicas, 
brindes e lanche. reSuLtadoS: A atividade foi dividida em dois momentos: primeiro 
a aluna Luzia Franciny apresentou a proposta da atividade, em seguida a aluna Ana 
Carolina fez a dinâmica do abraço, após isso foi questionado o significado de felicidade 
com o objetivo de promover aproximação entre os participantes. O segundo momento 
o psicólogo e professor Arthur introduziu o tema “A importância da saúde mental para 
se viver bem”. A ação supracitada contou com a presença de 29 mulheres, foi obtido 
resultados positivos pela população através da conversa sobre a importância do uso de 
medicação quando indicado pelo médico, pois proporciona qualidade de vida àqueles 
que precisam. Além disso, foram inspiradas pela palestra sobre a necessidade de incluir 
atividades de lazer em suas vidas para alcançarem bem estar. ConCLuSão: Os 
objetivos foram alcançados com êxito, visto o empenho e a participação da comunidade 
em expressar seus pensamentos e experiencias em associação com o tema. Além disso, a 
ação permitiu aos acadêmicos de medicina desenvolver uma percepção holística frente 
à importância de estimular o autocuidado para suas próprias vidas quanto para seus 
futuros pacientes. 
Palavras-chaves: Viver bem. Saúde mental. Ação comunitária.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

46

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

um reCorte HIStórICo de óBItoS Por CauSaS eXternaS na 
BaHIa

Janaina Galvão Sousa
Ana Virgínia Figueira dubois mendes

isadora morais Almeida
poliana terra pires Ribeiro Coelho Caires

pedro Fonseca de Vasconcelos

Introdução: As causas externas de óbitos constituem um importante problema de 
saúde pública no Brasil, sendo assim um desafio na gestão de políticas públicas. As 
transições demográfica e epidemiológica das últimas décadas alteraram o perfil de 
mortalidade da população, ocasionando redução nas mortes geradas por doenças 
transmissíveis e elevação das decorrentes de causas externas.  Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 5,1 milhões de mortes são atribuídas às 
causas externas e isso representa 9% da mortalidade mundial. objetivos: Identificar 
o perfil de óbitos por causas externas na Bahia ao longo de 21 anos. Problemática: 
Quais são as principais causas externas de óbitos na Bahia ao longo de 21 anos?  
metodologia: Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, retrospectivo, em que 
foram coletados dados de óbitos por residência por Causas Externas na Bahia, entre 
1996 e 2017. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações de Mortalidade pelo 
DataSUS. A característica do óbito por Causas Externas foi classificada de acordo com o 
CID-BR-10:XX. resultados: As causas de morte levadas em consideração no estudo e seus 
respectivos valores totais no período de tempo considerado são acidentes de transporte 
(210.373), quedas (41.712), afogamento e submersões acidentais (8.205), exposição à fumaça, 
ao fogo e às chamas (11.243), envenenamento (2.569), intoxicação por ou exposição a 
substâncias nocivas (575), lesões autoprovocadas voluntariamente (7.782), agressões 
(83.096), eventos cuja intensão é indeterminada (32.299), intervenções legais e operações 
de guerra (2.062) e outras causas (20.830). Conclusão: Diante do exposto, pode-se observar 
que há um número significativo de morbi-mortalidade por causas externas na Bahia, 
sendo assim necessária a reavaliação das políticas públicas locais que visam à prevenção 
desses óbitos, sobretudo aqueles decorrentes de acidentes de transporte e agressão com 
uso de álcool. Dessa forma, uma abordagem multidisciplinar e intersetorial na atenção 
primária pode se mostrar benéfica, pois o profissional de saúde poderá proporcionar ao 
usuário uma compreensão mais efetiva sobre a prevenção desses óbitos. Afinal a atenção, 
quando feita também de forma individual, torna-se mais eficaz, além de proporcionar 
uma maior aproximação entre equipe de saúde e população local. 
Palavras-chave: Mortalidade. Violência. Acidentes de trânsito.
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CaraCterIZaÇão doS óBItoS de aneurISma de aorta no 
eStado da BaHIa

Bernardo Waiandt Santos
diêgo Andrade de Oliveira

pedro Fonseca de Vasconcelos

Introdução: O aneurisma de aorta (AA) possui etiologia multifatorial, porém 80% dos 
casos são abdominais e estão associados à degeneração aterosclerótica da parede arterial, 
enquanto os casos torácicos estão mais relacionados com a hipertensão. A mortalidade 
da patologia em questão está associada à ruptura do aneurisma e à dissecção de aorta. 
Acredita-se que os AA sejam a 13ª causa mais frequente de óbitos nos países do Ocidente, 
por este motivo faz-se necessário compreender os aspectos relacionados à mortalidade 
por esta patologia. objetivo: Caracterizar o número de óbitos dos pacientes com AA 
no estado da Bahia e os fatores associados. material e métodos: Trata-se de um estudo 
ecológico de série temporal retrospectivo, utilizando dados secundários do Sistema 
de Informação de Mortalidade dos pacientes habitantes do estado da Bahia extraído 
do DataSUS. O recorte foi feito entre 2000 e 2017 e as variáveis coletadas foram o sexo, 
idade, cor/raça e escolaridade. A caracterização do aneurisma foi realizada de acordo 
com o CID-10:I71, o qual compreende o aneurisma e dissecação de aorta. resultados e 
discussão: O número de óbitos totalizou 2.896 indivíduos, sendo que a predominância 
foi de homens (59,64%), com idade entre 60 e 79 anos (48,45%), de cor parda (52,49%) e 
com 1 a 3 anos de escolaridade (20,89%). As variáveis sexo e idade corroboram com a 
literatura, uma vez que a maior incidência de AA ocorre em homens com 60 anos, pois 
estas características estão associadas a hipertensão que é o principal fator de risco da 
enfermidade. A variável cor/raça difere dos achados literários, a qual pode ter sido 
prejudicada devido ao número de casos ignorados (10,7%). Entretanto, acredita-se que 
a alta taxa de miscigenação no Brasil dificulta a correlação de certas patologias com 
a etnia dos pacientes, podendo ser esse um fator com fraca associação para a doença 
em questão. A relação entre o nível de escolaridade e o AA não é bem elucidada pela 
literatura, porém acredita-se que o menor índice escolar está relacionado a precariedade 
no acesso a informações sobre os fatores de risco e, por consequência, dificuldade na 
adesão ao tratamento. Por fim, uma limitação do estudo consiste na subnotificação 
dos dados, quanto a escolaridade (27,59%). Nesse sentido, devem ser traçadas medidas 
preventivas nessa população para redução do número de óbitos.
Palavras-Chave: Epidemiologia. Doença Arterial. Mortalidade. 
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Como a HIPnoSe É entendIda no CamPo do eStado de 
InConSCIÊnCIa e SeuS reFLeXoS no dIreIto PenaL BraSILeIro.

danilo Lima Ribeiro 
Sabrina Silva moreira 

Virna Beatriz Oliveira Sousa
Ricelle Brandão Barros

IntroduÇão: O Código Penal, resguarda que o fato cometido pelo agente durante 
um estado de inconsciência exclui o crime. A hipnose, uma técnica que modifica o 
padrão de consciência e faz o paciente acessar informações sobre si, logo, a mudança 
de consciência do indivíduo o faz ficar inconsciente, assim os fatos cometidos por ele 
não são típicos? dISCuSSão/reSuLtadoS. O estado alterado de consciência é onde 
vemos uma grande modificação no funcionamento psíquico do indivíduo. Sabendo 
que a hipnose modifica o padrão de consciência adentramos em um estado que pode 
ser entendido como excludente de culpabilidade para o Direito brasileiro. O cerne 
da questão é o indivíduo hipnotizado, pois se encontra em um estado de atividade 
cerebral potencializada, contrário ao sentido de “sono”, definido por Guilherme Nucci 
como “estado mental semelhante ao sono, provocado artificialmente por alguém”. A 
jurisprudência atribui o estado de inconsciência próximo ao sonambulismo e embriaguez 
onde o indivíduo ao cometer o fato não gera conduta consciente e voluntária, no caso da 
hipnose o indivíduo obedece aos comandos de seu hipnotizador, sem ter consciência do 
que faz. A psicologia defende que a hipnose não é funcional se os comandos passados 
forem contrários aos princípios ou valores da pessoa hipnotizada. O hipnoterapeuta Filipo 
Lima defende que toda palavra que ofenda ou ameaça as crenças do hipnotizado ditas 
durante a hipnose serão ignoradas, e quando existir a falta de controle do hipnotizador, 
diz que o hipnotizado em sua conduta não tem ações conscientes por estar em um estado 
de “sono”, ou seja, sem controle do que faz, pelo contrário, o indivíduo age inteiramente 
em controle do hipnotizado. oBJetIVoS. Visa-se analisar as repercussões da hipnose 
dentro do estado alterado de consciência, consequências no agente que dentro desse 
estágio vem a cometer um ilícito penal, e até que ponto uma hipnose profunda pode 
interferir no estado de inconsciência levando a exclusão de culpabilidade da ação penal. 
mÉtodoS. Realizada uma pesquisa hipotética dedutiva, a fim de buscar solucionar 
o problema levantado no trabalho, se o estado de total de inconsciência gerado pela 
hipnose pode ou não excluir a culpabilidade do agente no cometimento de um crime. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS. Pretende-se mostrar que o estado de inconsciência gerado 
pela hipnose pode ser um tipo de excludente de culpabilidade, mas as incertas que 
acompanham tal estado gera a necessidade de um estudo mais aprofundado pela ciência 
psicológica em paralelo com a legitimação do poder legislativo.
Palavras Chave: Modificação Psíquica. Hipnose. Excludente de culpabilidade.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

49

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

níVeL de Letramento daS PeSSoaS em SItuaÇão de rua

Rebeca Kauani Oliveira Cruz
 maria Clara dantas Rocha

Layane dias Cavalcante Viana

IntroduÇão. O art. 205 da Constituição Federal de 1988 coloca a educação como 
um direito de todas as pessoas visando seu desenvolvimento e exercício da cidadania, 
entretanto é perceptível a violação desse quando se analisa o nível de letramento de 
alguns grupos. O presente trabalho dará enfoque para as pessoas que se encontram em 
situação de rua, onde apesar da moradia estar presente na Constituição como um direito 
social é notório que muitas pessoas são expostas as ruas, essas apesar de muitas vezes 
serem alfabetizadas não colocam os ensinamentos obtidos em prática. dISCuSSão/
reSuLtadoS. Tendo como referencial teórico a professora e doutora Magda Soares, é 
possível definir de forma sucinta letramento como a prática dos ensinamentos obtidos 
durante o processo de alfabetização, essa prática é feita através da leitura e da escrita, 
entretanto tendo em vista que, pessoas em situação de rua precisam lidar com problemas 
do cotidiano como a fome, o frio, lugares para passar a noite, dificuldades financeiras, 
entre outros que fazem com que o acesso a livros seja dificultado. Por conta disso, o nível 
de letramento desses é baixíssimo implicando em vários aspectos da vida dessas pessoas 
como por exemplo, na obtenção de um emprego para sair da condição de vulnerabilidade. 
oBJetIVoS. O trabalho tem como objetivo verificar o nível de letramento das pessoas 
em situação de rua e analisar como ele implica no direito a educação presente no art. 
205 da Constituição Federal. mÉtodoS. Para produção foi eleita uma metodologia 
de caráter qualitativo, exploratório, bibliográfico através da leitura de obras da autora e 
professora Magda Soares acerca do conceito de letramento, sendo ela um dos principais 
nomes a abordar o assunto no Brasil. ConSIderaÇÕeS FInaIS. Com o intuito de 
compreender melhor a realidade das pessoas em situação de rua e o pensamento delas 
em relação a leitura e ao direito a educação, pretende-se realizar futuramente uma 
entrevista com as que moram no centro de Vitória da Conquista-Ba. 
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a VuLneraBILIdade doS reFugIadoS ao adentrar em 
terrItórIo BraSILeIro: CamInHoS Para a BuSCa da eFetIVaÇão 
do dIreIto

marta Souza Rodrigues
Fabiana da Silva Campos

Liz Alves Costa
Samara pereira Alves

IntroduÇão. O Brasil dispõe proteção por meio de um instituto jurídico chamado 
de refúgio para o estrangeiro que por motivo de perseguições advindas de raça, religião, 
nacionalidade, opinião política dentre outras não possa ou mesmo não queira voltar 
para o seu país de origem. Esse tema foi ratificado pelo Brasil com a edição da Lei nº 
9.474/97 com base no documento internacional da Convenção das Nações Unidas sobre 
o Estatuto dos Refugiados de 1951. Partindo desse prisma, destacamos que vivemos uma 
crise humanitária, colocando o direito dos refugiados em situação de vulnerabilidade, 
já que o Brasil atualmente não tem como comportar a demanda de pessoas que tem se 
refugiado em seu território. oBJetIVoS. Entendendo as maiores dificuldades que os 
estrangeiros encontram ao adentrar em território brasileiro, como obtenção de moradia, 
emprego, saúde, alimentação e segurança. A presente pesquisa busca formas de difundir 
o conhecimento sobre os direitos dos refugiados e apontar caminhos para que os mesmos 
sejam efetivados. mÉtodo. Foram realizadas pesquisas baseadas em artigos, além da 
abordagem crítico-reflexiva. dISCuSSão/reSuLtadoS ParCIaIS. A CRFB/88 trata 
o refugiado como portador de direitos e obrigações como qualquer outro estrangeiro, 
podendo aqui morar e trabalhar de forma regular. Em contrapartida, deverá acatar e 
obedecer as lei, regulamentos e providências que se destinam à manutenção da ordem 
pública. No Brasil, a matéria que trata sobre refugiados está disposta na Lei n. 9.474, de 22 
de julho de 1997, a qual criou o CONARE, órgão colegiado e, está vinculado ao Ministério 
da Justiça que reúne órgãos representativos da área governamental, da sociedade civil e 
das Nações Unidas, possui o objetivo de analisar as solicitações sobre o reconhecimento 
da condição de refugiado, bem como, deliberar quanto à cessação ex ofício ou mediante 
requerimento das autoridades competentes da condição de refugiado. Vale ressaltar, 
que os processos de reconhecimento da condição de refugiado serão gratuitos e terão 
caráter urgente. ConSIderaÇÕeS FInaIS. Portanto, a pesquisa irá buscar formas 
de trazer mais visibilidade ao problema, trazendo a tona esta questão social que tem 
tomado proporção gigantesca diante das crises que tem levado vários imigrantes a se 
refugiar no Brasil. Discussões como esta, aqui proposta, trazem grande repercussão 
social, bem como aproximam a efetivação dos direitos as pessoas que estão em situação 
de vulnerabilidade em razão da falta de assistência ao se tornarem refugiadas. Sendo 
assim buscar-se-á a consolidação dos princípios reconhecidos como direitos humanos 
e de natureza constitucional nos ordenamentos jurídicos de Estados Democráticos.
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a medIaÇão Como InStrumento de PrÁtICa da CIdadanIa e 
um noVo modeLo de InCLuSão SoCIaL

Bruno Rocha paes
Alan dias Araújo

poliana trancoso Britto

Introdução. Atualmente o país tem vivido uma onda de desigualdades por muitas 
vezes marcada pelo esquecimento estatal, esquecimento este quase sempre direcionado 
a determinada parcela da sociedade que acaba tendo os seus direitos ameaçados e/ou 
suprimidos. Este comportamento acarreta em diversas violações a garantias trazidas 
pela Constituição, a exemplo do acesso a justiça. objetivos. A presente pesquisa possui 
o condão de destacar o papel da Mediação como um método coexistente e eficaz de 
resolução de conflitos, capaz de não só viabilizar o acesso à justiça como também – e 
principalmente, garantir a inclusão social. Problemática. Por este método ter a capacidade 
de alcançar todas as classes é plausível concordar que a sua utilização é fundamental 
para o corpo social, tendo em vista que ela resolveria a disparidade presente no Judiciário 
em razão do excessivo número de processos e a escassez de profissionais aptos para 
dirimi-los. A maioria das demandas não requer uma intervenção do poder Estatal para 
resolver as controvérsias e desentendimento cotidianos da população de forma geral, 
assim tais técnicas buscam não apenas resolver litígios, mas também incluir pessoas 
esquecidas pelo Estado resgatando a dignidade e o bem-estar pessoal. metodologia. 
Realizou-se uma análise crítico-reflexivo a partir de livros, provimentos do Conselho 
Nacional de Justiça, e documentos técnico-científicos caracterizando como uma pesquisa 
exploratória. resultados Ter um acesso à justiça com celeridade e meios que cultivem 
as relações interpessoais, é sem dúvidas a vontade de muitos. Diante disso, a Mediação 
surge em um cenário crítico em que se encontra o Judiciário brasileiro como um método 
coexistente que resgata o convívio social e harmônico, incluindo de forma direta pessoas 
que dificilmente buscariam a Justiça para solucionar determinado problema. Destarte, 
a facilidade de se resolver demandas inserindo o sujeito em uma sociedade extremante 
celetista faz com que a Mediação seja uma nova ferramenta de inclusão social, trazendo 
resultados positivos para toda a comunidade.
Palavras-chave: Mediação. Justiça. Inclusão. Direito.
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SeguranÇa JurídICa: uma anÁLISe SoBre a PrISão em Segunda 
InStÂnCIa À LuZ da PreSunÇão de InoCÊnCIa

marcos murilo marcos Rocha
maíra Ventura Rocha Oliveira

mariana Ferreira Carvalho
Ricelle Brandão Barros

IntroduÇão O Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a necessidade do 
julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54, onde 
fora suscitada a possibilidade do início do cumprimento da pena antes do esgotamento 
do prazo recursal, encontrou-se na situação em que as referidas ações pedem pela 
declaração da constitucionalidade do art. 283 do Código Penal Brasileiro e 1941. O art. 
283 do CPP/41 prevê que a prisão só ocorrerá após o trânsito em julgado, fazendo uma 
alusão ao princípio constitucional previsto no art. 5º, LVII, que determina que a culpa 
somente será auferida após o transito em julgado da sentença condenatória. Desse 
modo, em 07 de novembro, o Supremo Tribunal entendeu que, numa votação acirrada, 
não seria possível a prisão em segunda instância antes do esgotamento do prazo 
recursal, em obediência ao princípio da presunção de inocência. oBJetIVo O objetivo 
da pesquisa é demonstrar a forma com que uma decisão diferente da proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal poderia gerar um status de insegurança jurídica nacional 
pela violação dos princípios constitucionais. mÉtodoLogIa A pesquisa científica 
utilizou da metodologia bibliográfica de pesquisa exploratória por meio do método 
dialético. dISCuSSãoA presunção de inocência, princípio constitucional, vige com a 
finalidade de evitar que prisões arbitrárias, antes da conclusão do julgamento, sejam 
feitas, de modo a evitar que após o transito em julgado e uma possível absolvição, sejam 
causados danos a quem fora anteriormente acusado.  A decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal remonta mais uma alteração no entendimento pela corte; no ano de 2009 
o Código Penal Brasileiro alterou a sua legislação, para adequá-lo ao entendimento do 
Supremo, gerando a incidência do efeito suspensivo dos recursos criminais; desse modo, 
de forma acertada, a prisão só poderia realmente ocorrer quando todas as possibilidades 
de recursos fossem extintas e a condenação mantida. Entretanto, em 2016 o Supremo 
passou por novas alterações na sua jurisprudência, passando a entender pela viabilidade 
da prisão em segunda instância antes do julgamento recursal e o trânsito em julgado. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS Mostra-se acertada a decisão da corte, em novembro de 
2019, por demonstrar, desse modo, respeito às disposições da Carta Magna de 1988; A 
Carta Magna, por figurar o papel de texto supremo no ordenamento jurídico brasileiro, 
irradia a sua determinação nos demais diplomas legais. A não observância do texto 
constitucional gera o status de insegurança jurídica nacional, de modo a criar uma 
instabilidade legislativa.
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BRASIL. Constituição Federal. Vade Mecum Constitucional. Organização Flávia Bahia. 
17ª edição. Salvador: Editora Juspodium 2019.

BRASIL. Plenário retoma nesta quinta-feira (7) julgamento de ações sobre prisão em 
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aLImentaÇão SaudÁVeL e PrÁtICaS reCreatIVaS e Sua 
ImPortÂCIa Para o adeQuado deSenVoLVImento InFantIL

Natália mendes Aguiar
dalvio Freitas de matos

Luana maria Liborio da mota
marcus Gabriel Oliveira Guedes

Rafaella mattioli pereira
Rubens Costa Cardoso

Sabrina Suellem Soares Barbosa
Luanna emanuelle Leite Lima Gama

thainá Souza Andrade Cavalcante

Introdução: O módulo Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI possui como premissa 
principal inserir o aluno de medicina em atividades da atenção primária à saúde, com 
enfoque na saúde da criança, realizando ações de promoção, prevenção e reabilitação. 
Com base nisso, realizou-se uma atividade comunitária tendo como público alvo crianças 
de seis a nove anos, com temática solicitada pela própria escola para se trabalhar sobre 
alimentação saudável e recreação. objetivo: Incentivar a alimentação saudável e práticas 
recreativas em crianças de seis a nove anos de idade em uma escola da rede pública de 
Vitória da Conquista-Ba. metodologia: Trata-se de um relato de experiência, envolvendo 
sete alunos estudantes de medicina, duas preceptoras e cerca de sessenta crianças de uma 
escola da rede pública no território adstrito pela Unidade de Saúde da Família Morada 
dos Pássaros. A ação consistiu em uma gincana composta por cinco atividades, sendo que 
os alunos foram divididos em dois grupos, misturando ambos os sexos e todas as idades. 
A primeira, se baseou na identificação de frutas, verduras e legumes a partir de imagens 
impressas. A segunda, consistiu em uma atividade com balões contendo em seu interior 
letras que juntas, formavam o nome de uma fruta. A terceira, abordou a importância do 
reconhecimento das crianças do que são alimentos saudáveis e não saudáveis através 
da colagem em cartazes. A quarta, foi uma brincadeira que estimulava a coordenação 
motora e o trabalho em grupo por meio da passagem de uma laranja entre os alunos em 
fila. A quinta, consistiu de uma corrida alternada do grupo. resultados: As atividades, 
no geral, permitiram às crianças trabalharem em grupo e contribuíram para uma melhor 
compreensão acerca dos temas abordados. Percebeu-se que houve grande interação e 
conhecimento por parte das crianças, sendo que participaram de forma ativa durante 
o processo e, mesmo quando diante de um equívoco nas respostas, eram estimuladas a 
pensar sobre o erro antes de serem feitas as correções. O principal fator limitante da ação 
foi focalizar a atenção de um grande número de alunos para as atividades e a recusa da 
participação de alguns na gincana. Considerações finais: Diante do exposto, as atividades 
desempenhadas visaram a adoção de um estilo de vida mais saudável com redução do 
sedentarismo, da subnutrição e do excesso de peso, prevenindo consequências futuras 
à saúde. A experiência fora exitosa devido ao entendimento dos alunos sobre a proposta 
base da ação, diante de uma problemática prevalente na sociedade. 
Palavras-chave: Crianças. Alimentação Saudável. Atividade Física.
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Síndrome de Burnout em ProFISSIonaIS de SaÚde de VItórIa 
da ConQuISta- Ba

Sabrina Suellem Soares Barbosa
 Vanessa Ramalho Correia

 tamires Batista pedreira
Rosângela Souza Lessa

pedro Fonseca de Vasconcelos

Introdução: A Síndrome de Burnout (SB) é uma comorbidade gerada pela exposição 
do trabalhador a uma tensão emocional crônica no ambiente laboral, principalmente, 
nas profissões que mantém contato direto com outros indivíduos. Os profissionais de 
saúde possuem maior risco para desencadear tal síndrome prejudicando sua qualidade 
de vida. objetivo: Descrever a prevalência da Síndrome de Burnout em profissionais de 
saúde de uma unidade hospitalar de Vitória da Conquista-BA. Problemática: Dentre os 
grupos laborais com potencial de desencadear a SB, os profissionais de saúde apresentam 
risco elevado devido à exposição aos fatores sociodemográficos e fatores laborais. Logo, 
pressupõe-se que cada profissional de saúde de um hospital de Vitória da Conquista-BA 
apresente riscos para a SB. metodologia: Trata-se de um estudo de corte transversal de 
cunho descritivo, exploratório e quantitativo, onde os instrumentos de coleta utilizados 
foram um questionário semiestruturado (MBI) e um questionário sociodemográfico. O 
MBI avalia os fatores multidimensionalidade: exaustão emocional, despersonalização e 
baixa realização profissional. Altos níveis de exaustão emocional e despersonalização e 
baixa realização profissional indicam risco de desenvolvimento do Burnout.  resultados: 
Os dados são oriundos dos profissionais que exercem a função no Pronto Socorro e Setor 
de Oncologia do hospital privado. No total, 104 pessoas foram entrevistadas, sendo a 
maioria do sexo feminino, com idade média aproximadamente de 35 anos, com o tempo 
médio de formação 7 a 8 anos. No que tange a correlação da SB com as variáveis avaliadas 
pelo questionário sociodemográfico, no quesito renda, foi possível inferir que a maioria 
dos profissionais possuíam acima de cinco salários mínimos. Quanto ao estado civil, a 
maioria é casado(a). No variável nível profissional, a maioria dos profissionais possui 
nível superior completo. No turno de trabalho, o período noturno foi a variável com 
maior pontuação. A carga horária de trabalho da maioria dos profissionais foi de 40 horas 
ou mais. Quando questionados se possuíam outro emprego além do referido, a maioria 
dos profissionais relatou possuir outro. Quanto à prática de atividade física, metade dos 
profissionais relataram realizar. Na avaliação do questionário MBI para avaliação do grau 
de risco para a SB, foi possível inferir que doze dos profissionais entrevistados possuíam 
risco moderado e dois possuíam risco grave. Os dados, ainda são preliminares, pois o 
objetivo do projeto é abarcar todos os setores do hospital. Tal projeto configura-se como 
relevante para a comunidade científica, visto que futuramente poderá auxiliar em medidas 
preventivas e terapêuticas para a SB.   
Palavras-chave: Qualidade de vida. Burnout. Exaustão Emocional.
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VIVer Bem: uma eXPerIÊnCIa de atIVIdade ComunItÁrIa

Ana Carolina da Silva Soares martins
Luiza Franciny de Souza

Rebeca Saraiva Bonfim Do Nascimento
Carolina palmeira teixeira martins
thainá Souza Andrade Cavalcante

IntroduÇão: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade. Nessa perspectiva, se insere o trabalho em grupo na Atenção Primária, sob 
a forma de ação comunitária intitulada “Viver Bem” abordada na matéria de Integração 
de Ensino Serviço Saúde e Comunidade (IESC), atuando como uma ferramenta que 
amplia o entendimento e a reflexão crítica do usuário sobre o processo saúde-doença. 
oBJetIVo geraL: Discutir estratégias para que o indivíduo viva bem com enfoque na 
saúde mental. oBJetIVoS eSPeCíFICoS: Incentivar o diálogo aberto; reduzir estigmas 
sobre a saúde mental; promover o autoconhecimento e autocuidado. metodoLogIa: 
O presente trabalho possui uma abordagem referente a uma seleção prévia realizada 
conjuntamente pelos integrantes do IESC V, na Unidade de Saúde Nova Cidade, com 
base em uma pesquisa realizada com a população e com os profissionais à respeito da 
maior demanda de Saúde da comunidade, onde foi elencado muitos casos de ansiedade 
e depressão. Diante da necessidade, decidimos produzir a nossa ação baseada no auto 
cuidado e obtivemos a participação do professor e psicólogo Arthur para nos auxiliar. 
Para a realização de tal atividade foram realizados convite, sorteio de cestas básicas, 
brindes e lanche. reSuLtadoS: A atividade foi dividida em dois momentos: primeiro 
a aluna Luzia Franciny apresentou a proposta da atividade, em seguida a aluna Ana 
Carolina fez a dinâmica do abraço, após isso foi questionado o significado de felicidade 
com o objetivo de promover aproximação entre os participantes. O segundo momento 
o psicólogo e professor Arthur introduziu o tema “A importância da saúde mental para 
se viver bem”. A ação supracitada contou com a presença de 29 mulheres, foi obtido 
resultados positivos pela população através da conversa sobre a importância do uso de 
medicação quando indicado pelo médico, pois proporciona qualidade de vida àqueles 
que precisam. Além disso, foram inspiradas pela palestra sobre a necessidade de incluir 
atividades de lazer em suas vidas para alcançarem bem estar. ConCLuSão: Os 
objetivos foram alcançados com êxito, visto o empenho e a participação da comunidade 
em expressar seus pensamentos e experiencias em associação com o tema. Além disso, a 
ação permitiu aos acadêmicos de medicina desenvolver uma percepção holística frente 
à importância de estimular o autocuidado para suas próprias vidas quanto para seus 
futuros pacientes. 
Palavras-chaves: Viver bem. Saúde mental. Ação comunitária.
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eStreSSe oCuPaCIonaL em ProFISSIonaIS da atenÇão PrImÁrIa 
À SaÚde: eStudo PILoto

Aline Reis Freitas
Kaio Henrique pereira Sena

thaís Oliveira Leite
Rosângela Souza Lessa

Introdução: O ambiente de trabalho pode, muitas vezes, gerar estímulos estressores e 
desencadear processos de adoecimento físico e mental. Entre as consequências psíquicas 
geradas por problemas ocupacionais está a Síndrome de Burnout (SB), termo utilizado 
para descrever o sofrimento do homem no ambiente ocupacional, resultando em 
desmotivação e insatisfação no trabalho. Problemática: Os profissionais que atuam na 
Atenção Primária à Saúde (APS) estão diariamente em contato com agentes estressores 
que podem predispor ao desenvolvimento da SB, logo, o seu reconhecimento poderá 
orientar mudanças no ambiente de trabalho de modo a promover o aumento da 
qualidade da saúde mental. objetivo: O estuda visa descrever os dados preliminares 
de um projeto de pesquisa, que busca identificar a prevalência do estresse ocupacional 
e os fatores associados em profissionais da APS. metodologia: Trata-se de um relato de 
experiência das atividades desenvolvidas, a fim de efetivar a coleta dos dados do projeto 
intitulado “Estresse ocupacional em profissionais da APS e medidas de intervenção 
para minimizar o estrese”, na modalidade de campo. Inicialmente, os discentes 
voluntários conheceram a proposta do projeto, o instrumento que será utilizado para 
levantamento dos dados e, posteriormente, houve o treinamento dos discentes, a fim de 
padronizar e retirar dúvidas acerca do questionário. Foi estabelecido o contato inicial 
com a Unidade de Saúde da Família, da zona urbana de Vitória da Conquista, no dia 
14/11/2019. Compareceram na reunião apenas sete Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) do total de onze cadastrados na equipe. Inicialmente, os discentes explicaram o 
objetivo do projeto e convidou os presentes a responderem o questionário individual, 
contendo dados sociodemográficos, condições de trabalho e do malach Burnout inventory 
(mBi). resultados: Apenas três ACS responderam o questionário, sendo todas do sexo 
feminino, com média de idade de aproximadamente 45 anos. A prevalência de caso 
moderado de SB foi observada em uma das respondentes (33,33%), com altos índices 
para exaustão emocional e despersonalização, e moderados para a redução da realização 
pessoal. Apesar da eficiência do questionário da detecção dos fatores de risco para o 
SB, o tempo demasiado para aplicação impossibilitou que os demais ACS presentes 
pudessem responder, sendo remarcado para outro momento. Considerações Finais: Os 
achados preliminares indicam indícios da SB entre os ACS, que podem comprometer 
a saúde desses profissionais. Portanto, a identificação do estresse ocupacional entre os 
profissionais da saúde possibilitará a criação de medidas visando o enfrentamento das 
dificuldades relatadas e vivenciadas no dia-a-dia dos profissionais da APS.
Palavras-chave: Estresse Ocupacional. Pessoal de Saúde. Atenção Primária à Saúde.
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o dIreIto e a aÇão amBIentaL

                  João Vinicius mateus Gonçalves
                     Brendo menezes macedo
                       Luiz Fernando Ferreira

                       Adiane Jaqueline

IntroduÇão. A questão está em voga e o momento é oportuno. Diante dos mais 
recentes fatos envolvendo as tragédias das queimadas amazônicas e dos vazamentos de 
petróleo que chegaram à costa brasileira, é mister discutir os impactos da incompetência, 
o histórico de descuidos e a letra da lei por trás dos incidentes e de suas possíveis soluções. 
Este é um ano chave para a questão ambiental. Mais objetivamente, é o ano em que se 
discute os limites do progresso; o agro versus a biodiversidade, o rural versus o natural e 
é para desmistificar essas questões que se faz presente o seguinte trabalho. oBJetIVoS. 
Evidenciar, por meio de um apanhado histórico, como a luta e as conquistas da causa 
evoluíram com o correr dos anos, sobretudo quando promovidas pelo Direito brasileiro 
e internacional, por vias judiciais e por ativismo. Destacar com base no Novo Código 
Florestal Brasileiro (Lei 12.651/12), no advento da Lei Do Mar que foi assinada em 1982, 
como a mentalidade acerca das políticas ambientais vem se modernizando e, como um 
vilão, segundo alguns ambientalistas, pode se tornar uma inesperado aliado para a 
preservação. dISCuSSão/reSuLtadoS. De discussão incômoda a questão de vida 
ou morte; a humanidade, se encontra num dilema que já dura décadas; qual seria o limite 
do planeta e, qual seria o papel da humanidade perante o mesmo. O Direito daria conta 
de solucionar as questões? A tecnologia é vilã ou aliada? O homem seria capaz de mudar 
a tragetória de risco? São questões que serão desenvolvidas e trazidas com soluções 
teóricas que muitas vezes são ignoradas por ocasião da polarização do debate público 
brasileiro. mÉtodoS. Pesquisa voltada para a construção de Pôster em que constará, 
além de imagens, gráficos, depoimentos e tabelas de relevância, texto opinativo sobre a 
situação e percepção social em torno do tema com enfoque no método bibliográfico de 
pesquisa, traçando um histórico sobre o objeto de estudo e se utilizando da literatura já 
existente sobre o tema. ConSIderaÇÕeS FInaIS. É essencial, ainda, colher novos 
depoimentos de pessoas que fazem parte do debate público, acerca do tema, encontrar 
novas fontes para construção do pôster a fim de que o trabalho gere debate e estabelecer 
uma linha do tempo de acontecimentos históricos; momentos da história que chocam, 
outros que gerem perplexidade, mas sobretudo aqueles que atiçam a esperança da luta 
pela preservação.
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deSaFIo do aCeSSo À SaÚde no CÁrCere PrIVado

Camila Simonassi dantas Alves 
Laura V. prazeres Cotrim 

pedro Fonseca de Vasconcelos 

Introdução: De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira, a saúde é 
um direito de todos e é dever do Estado garanti-la de forma universal e igualitária. No 
entanto a realidade é outra. O crescimento populacional no cárcere e as questões ligadas 
as desigualdade sociais vêm aumentando gradativamente os problemas relativos à saúde 
e a qualidade de vida dos indivíduos privados de liberdade. Assim, é importante elencar 
os desafios enfrentados por esta população, no que diz respeito ao acesso aos serviços de 
saúde. objetivo: Tem-se como objetivo compreender e apresentar os principais desafios do 
acesso à saúde para a população em cárcere privado no Brasil. metodologia: O presente 
trabalho foi elaborado a partir de uma revisão integrativa de literatura, lançando mão de 
artigos científicos, publicados em periódicos das bases de dados Scielo, Lilacs, PubMed, nos 
últimos dez anos, relativos ao acesso à saúde nos presídios brasileiros. resultados e discussão: 
Foram encontrados sete artigos que, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
selecionou-se quatro trabalhos. Os artigos selecionados demonstram que o crescimento 
populacional no cárcere não veio acompanhado das melhorias necessárias, como às condições 
físicas e estruturais das prisões. Deste modo, se respeitarmos o princípio da “proibição 
da insuficiência”, cuja finalidade é auxiliar a concretização de um conteúdo essencial de 
direitos fundamentais pautados no direito à dignidade da pessoa humana, garantiremos a 
todo ser humana uma “segurança básica”, consistente em um mínimo existencial que lhe 
deve ser resguardado, através da proteção da sua integridade física e psíquica em todas as 
suas dimensões. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a garantia de um padrão 
sanitário e de assistência social mínimo às pessoas em situação de privação de liberdade é 
necessária para assegurar aos presidiários o acesso universal às ações de assistência básica à 
saúde, como ações para a prevenção de doenças e acesso a tratamentos de saúde. Conclusão: 
Portanto, podemos concluir que se faz necessária à elaboração de políticas sociais que visem 
melhorar as condições de saúde no cárcere, garantindo uma assistência médica, farmacêutica 
e odontológica para o preso e o internado de caráter preventivo e curativo, de acordo com o 
que prega a Lei de Execução Penal em seu artigo 14.
Palavras-Chave: Direito à Saúde; Presídios; Assistência.
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reFormaS traBaLHISta e PreVIdenCIÁrIa: aVanÇo neoLIBeraL 
e ataQue aoS dIreItoS HumanoS no BraSIL

Bárbara tigre Rocha
Rita de Cássia mendes pereira

reSumo
No Brasil, a segunda década do século XXI se encerra com a ascensão de um governo 
autodesignado de direita, que se empenham em viabilizar a implantação do projeto 
neoliberal definido nos Estados Unidos no final da década de 1980 e que tem como 
postulados básicos a reordenação da sociedade e da reestruturação dos modelos de 
Estado. Entre as propostas voltadas à consecução desses princípios estão os projetos 
de Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e da Reforma Previdenciária (PEC 06/2019) 
sustentados pelos grupos neo e ultra-liberais que ascenderam ao poder após o Golpe 
jurídico e midiático de 2016. A presente pesquisa visa responder à seguinte questão: 
como esses projetos de reforma impactam no Estado Democrático de Direito e na 
garantia dos Direitos Humanos Fundamentais?  O objetivo central da investigação é 
demonstrar a presença dos postulados neoliberais como fio condutor para a elaboração 
das propostas de reformas e desconstruir os argumentos técnicos e supostamente neutros 
enunciados no sentido de obter o apoio da população. A abordagem qualitativa das fontes 
documentais e bibliográficas concernentes ao tema possibilitou associar os elementos 
constitutivos dos projetos encaminhados ao poder legislativo com o contexto marcado 
pela desconstrução de espaços democráticos, pela exclusão do público da tomada de 
decisões e pela destruição simbólica da oposição. Por fim, a pesquisa permitiu concluir 
que as propostas de reformas implicam na supressão de direitos sociais e trabalhistas e 
distanciam a República da realização de seus objetivos fundamentais, previstos no artigo 
3º da Constituição, de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o 
desenvolvimento nacional de maneira comprometida com a erradicação da pobreza e da 
marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção 
do bem de todos. Apresentadas como solução para problemas que afetam a classe 
trabalhadora, como o desemprego, as duas propostas desconsideram a assimetria de 
poder entre capital e trabalho e estabelecem uma fictícia igualdade entre classe patronal 
e classe trabalhadora, suprimindo e flexibilizando direitos. A defesa do Estado mínimo 
e da desregulamentação da legislação social, oculta, na verdade, a realidade inexorável 
de que o Estado visa manter a estrutura do sistema capitalista e proteger o capital. 
Palavras-chave: Reformas Previdenciária e Trabalhista. Neoliberalismo. Direitos 
humanos.
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a (deS)JudICIaLIZaÇão da medIaÇão e a neCeSSIdade de 
retomada da eSSÊnCIa do InStItuto

poliana trancoso Britto

O artigo tem como objetivo a análise da mediação no Judiciário brasileiro e a necessidade 
de percebê-la como um instituto autônomo, pautado pelo favorecimento de uma 
comunicação ética com  comprometimento e absoluta independência dos “litigantes”, 
bem como do mediador, representado por um terceiro cuja função precípua é a 
imparcialidade e a neutralidade possuindo uma autoridade reconhecida pelos mediados 
como catalisador, reaproximando as partes, de modo que elas encontrem, através da 
negociação e de seus esforços, um possível acordo que atenda aos seus interesses. A 
mediação não nasceu da necessidade de realização de acordos e sim da pacificação, 
entendendo que não importa ganhar ou perder o litígio, mas estabelecer soluções que 
possam atender aos anseios dos litigantes e a retomada da relação social, do diálogo e da 
comunicação ética. Foi adotada a pesquisa exploratória analisando as legislações vigentes, 
assim como doutrinas, livros, artigos e jurisprudência. No Brasil a mediação, possui 
legislação específica, apenas no âmbito da justiça do trabalho. O Conselho Nacional de 
Justiça elaborou a Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010, que trouxe diretrizes 
para a resolução de conflitos através de meios alternativos como a mediação, mas 
desprovida de força legal. Entretanto, mesmo com a escassez legal, a mediação vem sendo 
utilizada em várias situações extrajudiciais conduzidas por indivíduos inexperientes 
com conhecimento teórico e técnico insuficiente para o atendimento que a matéria exige 
e do qual não é possível abrir mão sem o risco da criação de “rábulas”, não do Direito, 
mas da Mediação. É imperioso observar que nos termos do artigo 1º, inciso V da CF/88, 
a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito com 
fundamento no pluralismo jurídico, ficando claro que os procedimentos de mediação 
são métodos mais assemelháveis ao modelo de democracia pluralista. Entretanto no 
contexto brasileiro, a mediação não pode ser entendida como uma fórmula mágica capaz 
de superar marcas profundas de desigualdade, desrespeito às leis, corrupção violência 
que com o tempo gerou em toda a população uma descrença nas instituições e em todo 
o Estado Democrático de Direito. A mediação deverá ser utilizada como foi concebida e 
sem a responsabilidade de desafogar o judiciário para que continue com sua autonomia 
e imparcialidade protegidas. A redução das demandas seriam a consequência de um 
processo bem elaborado, profissionais qualificados, bem remunerados e treinados para 
o desempenho eficiente da Mediação. 
Palavras-chave: Mediação. Autonomia. Liberdade.
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InterCePtaÇÕeS teLeFÔnICaS e Sua LICItude enQuanto meIo 
de ProVa

poliana trancoso Britto

No presente artigo serão disciplinadas considerações acerca das interceptações telefônicas 
como meio de obtenção de prova e suas hipóteses de legalidade sob o ponto de vista 
da Lei 9.296/96, regida pelo princípio da necessidade ou da subsidiariedade, em suma, 
subprincípio da proibição de excesso, onde o Estado é obrigado a comparar as medidas 
restritivas aplicáveis suficientemente aptas para a satisfação do fim perseguido e a eleição 
da que seja menos lesiva aos direitos dos cidadãos. O objetivo deste trabalho é demonstrar 
a importância das escutas telefônicas em nosso ordenamento jurídico, evidenciando que 
sua licitude somente será conhecida se autorizadas judicialmente para que possam ser 
utilizadas legitimamente como prova em procedimento investigatório. Essa exigência dá-se 
ao fato de que o ordenamento jurídico brasileiro eleva o sigilo das comunicações ao grau 
de garantia fundamental, e debates acerca da sua inconstitucionalidade somente foram 
atenuados com o posicionamento dos tribunais ao determinar o dispositivo constitucional, 
quando motivado por investigação criminal e instrução em processo penal. Foi utilizada a 
pesquisa bibliográfica de natureza jurídica e jurisprudencial, usando-se o método dedutivo 
e o comparativo, já que através da interpretação do texto constitucional combinado com 
a Lei 9.296/96 pode-se chegar a conclusões pertinentes, especialmente nos artigos 1º e 
2º deste dispositivo onde é enumerado os requisitos para que a interceptação telefônica 
seja autorizada e considerada como prova legal, quais sejam: ordem do juiz, indícios 
razoáveis, crime punido com reclusão, único meio de produzir a prova e que sirva para 
instruir investigação policial ou processo criminal. A interceptação telefônica tornou-se 
o meio probatório mais eficaz, principalmente para os crimes que não deixam vestígios 
materiais, entretanto, em função do entendimento dos tribunais, resta a indagação do 
que seja uma “prova ilícita” já que no nosso ordenamento jurídico inexiste tal conceito 
ou as consequências da sua utilização. Neste sentido deve-se dizer que toda forma de 
provas ilícitas e suas consequências estão passiveis de interpretação cabendo ao Juiz cada 
caso concreto para decidir sobre a utilização daquela determinada prova. Por sua vez, 
primando a busca da verdade real, por parte do magistrado, a interceptação telefônica é 
de suma importância como mecanismo de investigação criminal, já que tem a capacidade 
de conseguir desvendar o crime de forma mais rápida, torna a persecução criminal menos 
onerosa para o erário, tornando-se necessária para a elucidação de crimes.
Palavras-chave: Interceptação Telefônica. Investigação. Legalidade
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CIdade Para Quem? 
anÁLISe da PartICIPaÇão SoCIaL no ProCeSSo de eLaBoraÇão 
do Pddu(2020) da CIdade de VItórIa da ConQuISta - Ba

pedro Henrique Costa mascarenhas
Lívia Silva Lima

thomasia maciel Sousa
Larissa Grazielle Silva Santos

IntroduÇão: O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), instituído pelo 
Estatuto da Cidade, é a principal ferramenta de uso social para a construção de um espaço 
urbano estruturado. Em suas atribuições, ele deve conter ferramentas que assegurem o 
direito à cidade e a sua função social, assim como instrumentos que corroborem com a 
sua gestão democrática da elaboração do Plano e do seu controle, possuindo o prazo de 
10 anos para sua revisão – tendo como obrigatoriedade a participação popular, reuniões 
informativas, grupos que representem os bairros e as demais classes sociais, além de 
profissionais capacitados para informar de maneira ilibada a população. oBJetIVoS: 
Objetiva-se com essa pesquisa identificar a aplicação da Resolução nº 25 do Concidades 
que dispõe sobre o processo participativo na elaboração do Plano Diretor, o envolvimento 
do Conselho da Cidade ou similar nesse processo, a devida publicidade e a realização das 
audiências públicas no processo de elaboração do novo PDDU da cidade de Vitória da 
Conquista - BA. ProBLemÁtICa: A metodologia utilizada na elaboração do PDDU de 
Vitória da Conquista qualifica o plano como participativo segundo legislação relevante? 
metodoLogIa: Esse estudo qualifica-se como um estudo de caso elaborado por meio 
de levantamentos documentais, bibliográficos, assim como estudo de campo efetuado 
por meio de acompanhamento das reuniões setoriais e audiências públicas organizadas 
pela prefeitura municipal no presente processo de elaboração do PDDU. reSuLtadoS: 
Identifica-se que a metodologia utilizada para o desenvolvimento do PDDU atende a 
alguns pontos identificados na Resolução nº 25 e os técnicos responsáveis estão cientes de 
sua relevância para um PDDU participativo. Todavia, ainda há um número de elementos 
relevantes não abordados pela metodologia utilizada em Vitória da Conquista, como 
notificação e agendamento de datas de reuniões, linguagem inacessível quanto às reuniões 
e documentos elaborados, assim como a maneira de abordagem ao público, seja por falta de 
capacitação disponibilizada ao público, seja pela falta de ações de sensibilização voltadas 
para as lideranças comunitárias. Tudo isso resultou em um cenário demasiadamente 
semelhante ao encontrado na elaboração do plano diretor de São Paulo ocorrido na década 
de 2000, no qual a população que participou da discussão sobre a cidade se limitou à 
profissionais da área de construção civil e grupos diretamente interessados com a maneira 
que os resultados do plano afetariam o mercado imobiliário. Conclui-se que o PDDU de 
Vitória da Conquista, no presente momento de sua elaboração, tem se qualificado como 
pseudo-participativo. 
Palavras-chave: Vitória da Conquista. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Direito 
Urbano
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a FormaÇão daS CIdadeS BraSILeIraS e o CoeFICIente de 
aProVeItamento – uma anÁLISe SoBre a eLaBoraÇão do noVo 
Pddu de VItórIa da ConQuISta

Larissa Almeida Barbosa
Álvaro magalhães Lessa

Lucas dantas Silva
Larissa Grazielle Silva Santos

débora Rocha

É fundamental compreender o que significa o espaço urbano, já que neste serão 
introduzidos ambientes adequados capazes de abrigar uma determinada população. 
Segundo Correa (2002), compreende-se que isto é algo simultaneamente fragmentado 
e articulado, reflexo e condicionante da sociedade, ou seja, um conjunto de símbolos, 
campo de lutas e conflitos sociais. Através disso, é notório as mudanças nos cenários 
das cidades, ou seja, na sua forma espacial que são socialmente produzidas, sejam 
através de incorporações de novas áreas, renovação, relocação, apresentando um novo 
processo de organização socioespacial feita pelos agentes que produzem e consomem o 
espaço que são: proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; 
proprietários fundiários; promotores imobiliários; estado e; os grupos sociais excluídos. 
Deste modo, não é inusitado que nas discussões atuais da elaboração do novo Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Vitória da Conquista, o tema tenha sido 
problematizado pelos agentes organizadores do espaço. Fato ocorreu principalmente pela 
alteração do Coeficiente de Aproveitamento (CA) para aproveitamento único, de modo 
a tentar diminuir os vazios urbanos, segregantes da cidade. A formação e expansão das 
cidades brasileiras, principalmente nos municípios de médio e grande porte, decorreram 
nas últimas décadas num acelerado processo de expansão urbana que segundo Maricato 
(2013) tal processo é fruto de uma herança histórica, geradora de um espaço segregado 
tomado a partir de uma distribuição desigual do mesmo que pode ser reduzida com 
o uso correto do Coeficiente de Aproveitamento (CA). Portanto, num cenário atual das 
cidades brasileiras percebe-se que existe uma forte influência nas múltiplas faces do meio 
urbano produzido e que a falta de políticas e investimentos públicos transformam-nas 
em um ambiente refém de um sistema grosseiramente quantitativo, visando à geração do 
lucro (MARICATO, 2013). O coeficiente de aproveitamento é um importante instrumento 
urbanístico coercitivo. Fazendo uma relação da área construída total com a área do lote, 
o CA permite um maior controle das zonas na cidade. Assim, pode-se coibir ou permitir 
uma maior densidade em determinado local, por exemplo. São disponibilizados dois tipos 
de CA, o básico e o máximo, de modo que o último necessita de uma outorga onerosa 
para utilização (CHEZZI, 2015). Além disso, diferente da taxa de ocupação que limita 
o espaço ocupado apenas pelo primeiro pavimento ou áreas cobertas, o CA leva em 
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consideração toda a construção, interferindo assim até mesmo na quantidade máxima de 
pavimentos, que pode ficar abaixo do gabarito máximo disponível nos Planos Diretores. 
Palavras-Chave: Vazios Urbanos. Segregação Urbana. Direito a Cidade.
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CorruPÇão e ImPeaCHment: uma reVISão SIStemÁtICa a 
reSPeIto do CaSo CoLLor

Clara Carolina Souza Santos
José Carlos melo miranda de Oliveira

IntroduÇão. Em 1989, Fernando Affonso Collor de Mello conquistou, pelo voto, 
o direito de governar o Brasil por quatro anos. Após decisões controversas com a 
finalidade de conter aumento inflacionário, o presidente foi alvo de denúncias de 
corrupção política praticadas pelo ex-tesoureiro de campanha, Paulo Cesar Farias. Sob 
forte apelo midiático, o Presidente da República foi afastado do mandato em outubro 
de 1992 e substituído pelo vice, Itamar Franco. oBJetIVoS. Este texto narrará o 
protocolo de pesquisa para produção de revisão sistemática a respeito do Caso Collor. 
mÉtodoS. O recorte temporal compreende os anos de 1991 até 2019. Para realização 
da revisão sistemática, selecionamos periódicos, livros e literatura cinzenta (relatórios, 
teses e dissertações, literatura de conferência, mídia popular, monografias, relatórios de 
trabalhos em progresso, literatura especializada e fontes de dados primários). Reunimos 
informações contidas no site Copac, catálogos de editoras e livrarias, bancos de dados 
virtuais com produção acadêmica brasileira, Google Scholar, directory of Open Access 
Journal e Biblioteca Digital ACM. dISCuSSão/reSuLtadoS. Diferenciamos o idioma 
da publicação e as publicações a) por fonte, b) por ano, c) por área de conhecimento e d) 
por tipo. Delimitamos uma hierarquia das evidências com a finalidade de expor quais 
decisões para enfrentamento da corrupção no Brasil existem na literatura acadêmica. 
Encontramos 19.780 informações utilizando as palavras chaves “impeachment” e 
“Collor”. Excluímos textos de revistas de ampla circulação e jornais. Mantivemos artigos 
de revistas acadêmicas, de revisão e de congresso, dissertações, teses e monografias. 
Reduzimos o número de artigos para 1.372. ConSIderaÇÕeS FInaIS. Como objetivos 
gerais desta revisão sistemática, identificaremos estudos primários para a) analisar o 
progresso científico para compreender se, no Brasil, o impeachment é um processo de 
responsabilização do poder executivo ou se é uma maneira para camuflar uma falta 
de apoio popular e político institucionalizado; b) examinar quais lacunas existem para 
compreender mais e melhor os processos de corrupção e solução da corrupção por meio 
do impeachment no Brasil contemporâneo; c) observar abordagens metodológicas nas 
ciências sociais aplicadas para o exame da corrupção e impeachment no Brasil; d) revisar 
os métodos utilizados pelos pesquisadores para ordenarem informações a respeito de 
corrupção e impeachment no Brasil; e) auxiliar formuladores de políticas em tomadas 
de decisões eficazes para enfrentamento da corrupção nas instituições brasileiras por 
meio da análise dos acontecimentos passados.
Palavras-Chave: Revisão Sistemática. Impeachment. Corrupção.
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títuLo do reSumo: dIFerenteS ConCePÇÕeS de SaÚde e doenÇa 
em IntegranteS da unIdade de SaÚde JardIm VaLÉrIa

Ana Carla terêncio de Oliveira moreira
Brenda Lima Brito 

enzo Akaoshi Canguçu Viana 
João Paulo Ico Bomfim Pires 

Katiane de Almeida da Costa 
Lívia pereira da Silva 

maria Fernanda mármore de Carvalho 
Noemí de Souza Silva 

thalita Cecília paixão de Albuquerque 
isabela Arruda

reSumo
Introdução: A concepção de saúde e doença é um processo complexo e dinâmico 
caracterizado por determinantes históricos, sociais, econômicos, culturais e biológicos. 
Esse assunto se faz presente desde a antiguidade sendo delimitado por modelos 
explicativos, como o modelo mágico religioso, que tem uma visão mística sobre o 
processo de adoecimento; modelo holístico, em que a saúde é entendida como equilíbrio 
de elementos ou humores que compõem o organismo humano; modelo empírico-racional 
(hipocrático), que defendia os elementos água, terra, fogo e ar como subjacentes à 
explicação sobre a saúde e a doença; modelo biomédico, com a concepção fragmentária do 
corpo reduzindo a saúde a um funcionamento mecânico; modelo sistêmico que incorpora 
a ideia do todo no processo saúde e doença e o modelo da história natural das doenças 
(processual).objetivos: O objetivo do estudo é compreender as diferentes concepções 
sobre saúde, doença e cuidado de grupos distintos na unidade de saúde Jardim Valéria, 
em Vitória da Conquista, e discutir como os determinantes biopsicossociais estão 
atrelados às percepções dos entrevistados. metodologia: Para execução deste trabalho 
foi realizado um estudo transversal de caráter explicativo qualitativo. Com o intuito 
de conhecer os diversos pontos de vista acerca do tema, através de um questionário 
estruturado possibilitando maior esclarecimento e contato com os profissionais da 
unidade (dentista, agente comunitário de saúde (ACS), funcionários da limpeza) e 
população usuária. Após o levantamento dos dados foi realizada uma discussão em 
grupo sobre os pontos vigentes acerca da concepção saúde e doença na unidade. Por 
meio do questionário aplicado foi possível constatar que as concepções concernentes 
ao processo saúde-doença tendem a variar de pessoa a pessoa. resultados: A maioria 
dos entrevistados apresentou uma visão mais ampla acerca do processo já mencionado, 
relatando o bem-estar atrelado a uma prática adequada de exercícios físicos, uma 
alimentação balanceada, um convívio social harmônico e, inclusive, os lados espiritual 
e emocional, são fatores que influenciam diretamente na relação saúde-doença. Sendo 
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assim, já é sabido por uma quantidade significante de pessoas (presentes na USF) que 
saúde não é simplesmente a ausência da doença, é algo mais complexo, sendo, pois, 
preciso atentar-se, além dos fatores supracitados, ao meio em que o indivíduo vive, 
buscando uma visão integral do sujeito. Conclusão: É válido ressaltar que somente um 
dentre os entrevistados apresentou uma concepção simplista do tema abordado, sendo 
ela enquadrada no modelo biomédico. Portanto, observa-se as convergentes opiniões 
sobre o tema proposto, ainda que os indivíduos apresentem diferentes níveis de formação.
Palavras-chave: concepções de saúde, doença, cuidado.
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títuLo do reSumo: SenSIBILIZaÇão de JoVenS e adoLeSCenteS 
SoBre o uSo aBuSIVo de ÁLCooL e outraS drogaS.

Leticia pereira de medeiros
Joanna Laylla moreira Cordeiro

Joanne teixeira Cavalcante
Lucas Rinaldi Silva Caires

tayná Fagundes Rodrigues
thaiara Lana Chagas Cardoso

paulo Otávio martim dias
Rebeca Brito Farias Lessa
déborah Cruz dos Santos

reSumo
Introdução: O modelo de vigilância à saúde faz com que as práticas médicas na atenção 
primária enfoquem o sujeito integral, sua cultura e contexto social, visando ações de 
promoção e prevenção (desenvolvidas a partir do PPLS – Planejamento e Programação 
Local de Saúde), de forma a organizar um sistema que realmente atenda às necessidades 
de saúde apresentada pela comunidade local. objetivo: Objetivou-se sensibilizar a 
população da comunidade adscrita da USF Nova Cidade sobre dos malefícios do uso 
abusivo de álcool e outras drogas. metodologia: A presente pesquisa relata a experiência 
de 8 alunos e uma orientadora, que junto a população do bairro fez um levantamento 
para elencar os problemas que mais acometem a comunidade. O “Uso abusivo de álcool 
e outras drogas” foi o escolhido.  Foram realizadas palestras com psicólogos, alunos 
e professores, transmissão de vídeos educativos para dinamizar o aprendizado. Os 
discentes também abordaram os aspectos depressores e fisiológicos do uso excessivo 
de álcool e outras drogas. Por fim, foram entregues ainda papéis para que os alunos 
pudessem, de forma anônima, tirar suas dúvidas sobre o tema. resultados e discussão: 
As ações em um colégio estadual do bairro tiveram um retorno positivo pelos alunos, 
especialmente quando solicitado que eles fizessem perguntas sobre o tema. Um aluno, 
3° ano, prestou depoimento e relatou que foi importante especialmente para ele a ação, 
pois passou a refletir sobre uma tentativa de mudança de hábitos e busca por uma nova 
perspectiva de vida. Houve sugestão de que em uma próxima ação houvesse a presença 
de mais alunos. Conclusão: Foi evidenciado a relevância da participação da comunidade 
e do conhecimento dos principais desafios recorrentes no bairro Nova Cidade. Foi 
importante o planejamento prévio das intervenções através da PPLS para elaboração 
organizada e eficaz das atividades para atender aos adolescentes da comunidade.
Palavras-chave: Drogas. Álcool. Adolescentes
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títuLo do reSumo: dIFICuLdadeS  enContradaS   na aVaLIaÇão 
PÔndero-eStaturaL de CrIanÇaS de 0 a 7 anoS: um reLato de 
CaSo.

FeRReiRA, Yvine Luizzi mattos
pORtO, Andressa Lima

ReiS, Brenda de Sá
CiNtRA, Bruno Lima

ARGOLLO, daniel pereira
SANtOS, enyo Arruda

mAtOS, Fernanda Cotinguiba
ARAÚJO, João Victor Santana

CABRAL, maylla moura
LACeRdA, mygalys espinosa Hernandez

reSumo
IntroduÇão: O crescimento e desenvolvimento da criança é o principal indicador 
de suas condições de saúde. Assim, a realização de uma avaliação do peso e estatura 
padronizada é primordial para a identificação de alterações nesses indicadores afim de 
evitar futuras complicações. Ademais, a utilização de qualquer medida antropométrica 
só se justifica quando os valores obtidos são confiáveis. Contudo, atingir o patamar de 
confiabilidade na avaliação pôndero-estatural é uma problemática enfrentada pelo serviço 
de saúde. oBJetIVoS: Relatar acerca das adversidades encontradas na avaliação pôndero-
estatural em crianças de 0 a 7 anos contempladas pelo programa social Bolsa Família e 
adscritas no território de uma Unidade de Saúde da Família de Vitória da Conquista- 
BA. metodoLogIa: É um estudo de natureza qualitativa, com caráter exploratório e 
estratégia descritiva. Foi desenvolvido a partir da verificação de dificuldades na avaliação 
pôndero-estatural de crianças de 0 a 7 anos contempladas pelo programa social Bolsa 
Família em uma ação de uma Equipe de Saúde da Família em Vitória da Conquista- BA. 
reSuLtadoS: Relacionado a pesagem e a medição da estatura das crianças vinculadas 
ao programa Bolsa Família, foram encontradas essencialmente três dificuldades: ausência 
de material adequado para aferição de comprimento/altura (principalmente de crianças 
de 0-2 anos); falta de registros anteriores ou ausência de caderneta da criança para registro 
regular; pouco seguimento as normas de protocolos para identificar as medidas das 
crianças. Consequentemente, as crianças avaliadas podem ter registros irregulares, tendo 
uma discrepância entre os valores reais e os registrados para controle. As problemáticas 
mais frequentes encontradas foram: crianças medidas com uso de sandália/sapatos e/ou 
com cabelo amarrado (considerando a maior altura com o cabelo); uso de fita métrica em 
superfícies irregulares; baixa confiabilidade em dados anteriores; déficit de capacitação dos 
agentes comunitários responsáveis pela ação. ConSIderaÇÕeS FInaIS: Nesse ínterim, 
é necessário esclarecer aos pais/cuidadores quanto à importância de manter as cadernetas 
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de saúde das crianças atualizadas. Outrossim, as adversidades encontradas servirão 
de base para o planejamento de estratégias, a serem executadas no próximo semestre, 
afim de amenizar os problemas identificados. Habilitar os agentes comunitários a aferir 
e registrar as medidas antropométricas adequadamente, para assegurar o princípio de 
integralidade do SUS, adaptando a aferição às condições encontradas enquadrando-se aos 
protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde é uma das estratégias possíveis. Assim, 
este trabalho concebe academicamente uma percepção abrangente quanto à relevância do 
acompanhamento pôndero-estatural como marco do desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde. Crescimento e Desenvolvimento. Pediatria.
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títuLo do reSumo: SaÚde da muLHer na atenÇão PrImÁrIa: 
um reLato de eXPerIÊnCIa

priscila maria mesquita de miranda portes
tarcísio César Assunção tanajura

William Oliveira Nina Rocha
Bárbara Guanais Freire Santos
iris Lorena Fernandes Santos
maria Luiza Gomes moreira

eugênia Ferraz Silva
Juscelia Lisboa Alves de melo

reSumo
IntroduÇão: A Atenção Primária a Saúde (APS), desenvolve ações no âmbito da 
Saúde da Mulher, focando na promoção, prevenção e recuperação da saúde. A mulher 
foi por muito tempo negligenciada, entretanto, atualmente este cenário encontra-se em 
diferente devido a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), 
que assegura direitos de acesso e assistência oferecendo serviços em clínica ginecológica, 
pré-natal, planejamento familiar, parto e puerpério, climatério, dentre outros. O módulo 
Integração, Ensino, Saúde e Comunidade VII (IESC VII), tem abordagem voltada à Saúde 
da Mulher, deste modo, preparar os acadêmicos do curso de Medicina, para atuar 
na APS quando inseridos no mercado de trabalho. oBJetIVo: Relatar as vivências 
dos acadêmicos de Medicina das Faculdades Santo Agostinho no módulo IESC VII. 
metodoLogIa: O presente relato de experiência refere-se as atividades desenvolvidas 
ao longo do 2º semestre de 2019, na Unidade de Saúde da Família Jardim Valéria, 
município de Vitória da Conquista (BA). As práticas foram desenvolvidas relacionando 
teoria-prática, sob orientação de preceptoras médicas. Como estratégias de aprendizagem 
foram realizadas atividades de educação em saúde, discussão de teorizações, anamnese e 
exame clínico do aparelho reprodutor feminino (mamas, genitália interna e externa), visita 
domiciliar puerperal e exame preventivo. Deste modo, buscou desenvolver o raciocínio 
clínico necessário a tomada de decisão quanto aos métodos propedêuticos e terapêuticos 
mais adequados ao cuidado à mulher. Ademais, possibilitar entender o planejamento 
familiar e controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Os atendimentos de Pré-
Natal eram realizados por meio de avaliação da altura uterina, batimentos cardíacos 
fetais, edema e interpretação dos exames complementares. Já a estratégia de educação 
em saúde realizada com os Agentes Comunitários, abordou a temática das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, no intuito de capacitá-los para oferecer a população 
local informações, que permitam o seu empoderamento e maior controle sobre os 
determinantes que impactam no processo saúde-doença. reSuLtadoS: As atividades 
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desenvolvidas na USF Jardim Valéria possibilitaram aos acadêmicos do curso de 
Medicina, identificar os principais agravos que acometem a mulher durante todo seu 
ciclo de vida, além disso, desenvolveram habilidades médicas embasadas na prática 
clínica, oportunizou o desenvolvimento de postura ética e estabelecimento de vínculo 
com a equipe multiprofissional e a população. ConSIderaÇÕeS FInaIS: Portanto, o 
módulo de IESC VII, é a estratégia de aprendizagem necessária à formação do médico 
generalista, pois o prepara para atuar no Sistema Único de Saúde, assistindo as usuárias 
da Atenção Primária.
Palavras-chave: Saúde da mulher. Atenção primária a saúde. IESC VII.
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títuLo do reSumo: mItoS e VerdadeS SoBre a dor LomBar e 
oS ImPaCtoS na Sua PreVaLÊnCIa

márcio moreira Cajahiba Júnior
Andressa Carlos Oliveira

Camila Simonassi dantas Alves
Gabriel porazzi de Souza

João paulo Ramalho Oliveira
marco Antônio Fernandes de Sousa Lima

Rayanne Lima Lopes
Roberta portela e isabela Arruda Soares

reSumo
Introdução: A dor lombar ou lombalgia é a dor que ocorre na região lombar inferior. 
Pode ser aguda, subaguda ou crônica (duração maior que três meses). É um problema 
extremamente comum, que afeta mais pessoas do que qualquer outra afecção, sendo a 
segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo para o resfriado 
comum. Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma 
etapa de suas vidas, mas na maioria dos casos há resolução espontânea. Mais de 50% dos 
pacientes melhora após uma semana. objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
analisar como as crenças populares, presentes na população do bairro Jardim Valéria, 
em alguns mitos a respeito da dor lombar pode influenciar em sua prevalência e demais 
consequências. metodologia: Para aquisição de tais informações foi realizada uma 
atividade lúdica pelos alunos do terceiro período do curso de Medicina da Faculdade 
Santo Agostinho juntamente com os membros da comunidade Jardim Valéria, buscando 
conhecer quais os mitos e crenças equivocadas mais comuns naquela população e como às 
mesmas poderiam impactar no dia a dia daqueles que possuem dor lombar. resultados 
e discussão: Das principais crenças abordadas, duas foram as que mais chamaram 
atenção, sendo elas: a importância do repouso para melhora da dor e o fato de a dor 
lombar sempre significar que algo está “fora do lugar”. Nos primeiros dias após a lesão 
inicial, evitar atividades agravantes pode auxiliar na redução da dor. Porém, existem 
fortes evidências científicas de que manter-se ativo e retornar gradualmente a todas as 
atividades usuais, é um importante auxiliar na recuperação. Em contrapartida, não existe 
evidência alguma de que dor na coluna é causada por um osso ou articulação da coluna 
que esteja fora do lugar, ou que a pelve está desalinhada. Para a maioria das pessoas que 
têm dor na coluna, os exames de imagem não mostram nenhuma alteração. Conclusão: 
Por conseguinte, faz-se necessário a instrução da população sobre determinadas 
crenças que podem estar agravando a situação de sofrimento e dificultando o retorno as 
atividades cotidianas. É fato que o repouso prolongado não ajuda, e está associado com 
maiores níveis de dor, incapacidade física, recuperação menos favorável e abstinência 
do trabalho por períodos mais longos. De fato, quanto mais tempo a pessoa passar na 
cama devido à dor na coluna, mais dor ela sentirá.
PaLaVraS-CHaVe: Lombalgia; crenças; comunidade.
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títuLo do reSumo: ConteXtuaLIZaÇão da PoLítICa de SaÚde 
mentaL na atenÇão PrImÁrIa e a ImPortÂnCIa da atuaÇão 
do aCS neSSe ConteXto

indira Natividade Leão Costa
Ana Carolina Oliveira Bitencourt

danilo tanajura Ricarte
Henrique Botelho Carvalho Rodrigues

marcus Vinicius denis Valle Reis
pedro Henrique pereira Guerra

taise Gonçalves pinheiro
Luanna emanuelle Leite Lima Gama

mygalys espinosa Hernandez Lacerda

reSumo
Introdução: A saúde mental é essencial para que o indivíduo tenha capacidade de 
executar suas habilidades pessoais e profissionais. Partindo dessa premissa e após 
conhecer as demandas de saúde do bairro Morada dos Pássaros, por meio de entrevistas 
com profissionais e usuários, foi definido que a qualificação dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) para identificar e acolher demandas em saúde mental seria a ação mais 
efetiva, dada a importância do ACS como os mediadores entre a comunidade e a equipe. 
objetivo: Os objetivos principais foram qualificar e contextualizar os ACS sobre a 
identificação e o acolhimento dos pacientes de saúde mental, bem como fazê-los conhecer 
o adequado direcionamento desses pacientes na Atenção Primária a Saúde. metodologia: 
Foi realizada uma pesquisa-ação de caráter qualitativo através da realização de uma 
mesa redonda com a temática Saúde Mental na USF Morada dos Pássaros. Para que 
o objetivo final da ação fosse alcançado, houve um momento de discussão com os 
psicólogos Arthur Nolasco, Isabela Arruda e Rodrigo Ribeiro. A psicóloga Isabela iniciou 
a discussão explicando sobre a atualização da rede de atenção em saúde mental em 
Vitória da Conquista, além da contextualização da Política Pública de Saúde Mental. 
Em seguida, o psicólogo Arthur, acompanhado do profissional Rodrigo, explicou sobre 
os distúrbios psíquicos mais prevalentes no bairro, e o papel do agente comunitário de 
saúde nesse contexto. Para a conclusão da ação deixou-se um momento final para que 
profissionais e agentes compartilhassem experiências. resultados: Ao final da ação 
os ACS mostraram-se satisfeitos com os conhecimentos adquiridos e pela experiência 
compartilhada. Eles tiraram dúvidas sobre como deveriam abordar alguns pacientes e 
relataram estar mais preparados para acolhê-los através da escuta ativa, aumentando 
a adesão e a participação desses pacientes na Rede de Saúde. Considerações Finais: 
Através desse trabalho foi possível evidenciar a importância do ACS na abordagem e 
na identificação de pacientes que necessitam de uma atenção direcionada aos cuidados 
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mentais, além de valorizar o papel do ACS na atenção básica. Assim, faz-se saber que 
a qualificação desses profissionais é uma ação precisa para que obtenham o preparo 
adequado ao lidar com demandas de saúde mental, com a finalidade de contribuir 
de forma efetiva para a reabilitação social e familiar do indivíduo, resgatando sua 
dignidade, direitos e deveres, já que esses profissionais servem como o principal elo 
entre a comunidade, as famílias e a equipe de saúde.
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títuLo do reSumo: PromoÇão da eduCaÇão em SaÚde atraVÉS 
de uma VIVÊnCIa Integrada na ComunIdade

poliana terra pires Ribeiro Coelho Caires
Gabriel Queiroz Bastos

iago Oliveira Braga
isadora morais Almeida
Kalile dos Anjos Souza

marlon Reis Lessa
Wilde José Cardoso tanajura Filho

ilana Seixas Ladeia
Laura Régia Oliveira Cordeiro 

reSumo
Introdução: A atenção primária por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem 
como eixo norteador a implantação e consolidação de práticas de Vigilância à Saúde. Neste 
modelo de atenção, a efetuação de ações que incluam atividades de promoção e prevenção 
de saúde e recuperação de agravos junto aos indivíduos do território, proporciona a 
integralidade do cuidado. objetivo: Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos 
na atividade comunitária realizada, voltada à educação em saúde e mudança de estilo de 
vida, aos indivíduos a partir do contexto sociocultural no qual se inserem. metodologia: 
Trata-se de uma estimativa rápida participativa realizada, em 12 semanas, com os usuários 
e profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Simão, do município de Vitória da 
Conquista-Bahia, no segundo semestre de 2019, na qual resultou em uma intervenção a 
fim de desenvolver estratégias de enfrentamento aos agravos prevalentes, evidenciados 
na estimativa: Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica. resultados: A ação 
ocorreu na escola próxima à USF e contou com aproximadamente 170 pessoas, ou seja, 
observou-se uma adesão satisfatória. Primeiramente, foi realizada uma caminhada e 
alongamento conduzidos pela equipe do NASF, com a intenção de estimular a população 
a praticar atividade física regularmente. No segundo momento, os acadêmicos abordaram 
a comunidade com folhetos informativos, sobre o sedentarismo e a importância da 
alimentação saudável, e discutiu-se sobre o teor de sódio e carboidratos presentes 
em alimentos comumente consumidos pela população, salgadinhos, achocolatados, 
refrigerantes e outros, e como esses contribuem para a descompensação do diabetes 
e hipertensão, além de ser um alto fator de risco para aqueles que não apresentam a 
doença.  No último momento, realizou-se assistência individualizada aos pacientes 
com diabetes e/ou hipertensão descompensadas e/ou dislipidêmicos com orientação 
sobre mudança de estilo de vida e uso correto da medicação, desmistificando aspectos 
socioculturais. Ademais, atualizou-se o receituário já em uso e foram solicitados 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

78

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

exames complementares, quando necessários. Considerações finais: Observa-se que a 
convivência com a comunidade e a realidade dos serviços de saúde fortalece o vínculo 
destes com os acadêmicos, proporciona a incorporação de conhecimentos e desenvolve 
habilidades necessárias para a construção de uma atuação centrada na pessoa e sensível 
as realidades de cada indivíduo. Dessa forma, uma formação médica crítica, humanística 
e ética é possibilitada, pois o modelo biopsicossocial reafirma a universalidade, equidade 
e integralidade, princípios defendidos pelo SUS e vivenciados pelos acadêmicos através 
da Integração, Ensino, Serviço e Comunidade (IESC).
Palavras-chaves: Atenção básica na comunidade. Diabetes. Hipertensão.
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títuLo do reSumo: a InFormaÇão Como Ferramenta Para 
meLHorar a aLImentaÇão InFantIL.

thainara Cavalcante de Araújo Rocha da Silva
Ana Corina Bandeira Almeida Rodrigues de Oliveira

Fausto de Souza Oliveira Junior
Luisa Nery matos

maiara Aparecida Oliveira
matheus Rodrigues Nascimento

paloma Almeida da Cruz
Andressa dias de Andrade Fontes Amorim

Cacyane de paula Naiff do Amaral de Oliveira

reSumo
IntroduÇão: As fases iniciais do desenvolvimento são influenciadas por fatores 
nutricionais e metabólicos levando a efeitos de longo prazo na saúde e na vida adulta. 
Por isso, a alimentação adequada, especialmente no primeiro ano de vida, é fundamental 
na saúde infantil. A falta de conhecimento dos pais sobre a correta alimentação das 
crianças foi notória nas consultas médicas realizadas na USF Nestor Guimarães de 
Vitória da Conquista, Bahia, e também representou uma das principais queixas da 
coordenação da Creche Jurema. Essa instituição, pertencente ao território adscrito à 
USF, encontra dificuldade em manter as crianças com alimentos saudáveis e a grande 
maioria leva de suas casas alimentos industrializados com baixo teor nutricional, 
recusando o que é fornecido pela creche. Diante disso, os estudantes de Medicina do 
sexto período da Faculdade Santo Agostinho interviram por meio de uma palestra sobre 
Alimentação Saudável para os pais e professores das crianças que compõem essa creche. 
oBJetIVo: Orientar os familiares e professores dos alunos da creche Jurema sobre 
hábitos alimentares saudáveis e a repercussão destes hábitos para a infância e fase adulta. 
metodoLogIa: Esse trabalho foi realizado por meio de uma palestra realizada para 
pais e professores das crianças da Creche Jurema, onde foram apresentados os alimentos 
que devem compor uma rotina alimentar saudável e a importância disso na saúde da 
criança. As dúvidas que apareceram foram respondidas pelas professoras orientadoras 
e pelos alunos organizadores do projeto. reSuLtadoS: O resultado da palestra foi 
positivo. Houve participação e interesse dos pais, foram feitas perguntas e houve alguns 
depoimentos, com esclarecimentos valorosos. Ao final da palestra, a diretora da creche 
abordou as dificuldades enfrentadas para conscientização dos pais e crianças, enfatizou 
a necessidade de hábitos alimentares saudáveis dentro de casa e a necessidade de “não 
acostumar” a criança com alimentos industrializados, facilitando que essa criança 
aceite o cardápio oferecido na creche, elaborado por nutricionista. ConCLuSÕeS: A 
facilidade em ofertar o alimento industrializado e de baixo teor nutricional é um fator 
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importante para a implantação de hábitos alimentares ruins desde a infância até a fase 
adulta. O principal motivo que leva ao erro alimentar é a falta de conhecimento sobre 
quais os alimentos que devem ser oferecidos à criança e qual o impacto disso para o 
seu desenvolvimento e saúde. Para mudança desse cenário é necessário esclarecimento 
contínuo e massificador de todos os envolvidos no cuidado com a criança. 
Palavras-Chave: Alimentação infantil. Saúde Infantil. Informação.
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títuLo do reSumo: um deSPertar SoBre a SaÚde: CÂnCer de 
mama e CoLo de Útero na atenÇão BÁSICa À SaÚde da muLHer

Gustavo Campanha Barros
Ana Lídia Ferreira de Oliveira

Carlos Henrique Ribeiro Araujo
Lara Alves de Souza pereira Santos

Rafaela de Souza Cunha
Raquel Carvalho Barros

mygalys espinosa Hernandez Lacerda
Jamilly Gusmão Coelho

reSumo
Introdução: O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no 
mundo e no Brasil, enquanto o câncer de colo do útero é a quarta causa de morte de 
mulheres por câncer no país. Diante da alta incidência e prevalência das duas doenças 
e da possibilidade de prevenção e reconhecimento precoce, notou-se a importância de 
abordar tais assuntos com essa população-alvo. objetivos: Esse trabalho teve por objetivo 
principal contribuir para a educação e prevenção em saúde desta população acerca do 
Câncer de Mama e de Câncer de Colo de Útero, dando continuidade à Campanha do 
Outubro Rosa na Unidade de Saúde da Família (USF) Conveima I, no município de 
Vitória da Conquista, Bahia, no segundo semestre do ano de dois mil e dezenove. Como 
objetivos específicos: ensinar a identificação de sinais e sintomas das referidas afecções, 
alertar sobre os fatores de risco de tais doenças, guiar a busca aos serviços de saúde 
para prevenção e rastreamento, empoderar as mulheres com conhecimentos sobre os 
assuntos abordados. metodologia: Este estudo foi um relato de experiência de uma ação 
intervencionista realizada na USF Conveima I, pelos alunos da Faculdade de Saúde Santo 
Agostinho - AFYA, tendo como alvo a população feminina do bairro. Partindo da vivência 
dos alunos na Atenção à Saúde da Mulher, foi constatada que essa população tinha baixo 
conhecimento acerca do tão importante tema: prevenção de câncer de mama e câncer de 
colo do útero. No dia 27/10/2019 houveram duas palestras realizadas pelos alunos sobre 
a anatomia da mulher com ajuda de peças anatômicas, rastreio, prevenção e fatores de 
risco, seguida de um período de discussão aberta à comunidade. Conseguinte, houve 
abordagem clínica com aferição da pressão arterial, medida de glicemia, rastreio para 
mamografia e realização de exame preventivo. resultados: A atividade possibilitou às 
mulheres conhecimento sobre o funcionamento fisiológico do corpo e o reconhecimento 
de sinais de alterações. Elas participaram ativamente da discussão, tiraram dúvidas 
e deram depoimentos sobre suas vidas. Ademais, a ação possibilitou a aproximação 
dos estudantes, equipe de saúde e comunidade. Considerações finais: Atividades 
de promoção da saúde e prevenção de agravos são essenciais para a educação da 
população, possibilitando superar a fragmentação da assistência, aumentar a autonomia 
e empoderamento da mulher quanto ao seu corpo. Extrapolando os objetivos, o evento 
contribuiu com a formação acadêmica dos estudantes de medicina.
Palavras-chave: Câncer de Mama, Câncer de Colo, Educação em Saúde.
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títuLo do reSumo: PartICIPaÇão da ComunIdade na uSF 
reCanto daS ÁguaS em VItórIa da ConQuISta-Ba

Agne moreira Basi
davi Henrique Silva Lima

maria eduarda Aguiar
Vinicius Nogueira Cavalcanti

Andrea monteiro Rosa
maria Clara Almondes de Azevedo

maíra Érika da Silva Carvalho
déborah Cruz dos Santos

reSumo
Introdução: A participação da comunidade no sistema público de saúde está prevista na 
Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, como parte essencial da gestão do Sistema Único de 
Saúde. A partir desse pressuposto, foi realizada uma prática de dinâmicas com moradores 
do bairro Recanto das Águas em Vitória da Conquista-BA.  objetivo: O objetivo da ação 
foi incentivar a participação da comunidade na USF Recanto das Águas, desenvolvida 
pela disciplina Integração Ensino, Serviço e Comunidade (IESC), com os alunos do 2º 
período, do curso de medicina da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.  
metodologia: Uma pesquisa envolvendo os moradores precedeu a criação de uma planilha 
operativa (PPLS- Planejamento e Programação Local em Saúde), com os problemas de 
saúde pública identificados na comunidade do Recanto das Águas. Posteriormente, foram 
distribuídos convites para um encontro com os moradores. Usou-se metodologia ativa 
para que a comunidade elencasse os principais problemas de saúde que mais acometem 
o bairro. As pessoas presentes utilizaram plaquinhas para identificar se eram problemas 
que atingiam de forma alta (placa cor vermelha), média (placa cor amarela) ou baixa 
intensidade (placa cor verde). Este momento favoreceu a interação entre os alunos e os 
convidados com uma efetiva participação popular, sorteios de brindes e lanche. resultados 
e discussão: O principal problema descrito pela população foi o consumo excessivo de 
álcool e outras drogas. Imediatamente esse problema foi escrito no tronco de uma árvore 
elaborada previamente pelos alunos. As causas do consumo excessivo de álcool e outras 
drogas foram escritas nas raízes e as consequências nas folhas da árvore. Considerações 
finais: A ação com a participação da comunidade mostra a importância de ter moradores 
presentes para identificar os problemas de saúde que mais atingem a comunidade. Além 
disso, esses moradores ajudam na discussão das formas de intervenção para o problema, 
apontam o público-alvo e local onde pode ser feita a intervenção para que se possa ter 
êxito na ação.  
Palavras-Chave: Participação. Sus. Comunidade.
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títuLo do reSumo: PartICIPaÇão PoPuLar na atenÇão 
PrImÁrIa À SaÚde

Bárbara Souza Fonseca
André Luiz Carvalho de Souza

Joana darck pessoa de Jesus
Luana Alves Lisboa

Lucas Bulhões de Araújo
Leonardo Shettini magalhães dias

Victor Carvalho Cavalcanti de Alencar Rocha
Felipe Harle Santos Gomes

déborah Cruz dos Santos

reSumo
Introdução: Dentre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a participação 
popular permite a inclusão da comunidade no processo de formulação e controle das 
políticas públicas de saúde.  Dessa forma, salienta-se a importância de utilizar a caixa de 
sugestões disposta na Unidade de Saúde da Família (USF), visto que essa é uma ferramenta 
simples para avaliação e opinião dos usuários a respeito do trabalho realizado pela equipe 
de saúde. objetivo: O objetivo dessa intervenção foi orientar acerca da importância de 
melhorar a comunicação entre os usuários e os profissionais da equipe de saúde da USF 
Nova Cidade e estimular a participação popular na avaliação dos serviços prestados.  
metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre uma atividade desenvolvida em 
sala de espera pela disciplina de Integração, Ensino, Saúde e Comunidade, na USF Nova 
Cidade no mês de Novembro de 2019. Com base na atividade sobre conscientização da 
população acerca da importância da sua participação para organização do trabalho da USF, 
realizada no dia 07/11/2019. resultados e discussão: Após a leitura das fichas depositadas 
pelos usuários em sala de espera dos serviços de saúde na caixa de sugestões, constatou-
se que alguns pontos positivos sobre o funcionamento e estrutura física da Unidade de 
Saúde, foram enaltecidos. No entanto, notou-se expressivamente que alguns desafios ainda 
são vivenciados cotidianamente pela equipe de saúde, conforme a quantidade de críticas 
ao serviço prestado, apesar dos esforços da equipe para melhorar o atendimento de alta 
demanda. Ao fim da atividade, evidenciou-se a importância de uma boa comunicação 
entre a população e a equipe, especialmente no que tange a avaliação do serviço prestado 
e as condições estruturais da Unidade. Entretanto, uma das adversidades relatadas pela 
equipe foi a falta de reconhecimento dos pontos positivos da USF, uma vez que a proposta 
da ação foi justamente elencar as qualidades e a grande maioria dos usuários apresentou 
suas queixas particulares, em sua maioria, negativas. Conclusão: Permitir a inclusão 
da comunidade no processo de formulação e controle das políticas públicas de saúde é 
importante para avaliar a satisfação da comunidade no serviço, permitir mudanças no 
atendimento de qualidade e controle das políticas de saúde.
Palavras-Chave: Sus. Participação. Política
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títuLo do reSumo: a utILIZaÇão do PPLS Como dISPoSItIVo 
de aPoIo Para aS eQuIPeS de SaÚde da FamíLIa. 

mirella Araújo de meirelles
Ana Clara Fraga de Azevedo

Júlia Silva Cruz
Júlia trancoso de Souza
Laila pereira magalhães
Gabriel porto de Souza

tiago Carneiro Cardoso
Leonardo pereira Bastos

reSumo
Introdução: O PPLS (Planejamento e Programação Local em Saúde) aborda a ideia 
de priorização de danos à prevenção, com uma atuação integrada e sistêmica. O 
planejamento apresenta-se como instrumento no processo de trabalho na gestão e 
organização, assumindo-se como elemento importante de controle para alcançar os 
objetivos. Objetivo: Elencar os principais problemas que acometem os moradores do 
bairro Patagônia em Vitória da Conquista-Ba e traçar ações de enfrentamento para 
o problema priorizado. Metodologia: Seguindo os passos do PPLS, foi realizado o 
planejamento estratégico, que buscou analisar a situação de saúde através do momento 
explicativo com a identificação dos problemas de saúde da população, por meio de uma 
oficina realizada na unidade de saúde Professor Nelson Barros com a participação da 
comunidade. Resultado e discussão: A comunidade presente citou três problemas e 
dentre esses, foi selecionado o que mais acomete as pessoas do bairro. A priorização 
ocorreu com base em uma tabela que apresentava os seguintes critérios: magnitude do 
problema, sua valorização, tecnologia disponível e o custo. Vale salientar que, a pontuação 
fornecida a cada tópico, seguiu a seguinte legenda: Alto (05 pontos), Médio (03 pontos) 
e Baixo (01 ponto). A partir da soma total da referida pontuação, ficou priorizado como 
problema que será trabalhado pelos estudantes no próximo semestre a alta incidência 
de hipertensão arterial entre a população adulta/idosa residente na área adscrita da 
Unidade de Saúde da Família Professor Nelson Barros. Considerações finais: Assim, 
conclui-se que o PPLS é uma ferramenta relevante para o trabalho na Atenção Primária à 
Saúde, pois juntos, profissionais e comunidade, priorizam o problema que mais acomete 
a população local, traçando metas e organizando ações de enfrentamento, podendo 
modificar positivamente a realidade de saúde local.
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títuLo do reSumo: aPLICaÇão do PLaneJamento e 
ProgramaÇão LoCaL em SaÚde na unIdade de SaÚde da 
FamíLIa do BaIrro JardIm VaLÉrIa, um reLato de eXPerIÊnCIa.

Leonardo Sousa Gomes
marília Gabriela Souza da Silva

Gabriel meira Xavier
thaylane Luz Silva

Catarina Amaral Cheles
daniel Oliveira mendes Ferraz

Arthur Leandro Anjo Neves
erika magalhães Santos Gusmão

isabela Arruda Soares

reSumo
Introdução: O planejamento é um importante passo para a execução adequada de 
estratégias maximizando a possibilidade de êxito nos objetivos traçados, o Planejamento e 
Programação Local em Saúde (PPLS). É uma ferramenta disponível à equipe de saúde da 
família que permite a organização de ações e serviços visando a otimização dos recursos 
e tempo utilizados quanto a realidade local. objetivo: Aplicação do PPLS no Bairro Jardim 
Valéria de Vitória da Conquista afim de entender a realidade local a partir da perspectiva 
dos que lá vivem, priorizar o problema de maior gravidade e que possa ser atenuado pela 
ação dos estudantes, traçando assim um plano de intervenção único adequado à realidade 
local. metodologia: Embasado pelo método PPLS proposto por Vilasbôas e Texeira (2001), 
realizou-se uma oficina com participação de membros voluntários da comunidade a fim de 
estabelecer os problemas em saúde de maior prevalência na microrregião. Tida uma fase 
de chuva de ideias onde os moradores diziam problemas que os vieram a mente, realizou-
se então a priorização pelo método de Carlos Matus (1993) onde ferramentas interativas 
como a árvore de problemas e voto popular foram aplicados para elucidar o problema 
principal, com este destacado coube então aos estudantes traçar ações e um plano coeso 
para realização das mesmas. resultados: O alcoolismo foi votado unanimemente como 
problema de maior relevância, recebendo 18 votos dos 18 presentes, sendo que o tópico 
trouxe uma grande participação da comunidade havendo diversos compartilhamento de 
relatos de casos e experiências pessoais, seguidamente foi feita a coleta das possíveis causas 
e consequências do alcoolismo a partir da visão da população. Considerações finais: O 
contato precoce com a realidade assim como o estudo sobre maneiras de humanização 
do médico e da medicina permitem ao estudante de medicina uma perspectiva única da 
realidade, onde na formação não é construído apenas o conhecimento acadêmico científico, 
mas também o humano e o interpessoal. Nessa mesma perspectiva a atividade realizada 
acentua a importância da participação popular no planejamento em saúde, pois a população 
é concomitantemente ator de mudança na realidade e testemunha desta.
Palavras chave: Planejamento em saúde. Saúde coletiva. Estratégia de Saúde da Família
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títuLo do reSumo: IntegraÇão enSIno SerVIÇo e ComunIdade: 
reLato de eXPerIÊnCIa Por aLunoS de medICIna na utILIZaÇão 
do InStrumento de PLaneJamento LoCaL em SaÚde na 
ComunIdade da uSF neStor guImarãeS – VItórIa da ConQuISta-
Ba.

Amanda Salvador Souza
Ana paula durães de Almeida

Beatriz Oliveira pereira de Castro Correia
Leila Almeida pinto de Araújo

paula mendes Ribeiro e Oliveira
Rebeca tavares Sampaio Silva

Vítor Andrade de Araújo
Vitória Régia Brandão matias

Arthur Nolasco Gusmao Soares

reSumo
IntroduÇão: O PPLS (Programação Local em Saúde) é uma proposta que visa 
identificar problemas atuais e futuros, bem como definir prioridades de intervenção 
para implementar soluções. A proposta de condução do PPLS é a realização de oficinas 
de trabalho, para elaboração de um plano de ação em vigilância à saúde. Essa proposta 
pode ser aplicada em qualquer recorte territorial. As oficinas são reuniões que ocorrem 
mediante processo de discussão para obtenção de consenso, objetivando a construção 
de práticas inovadoras, formação humanística e generalista. oBJetIVo: Relatar as 
experiências vivenciadas no modulo de Integração Ensino Serviço e Comunidade II 
(IESC II), na construção do PPLS realizado pelos alunos do 2º período do curso de 
Medicina da Faculdade Santo Agostinho no território da USF Nestor Guimarães, no 
segundo semestre de 2019. metodoLogIa: O grupo se reuniu com a comunidade 
na Igreja Santa Rita, localizada no território da equipe 1° da USF. A roda de conversa foi 
um instrumento utilizado para que fossem expostos e votados os principais problemas 
de saúde da comunidade, classificando-os pelo seu grau de importância. A atividade foi 
realizada com 17 pessoas, sendo todos usuários da Unidade de Saúde da Família Nestor 
Guimarães. A partir da “Chuva de Idéias”, foram colocados todos os problemas de saúde 
elencados pelos que estavam presentes, desses, foram escolhidos três para compor a 
tabela de priorização de acordo a sua magnitude, valorização, tecnologia e custo. Através 
desses critérios, o principal problema escolhido foi à hipertensão arterial sistêmica na 
comunidade. Esse, por sua vez, foi colocado na “Árvore de Problemas” em que a situação 
foi detalhada, por meio da apresentação de suas causas e consequências. reSuLtadoS: 
Define-se como principal problema a hipertensão arterial sistêmica, o que tornou possível 
aos estudantes a reflexão para futuras intervenções que ocorrerão no primeiro semestre 
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de 2020. Observou-se que a adesão ao grupo proposto superou as expectativas do grupo, 
tanto em número de participantes, quanto ao grau de participação na construção do 
instrumento a fim de desempenhar ações coletivas em saúde. ConSIderaÇÕeS 
FInaIS: A participação da comunidade é de extrema importância para a elaboração de 
um plano de ação que corresponda aos problemas apresentados por eles. A metodologia 
possibilitou maior interação do grupo com a população da USF Nestor Guimarães, o 
que evidenciou a necessidade de intervenções com relação ao problema elencado. Além 
disso, possibilitou aos alunos, tornarem construtores ativos do seu próprio conhecimento.
Palavras-Chave: Programação Local em Saúde (PPLS). Hipertensão arterial sistêmica. 
Comunidade.
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títuLo do reSumo: PartICIPaÇão da ComunIdade na 
IdentIFICaÇão doS ProBLemaS de SaÚde LoCaL

Jefferson martins
Anderson Almeida da mata

João márcio Almeida dias tavares
Joara pereira marques Luz
manuele trindade morais
tammila de Lima Almeida
Virgínia mares Carvalho

Rosângela Souza Lessa

reSumo
Introdução: A Atenção Primária é orientada por meio da prática de Vigilância à Saúde que 
tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população. Para que esse 
diagnóstico seja realizado e medidas de proteção, prevenção e promoção sejam implementadas 
de forma efetiva, a participação da comunidade tem papel fundamental, sendo assegurada 
através da Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. objetivo: O presente trabalho visa descrever 
a experiência dos discentes na realização de uma oficina de levantamento de problemas com 
a comunidade adscrita a uma Unidade de Saúde da Família (USF). metodologia: Para nortear 
as ações a serem realizadas, utilizou-se a proposta de Programação e Planejamento Local 
em Saúde (PPLS), que se constitui em um instrumento metodológico voltado para tornar o 
usuário participativo no processo de construção social. resultados: A oficina foi realizada 
no segundo semestre de 2019, na sala de espera da USF, com a presença de 19 pessoas. No 
primeiro momento, houve a identificação e seleção dos impasses através do registro verbal 
na Nuvem de Problemas, com a utilização de método ativo: os participantes elegeram as 
questões que julgaram mais relevantes por ordem de pertinência e classificação. Dentre os 
citados, os que mais incomodam a comunidade são o alto índice de pessoas com depressão, 
a presença frequente de animais soltos e o alto índice de casos de alergia. No segundo 
momento, os estudantes utilizaram a Planilha de Priorização de Problemas para avaliar a 
magnitude, valorização, tecnologia disponível e custo, sendo o alto índice de pessoas com 
depressão na comunidade o problema identificado como o principal. Por último, foi traçada 
a “Árvore dos Problemas”, através dela foi possível observar que as causas da depressão 
levantadas pelos participantes foram bullying, desemprego, drogas, ansiedade, enfermidade, 
preconceito, alcoolismo, uso de remédios, insônia, falta de acompanhamento dos pais e 
falta de disciplina; e, como consequências, o suicídio, mutilação, uso de drogas, solidão, 
desemprego e isolamento. Considerações finais: Assegurada por lei, a participação popular 
no Sistema Único de Saúde é de suma importância para a concretização das ações em saúde. 
Sendo assim, a oficina cumpriu seu papel de evidenciar a depressão como principal problema 
apontado pela comunidade, e a partir dela, ações de educação em saúde serão realizadas, a 
fim de prevenir e atenuar o agravo na comunidade.
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títuLo do reSumo: PLaneJamento e ProgramaÇão LoCaL 
em SaÚde: aBordagem eXPerImentaL do dIagnóStICo daS 
neCeSSIdadeS de SaÚde da ComunIdade. 

Júlia menezes Santos
Beatriz de Carvalho magalhães

isabela pina Lopes
Lívya Oliveira Garcia

maria Karoline duque Wanderley
matheus Luís Silva dos Santos

Rhyan Coelho Santos Souza
Sávio de Jesus Fraga Leite

tâmara Campos Xavier
Jamilly Gusmão Coelho.

reSumo
Introdução: Os marcos legais e normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecem 
a universalização dos direitos à saúde, a descentralização do sistema, a integralidade 
da atenção e a participação popular. Neste cenário, emergem problemáticas complexas 
que suscitam propostas de ações e protagonistas estratégicos para oportunizar a 
operacionalização do planejamento dentro do processo assistencial. objetivo: Eleger 
o principal foco de vulnerabilidade local a ser atenuado. metodologia: A fim de 
compreender os fatores envolvidos no desenvolvimento dessa prática no contexto da 
Equipe de Saúde da Família (ESF), o presente trabalho se debruça sobre a realidade da 
Unidade de Saúde da Família Nova Cidade, no município de Vitória da Conquista (Bahia). 
Sob o escopo do conhecimento prévio do território e com base na proposta metodológica 
de Planejamento e Programação Local em Saúde (PPLS), elaborada por Vilasbôas e 
Teixeira (2001), as fases do PPLS foram, a princípio, analisadas, simuladas e discutidas 
criticamente no ambiente acadêmico. A posteriori, a comunidade foi convidada à etapa 
de materialização desse estudo a partir de uma oficina para estabelecer o diagnóstico 
situacional, identificando, priorizando e explicando os problemas no que tange tanto 
suas relações causais como suas consequências. Nesse sentido, selecionaram-se artifícios 
didáticos, como as planilhas 1A (lista de problemas do estado de saúde da população) 
e 1B (priorização de problemas do estado de saúde da população) e a árvore explicativa 
de problemas, para alcançar a participação comunitária. resultados: Assim, após a 
aplicação desses recursos, os resultados apontaram as adversidades vivenciadas haja 
vista a prevalência de doenças crônicas, sobretudo a diabetes, os agravos de amplo 
espectro gerados pelo álcool e por outras drogas e a incidência crescente da gravidez 
precoce. A despeito da gama de dificuldades relatadas, de acordo com os conceitos 
magnitude, valorização, tecnologia disponível e custo, o álcool e outras drogas foram 
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eleitos como principais revezes tendo em vista sua interface com os demais. Portanto, 
constatou-se que, para futuras definição de objetivos e de ações de enfrentamento, 
elaboração da programação operativa e escolha de indicadores avaliativos, em 2020.1, 
devem ser levadas em consideração a sensível viabilidade e as limitadas possibilidades 
de tal situação-problema. Ademais, cabe ressaltar o viés enriquecedor da prática relatada 
para formação médica no que tange direcionar intervenções no cotidiano de atuação.
Palavras-chave: Planejamento e programação local em saúde. Equipe de Saúde Família. 
Álcool e outras drogas.
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títuLo do reSumo: deSaFIoS do traBaLHo em eQuIPe e do 
aCoLHImento aoS uSuÁrIoS na unIdade de SaÚde JardIm 
VaLÉrIa

Arthur Jamil Gonçalves Botelho
Ana Raquel Silva Santos

Beatriz Sales Querente
Brenda Sousa públio

Joaquim Nonato da Silva Neto
Narla Oliveira Rocha

pâmella de Carvalho Cardoso
Renato Luiz pena Souto Júnior

isabela Arruda Soares

reSumo
Introdução: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi criada objetivando reorientar 
o modelo de atenção à saúde de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse sentido, a ESF atua através de uma equipe multiprofissional, privilegiando 
a construção de redes de atenção ao cuidado, que visa, por meio do acolhimento, 
estabelecer um vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários. Compreende-se, 
portanto, a inegável importância desse estudo para a equipe da Estratégia de Saúde da 
Família, haja vista que o trabalho em equipe associado ao acolhimento é imprescindível 
para mudanças nas práticas de atenção e gestão do cuidado. Objetivos: O objetivo do 
estudo consiste em avaliar o trabalho em equipe e a influência que este exerce sobre o 
acolhimento aos usuários na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Valéria, em 
Vitória da Conquista - BA, considerando suas dificuldades e potencialidades. métodos: 
Utilizou-se um relato de experiência com abordagem qualitativa e modalidade de 
campo. Considera-se que a amostra foi constituída por oito profissionais de saúde 
atuantes na USF do Bairro Jardim Valéria, localizada na zona oeste da cidade. Realizou-
se, portanto, no período de 07/11/2019, uma intervenção objetivando identificar 
dificuldades e potencialidades no processo de trabalho em equipe. Os pesquisadores, 
acadêmicos do quarto período do curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho, 
utilizaram de metodologias ativas para trabalhar o acolhimento, comunicação e 
trabalho em grupo, tendo “Quatro Estágios de Epstein” como estratégia principal. 
resultados: A partir das atividades desenvolvidas, verificou-se deficiências no trabalho 
em equipe, a exemplo da ausência de comunicação, falhas no processo de escuta 
e relacionamento interpessoal conflituoso. Adiciona-se, ainda, enquanto aspectos 
positivos, que os profissionais demonstraram conhecimento técnico e humanizado 
acerca do acolhimento dos usuários, pilar essencial na construção da Atenção Básica. 
Estes relataram, no entanto, dificuldades em executá-lo pela restrição do tempo 
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associada à sobrecarga laboral. Ainda, houve relatos de alguns profissionais que não se 
sentem acolhidos pela própria equipe, afetando o relacionamento interpessoal, que leva 
ao prejuízo na execução de suas atividades. Considerações Finais: Dessa forma, apesar 
das dificuldades para construção do trabalho em equipe, evidenciou-se potencialidades 
e importância de cada membro no processo de trabalho. Conclui-se, assim, que ainda 
há obstáculos que dificultam o processo de convívio interpessoal e acolhimento aos 
usuários da atenção básica. Frente ao exposto, verifica-se a necessidade de estratégias 
para superar as práticas fragmentadas e centradas no cuidado individualizado. 
Palavras-chave: Trabalho Em Equipe. Acolhimento. Atenção Básica.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

93

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

títuLo do reSumo: reLato de eXPerIÊnCIa doS aCademICoS de 
medICIna na eXeCuÇão da oFICIna do PLaneJamneto LoCaL 
em SaÚde: eStratÉgIaS de enFrentamento; aCeItaÇão de 
CrítICaS e SatISFaÇão no traBaLHo na uSF do SImão, VItórIa 
da ConQuISta-Ba

Vítor Argolo Borges
Bruna Abaliac Azevedo

Fernanda Gabriele Gordiniano Ramos da Silva
itana Santos Lobão

Lívia Gomes menezes Garcia da Silva
mayane Oliveira Rebouças da Silveira

tenylle Botelho Fernades
Arthur Nolasco Gusmão Soares

reSumo
Introdução: A gestão em saúde é considerada um fator determinante para o melhor 
atendimento da população. Por se tratar de uma gestão multiprofissional é preciso 
identificar os desafios, buscando melhores estratégias de enfrentamento diariamente, 
com objetivo de promover o bem-estar do paciente, e dos membros da unidade de saúde. 
objetivos: O trabalho tem como objetivo ampliar a importância da aceitação de críticas e 
promover a satisfação do trabalho em equipe na Unidade de Saúde Simão, buscando uma 
visão de uma equipe multidisciplinar, atuando diretamente na educação e orientação, 
para impactar significativamente a qualidade do trabalho superando os desafios da 
gestão em saúde. metodologia: Trata-se de um relato de experiência, durante uma ação 
desenvolvida pelo grupo de estudantes de Medicina do IESC IV, no segundo semestre de 
2019. Durante a ação houve a apresentação de uma palestra ministrada pela convidada, 
Professora Doutoranda Débora Cruz, com tema “Estratégias de Enfrentamento; Aceitação 
de críticas e satisfação no trabalho” e como forma de registro, foi utilizado o recurso 
audiovisual e escrito, através da coleta de depoimentos de membros da equipe e uma 
lista de presença. resultados: A conclusão da ação foi feita com a frase: “você deve 
chegar a um ponto onde seu humor não muda com base nas ações de outras pessoas”, 
buscando a empatia, melhor trabalho em grupo, o acolhimento e melhor comunicação. 
Assim como, após a dinâmica do abraço, onde os participantes permaneceram abraçados 
orientados pela palestrante que estimulou o toque, a afetividade e o pensamento positivo. 
Considerações finais: A temática gestão em saúde visou explorar as estratégias de 
cuidado relacionadas ao enfrentamento de críticas e problemas encontrados no ambiente 
de trabalho. Compreendeu-se que essas podem favorecer a construção da melhora da 
qualidade de trabalho e redução de danos ocupacionais, além de proporcionar um maior 
vínculo entre a equipe de saúde, impactando diretamente na relação entre Equipe/ 
Usuário.
Paravras-chave: Gestão, multiprofissional, equipe, aceitação e desafios.
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títuLo do reSumo: PreSCrIÇão raCIonaL de eXameS de aPoIo 
dIagnóStICo no SuS

Ananda mendes Antunes
ednicy Rosa de Lima dos Santos

ingridi minelli Santos Rocha
marjorye Gonçalves pereira
pedro Henrique Farias pinto

Vanessa Ramalho Correia
Jamilly Gusmão Coelho

reSumo
Introdução: A Atenção Primária em Saúde (APS) constitui a porta de entrada para 
o sistema público de saúde no Brasil, com destaque para a Estratégia de Saúde da 
Família. Esta é a modalidade de atenção, ações e serviços voltados para as necessidades 
de saúde mais comuns da população com destaque para a atuação do profissional 
médico, inserido na equipe multiprofissional. Neste contexto, a persistência de uma 
formação médica fragmentada e a falta de educação permanente voltada ao diagnóstico 
situacional local; a tendência à precarização do trabalho e a dificuldade no trabalho em 
equipe no campo da saúde são fatores que contribuem para a manutenção de um dos 
maiores desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) na atualidade: consolidar a APS de 
forma que ela possa solucionar a maior parte dos problemas de saúde da população 
evitando encaminhamentos desnecessários para a  atenção especializada, e solicitação 
de exames de apoio diagnóstico sem levar em consideração os critérios e limitações do 
SUS. Estes exames são agendados após triagem e classificação de acordo com o motivo 
das solicitações. objetivo:  Realizar um diagnóstico situacional das solicitações de 
exames e procedimentos em uma Unidade de Saúde da Família do município de Vitória 
da Conquista, a fim de identificar aspectos relacionados à racionalidade e clareza nestas 
prescrições que possam interferir no processo de triagem e priorização das solicitações, 
bem como analisar a necessidade destas solicitações a partir dos motivos descritos nas 
mesmas. metodologia:  Foi realizada uma análise das solicitações de exames disponíveis 
na unidade aguardando marcação, bem como a discussão dos motivos explicitados 
e triagem de acordo com a classificação de risco, quando possível. resultados: Foi 
observado que a maioria das solicitações não possui motivo explicitado no formulário, 
sendo que muitos deles foram emitidos a pedido dos próprios pacientes. Verificou-se que 
não há uma preocupação por parte dos profissionais médicos em esclarecer o motivo 
destas solicitações a fim de otimizar a priorização destes. Considerações finais:  Propõe-
se a capacitação dos médicos em relação ao funcionamento da Central de Regulação 
de Exames, expondo números concernentes à quantidade de vagas e de exames em 
espera. Além disso, deve-se realizar atividades práticas com estes profissionais, de 
modo a modificar estes aspectos culturais no sentido de uma melhoria e efetividade 
nas prescrições de exames para diagnóstico.
Palavras-chave: Exames diagnósticos de rotina. Atenção Primária à Saúde. Educação 
médica.
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títuLo do reSumo: reLato de VIVÊnCIa: PreenCHImento de 
deCLaraÇão de óBIto em ComunIdade adSCrIta À unIdade de 
SaÚde da FamíLIa de VItórIa da ConQuISta – Ba.

Ana maria Lima tigre
Bianca Lopes Fernandes

Camila Cruzes de Andrade
ediane Silveira Castro

Gustavo Oliveira Castro
João Guilherme Neves Lima

Letícia Finco machado
Juscelia Lisboa Alves de melo

reSumo
Introdução: A Declaração de Óbito (DO) foi criada pelo Ministério da Saúde em 1976, 
junto com o Sistema de Informações de Mortalidade, tendo como finalidade padronizar 
todos os dados referentes a falecimentos no Brasil. Seu correto preenchimento é de 
responsabilidade médica, seja do médico assistente, do médico legista vinculado ao 
Instituto Médico Legal ou do médico vinculado ao Sistema de Verificação de Óbitos 
(SVO). A DO é impressa em três vias, as quais devem ser preenchidas por serviços 
específicos a depender da situação do óbito, sendo que a primeira via fica retida em órgão 
municipal/estadual responsável pelo processamento de dados, a segunda é entregue 
à família da vítima para a confecção do Atestado de Óbito e a terceira permanece nas 
unidades notificadoras. Nesse contexto, sendo o IESC VIII voltado à Gestão em Saúde, 
torna-se imprescindível que os discentes compreendam a importância do preenchimento 
da DO. objetivo: Proporcionar aquisição de conhecimento teórico e habilidade prática 
acerca do preenchimento correto da DO com base no raciocínio clínico. metodologia: 
No dia vinte e seis de agosto de 2019, o presente grupo de IESC, acompanhado por 
sua preceptora, realizou visita domiciliar para investigação de óbito de moradora da 
comunidade adscrita à Unidade de Saúde da Família Simão, no bairro Campinhos, em 
Vitória da Conquista – BA. A visita foi realizada na residência da falecida, sendo os 
componentes do grupo recebidos pelo irmão da mesma. Por ele, foi relatada a história do 
dia do óbito, a forma como fora encontrada e quais foram as medidas iniciais tomadas 
pelos familiares para o socorro da paciente, bem como a importância do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência no atendimento inicial. Durante coleta da história, 
o grupo foi auxiliado pela preceptora sobre o correto preenchimento do documento. 
resultados: De acordo com a legislação brasileira vigente, caso o óbito tenha ocorrido 
de forma natural, sem assistência médica, mas em localidade com médico, a DO deve 
ser preenchida pelo SVO, caso exista. Devido à falta de tal serviço na comunidade 
adscrita, tal documento pode ser preenchido por qualquer médico, devendo a segunda 
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via ser entregue aos familiares. Foi realizado preenchimento da DO na USF em questão. 
Considerações Finais: Tal vivência foi de fundamental importância para a compreensão 
dos discentes presentes acerca do correto preenchimento da DO e da importância de 
fazê-lo, bem como foi importante para o treinamento do raciocínio clínico a respeito das 
possíveis causas de morte relacionadas ao caso.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

97

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

títuLo do reSumo: reLato de VIVÊnCIa: VISIta na CentraL de 
reguLaÇão de LeItoS do munICíPIo de VItórIa da ConQuISta- 
BaHIa.

Filipe de melo moraes
Caio Barbosa Silva

João pedro evangelista Ferraz
Karoline de Oliveira Rodrigues
mariana Louzada Bittencourt

maria Carolina de Souza Borges
Juscelia Lisboa Alves de melo

reSumo
Introdução: A Central de regulação de leitos de Vitória da Conquista foi entregue 
dia 14 de junho de 2013 pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab). Esta central atende 111 municípios e mais de três milhões de 
pessoas, baseados em fluxos e protocolos estabelecidos, com a função de monitorar 
a disponibilidade de leitos e vagas em atendimentos especializados existentes nas 
unidades de saúde da região, encaminhando os pacientes para o local mais adequado ao 
seu tratamento, como para unidades de terapia intensiva em casos de pacientes graves, 
auxiliando assim, para uma regulação do paciente de forma mais eficaz e segura. Por isso, 
trata-se de um eixo de extrema importância no âmbito da gestão em saúde pública, sendo 
necessário o conhecimento pelos estudantes de medicina, que serão os futuros médicos 
que utilizaram desta ferramenta. Neste contexto, o IESC VIII foi indispensável para os 
discentes entenderem o fluxo dos sistemas. objetivos: Propiciar aprendizagem sobre a 
gestão em saúde e seus eixos específicos no âmbito da teoria e da prática, familiarizando 
assim os discentes com sua futura área de atuação. Além de, destacar a importância de 
compreender a função e o funcionamento da Central de Regulação. metodologia: No 
dia 26 de agosto de 2019, o grupo de IESC, juntamente com sua preceptora, realizou uma 
visita à Central de regulação de leitos de Vitória da Conquista, onde foi possível entender 
o funcionamento do sistema, identificar as funções do médico regulador, como inserir um 
paciente no sistema, como referencia-lo, quais as informações necessárias que o médico 
solicitante deve informar, entre outros aspectos necessários para solicitar e autorizar a 
referência de um paciente. resultados: Conforme a Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), é obrigatória a existência desta ferramenta em todo o 
país. Ademais, ela é responsável por nortear os gestores em saúde, pois as informações 
geradas pelo sistema conduzem as ações estratégicas para a melhoria do sistema e melhor 
funcionamento. Com isso, é necessário que o município preencha alguns requisitos para 
implantação de uma central de regulação, evidenciados na portaria número 1.559 de 1º 
de agosto de 2008. Conclusão: Como demonstrada, esta vivência teve importância crucial 
para a formação dos discentes acerca da relevância dos eixos de gestão em saúde, em 
especial como referenciar pacientes em uma central de regulação.
Palavras-chave: Gestão em saúde. Central de regulação de leitos. IESC.
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títuLo do reSumo: VISIta domICILIar Como Ferramenta de 
PreVenÇão e eduCaÇão em SaÚde.

Bruno Henrique meira Almeida
isabelle Araújo Luz

Raiza Fraga Rosa motta
maryana França mendonça

Victória Nunes Luz
Francisco Joaquim da Costa Neto

Júlia Alvares Brito
Lavínia Sena mansegoza pires de oliveira Costa

Ana paula Rodrigues Castro
Leonardo pereira Bastos

reSumo
Introdução: A prevenção são orientações educativas que tem por objetivo melhorar a 
qualidade e o estilo de vida dos indivíduos, tais como o incentivo à prática exercício físico, 
não ingestão de álcool ou tabaco e uma alimentação balanceada. objetivo: O objetivo 
deste trabalho, foi realizar um plano de cuidado, orientando sobre os riscos do agravo 
da hipertensão arterial e como conviver melhor com essa doença. metodologia: Foi 
realizada visita domiciliar a uma moradora do bairro Patagônia, na cidade de Vitória da 
Conquista - BA, onde se observou a necessidade de contribuir com o bem estar e qualidade 
de vida de uma paciente hipertensa. A ação foi baseada em uma revisão de literatura, a 
partir de textos discutidos em aulas teóricas do módulo de Integração Ensino, Serviço 
e Comunidade (IESC) para uma efetiva realização do plano de cuidado elaborado pelo 
grupo. resultado e discussão: A atividade constitui-se em orientar uma paciente sobre os 
riscos causados pela hipertensão arterial e de como ela pode conviver, pacificamente, com 
a doença. Inicialmente, foi realizada uma visita domiciliar para conhecer a real situação de 
vida da paciente, personagem do estudo. Após coletar algumas informações, foi elaborado 
um plano de cuidado com orientações sobre alimentação adequada, redução do uso de 
álcool e tabaco e importância da prática de exercícios físicos. Também, foi construído 
uma tabela para servir de orientação contendo nome da medicação e horário correto 
para uso. Houve a preocupação em agendar uma consulta com a médica da Unidade de 
Saúde para a paciente, que concordou em participar. Além disso, foi orientado pelo grupo 
a importância de se manter um ambiente familiar saudável, longe de estressores, tanto 
no meio físico, quanto na questão psicológica, para favorecer a prevenção e controlar 
outras doenças e/ou agravos. Considerações finais: Conclui-se com essa atividade, que 
o controle de agravos a saúde visa uma escolha adequada das medidas preventivas que 
foram adotadas e na estratégia de aplicação destas.
Palavras-Chave: Visita Domiciliar; Educação em Saúde; Hipertensão.
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títuLo do reSumo: reLato de eXPerIÊnCIa: ContrIBuIÇÕeS do 
CuIdado ao HIPertenSo

Ana Beatriz Rodrigues dos Santos
Bibiana Aparecida pereira machado

emilly Oliveira Ferreira
Guilherme Sousa Lima Andrade
Kathleen moura Cajado Simões

Lívia magalhães Fonseca
maria eulália Alves Lopes

michela macedo
Nixon tavares Andrade Santos

thaisa Oliveira mota Seibert Santana
Yure Batista de Sousa

michela macedo Lima Costa

reSumo
Introdução: A hipertensão é uma doença crônica, caracterizada por aumento da pressão 
arterial sistêmica, que acarreta agravos a saúde. É provocada por diversos fatores, dentre eles: 
maus hábitos alimentares e sedentarismo, além da contribuição genética, pois, conforme 
afirma o Ministério da Saúde, 90% dos casos são herdados dos pais. Visto a magnitude 
dessa doença, foi realizado uma intervenção a uma paciente hipertensa, visando otimizar a 
sua qualidade de vida. objetivos: Analisar a rotina de uma paciente hipertensa, propondo 
medidas de controle e planos de cuidado, além de relatar a experiência vivenciadas 
por acadêmicos de medicina diante o primeiro contato com uma usuária hipertensa. 
metodologia: Trata-se de um relato de experiência, sob uma perspectiva qualitativa e de 
caráter descritivo, com a aplicação de questionário. resultados: Constata-se que a rotina da 
paciente foi analisada por meio de um questionário, o qual evidenciou suas práticas diárias. 
Mediante os resultados obtidos, pôde-se observar algumas irregularidades em relação 
aos seus cuidados com a saúde. Visando isso, percebeu-se a necessidade da construção de 
um plano de cuidado, com o intuito de prevenir as complicações do seu quadro clínico, 
abordando a importância de hábitos alimentares mais saudáveis - como a redução de sal 
e gordura – juntamente com a realização de exercícios físicos. Além disso, foi sugerida a 
organização das caixas de medicação, possibilitando adesão nos horários estabelecidos 
na prescrição médica. Todas as orientações citadas se enquadram no nível de Prevenção 
Secundaria, criado por Leavell & Clark (1965), a qual integra estratégias que contemplem 
ações com indivíduos doentes, a fim de promover a cura ou o funcionamento sadio do 
organismo, por meio da educação em saúde, que incentiva mudanças no comportamento do 
usuário. Considerações finais: Relacionando os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde) 
com a atividade de intervenção, conclui-se que há o predomínio da integralidade, a qual 
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visa ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos. O desenvolvimento 
dessa prática voltada à melhoria da qualidade de vida da paciente hipertensa, pôde 
contribuir positivamente para a formação acadêmica, uma vez que o contato direto com 
a paciente proporcionou maior compreensão a respeito da realidade vivenciada pelos 
indivíduos hipertensos. 
Palavras chaves: Plano de cuidado. Prevenção. Hipertensão.
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títuLo do reSumo: a anSIedade Como Fator LImItante À 
QuaLIdade de VIda doS moradoreS adSCrItoS PeLa uSF 
morada doS PÁSSaroS em VItórIa da ConQuISta/Ba.

Victor Sousa Campos
maria paula dos Anjos Silva

Joyce danyelle moreno
Ícaro Almeida Ladeia

Flávio Augusto Rocha de Lima
Hannah Katarine moreira muniz
Beatriz Oliveira Batista marques

Geovanna teixeira de moraes
erickson Gomes de Lima

michela macedo Lima Costa

reSumo
Introdução: A ansiedade é um transtorno psiquiátrico de alta prevalência na população 
mundial (DSM-V, 2014), sendo caracterizada como um sentimento de defesa e estado de 
humor desconfortável, muitas vezes, desencadeados pelo excesso de stress do dia a dia, 
sendo de causa multifatorial.  Esse fenômeno é de grande proporção, porém, a ansiedade 
por si só não pode ser considerada patológica, o excesso desse sentimento que pode levar 
a uma série de transtornos como os de personalidade, mentais e alimentares. objetivo: 
Elaborar estratégias para minimizar as consequências da ansiedade na comunidade afim 
de melhorar a qualidade de vida na população adscrita pela USF Morada dos Pássaros no 
período do segundo semestre de 2019. método: A metodologia aplicada se baseia no PPLS 
(Planejamento e Programação Local em Saúde), método proposto por Vilasbôas e Teixeira 
(2001). Através desse instrumento, uma oficina de trabalho foi feita junto à comunidade 
para eleger os problemas em saúde que mais os acometia. Por conseguinte, nos valendo 
do método de priorização de problemas de Carlos Matus (1993) por meio da utilização de 
ferramentas como a árvore de problemas, o revés com maior significância – a ansiedade 
- foi definido como alvo de intervenção afim de amenizar os impactos na comunidade. 
resultados: Com a pesquisa realizada na oficina junto a população, verificou-se que 
8 dos 13  votantes, cerca de 60%, consideram a ansiedade como o problema com maior 
relevância, além disso, foram listadas causas e consequências advindas desse problema. 
Por fim, foi notório o engajamento dos representantes da comunidade ali presentes. 
Considerações finais: O estudo realizado propicia aos acadêmicos um contato prévio 
com a sua realidade futura - médicos humanistas e participativos na comunidade - e 
evidencia a necessidade da utilização do PPLS na execução de ações que tenham como 
objetivo minimizar e enfrentar os agravos em saúde da população. Assim, percebe-se a 
relevância social da pesquisa devido a influência dos determinantes sociais no perfil da 
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população. Ademais, a participação social é fundamental, afinal, a comunidade é parte 
dos atores indispensáveis para a realização do planejamento. Por fim, essa pesquisa é 
proveitosa para a produção e registro de novas vivências e conhecimentos referentes 
ao PPLS, visto que, este estudo poderá ser utilizado para colaborar com trabalhos 
correlacionados ao tema.
Palavras-chave: Ansiedade. PPLS. Participação social. 
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títuLo do reSumo: ÁLCooL e outraS drogaS: aPLICaÇão 
do PLaneJamento e ProgramaÇão LoCaL em SaÚde na 
ComunIdade adSCrIta na unIdade de SaÚde da FamíLIa 
ConVeIma I

Rafaela Fontes Costa
Fernanda Cirilo moura

Ícaro Cardoso Aguiar
José Henrique Nascimento Luz

maksine Aparecida de Oliveira Santos
Quésia Silva dos Santos
Rosângela Souza Lessa

reSumo
Introdução: O Planejamento e Programação Local em Saúde (PPLS) atua com enfoque 
estratégico-situacional para solucionar problemáticas em uma determinada realidade. 
Neste contexto, o presente estudo explana as ações do PPLS realizado no território adstrito 
da Unidade de Saúde da Família (USF) Conveima I, tendo em vista a alta frequência do 
consumo de álcool e outras drogas entre adolescentes e adultos da comunidade, a fim 
de promover informação e sensibilizar a sociedade frente aos problemas da população 
adscrita. objetivo: Diante disso, o estudo visa descrever o PPLS desenvolvido acerca 
dos riscos, consequências e medidas protetivas do uso e abuso de drogas no território 
de uma Unidade de Saúde da Família.  metodologia: Esta pesquisa trata-se de um relato 
de experiência de seis acadêmicos do curso de medicina e uma instrutora da Faculdade 
Santo Agostinho, em Vitória da Conquista - Bahia, seguindo o modelo do PPLS, a partir 
de objetivos traçados em conjunto com a comunidade em uma oficina realizada em 2019.1, 
na qual o uso excessivo de álcool e outras drogas foi eleito como principal problema. 
resultados: Foram realizadas seis ações educativas relacionadas com cada objetivo 
específico. A primeira foi uma roda de conversa na sala de espera da USF com moradores 
do bairro acerca da temática e canais de ajuda. Na segunda, ocorreu a apresentação do 
teatro de fantoches com o roteiro sobre a prevenção das drogas adaptado à idade dos 
alunos. Na terceira, foi realizada a prática de atividade física como alternativa para 
prevenir o uso de drogas. A quarta foi uma abordagem na escola, e bingo, com a presença 
de pais, alunos e uma psicóloga, que discursou acerca da abordagem sobre drogas entre 
pais e filhos. Na quinta, foi promovida uma capacitação entre os docentes da escola e 
dois psicólogos sobre como tratar o tema e identificar possíveis usuários. Por fim, a 
sexta ação foi um intervalo interativo como incentivo aos adolescentes sobre alternativas 
para a prevenção das drogas. Todas as ações foram fotografadas e registradas como 
questionários e frases do dia, nos quais foram percebidos a satisfação e o conhecimento 
adquirido pela população. Considerações finais: Portanto, a experiência permitiu aos 
acadêmicos sensibilizar a população para a prevenção de álcool e outras drogas. Além 
disso, foi possível refletir sobre a importância do PPLS, como base de estudo, pesquisa 
e aplicação de conhecimento, para a resolução de problemas e prevenção de agravos.
Palavras-chave: Álcool. Drogas. Educação em saúde.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

104

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

títuLo do reSumo: dePreSSão e SuaS FaCeS

Caroline porto Aguiar
Breno Lapa dias

davi Ramos do Nascimento
eduardo Freitas Rego

Fernanda Vilela das Virgens
Luara matos dantas

matheus Luz
Valéria Gomes marques

michela macedo Lima Costa

reSumo
IntroduÇão: Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que 
produz uma alteração de humor característica. Seu quadro sintomático consiste, em 
geral, de tristeza profunda, anedonia, gerando angústia e prostração, às vezes, sem 
um motivo aparente, (OPAS, 2017). Nessa perspectiva, mediante análise de dados, a 
Depressão foi nomeada como o Transtorno de Humor mais recorrente nos últimos 
semestres pela população da Morada dos Pássaros, em Vitória da Conquista-BA. 
oBJetIVo: Apresentar as ações - Peça Teatral e Caminhada Comunitária, do projeto 
de intervenção, desenvolvidas pelos integrantes do IESC III, com o intuito de minimizar 
os riscos em potencial da depressão e buscar um acolhimento e reflexão dos envolvidos. 
metodoLogIa: Trata-se de um relato de experiência, sob uma perspectiva qualitativa 
e de caráter descritivo. Nesse contexto, foi concebida na Unidade de Saúde Morada dos 
Pássaros, a Peça teatral, onde contou com a participação de todos os discentes, além do 
Diretor e Escritor - Luís Sérgio Ramos, que auxiliou na construção e apresentação dessa. 
Já a segunda ação desenvolvida foi através da Caminha Comunitária, no qual contou 
com a presença dos discentes do 1° Período do Curso de Medicina que trouxeram faixas 
reflexivas sobre o tema, e o apoio do SIMTRANS, onde fez a cobertura e segurança 
do trajeto. Nesse sentido, ambas ações tiveram um cunho educacional e preventivo, 
consolidadas por meio de mensagens verbais e não verbais, objetivando a sensibilização 
das pessoas frente à Depressão. reSuLtadoS: Após o desenvolvimento das atividades 
supracitadas, foi obtido resultados satisfatórios pela população da Morada dos Pássaros, 
catalogados através de depoimentos, onde alegaram as suas vivências, enfatizaram a 
importância das atividades prestadas para a construção de novas perspectivas, adesão 
ao tratamento contínuo, por meio das interconsultas e que, por isso, movimentos como 
esses deveriam ser mais valorizados pela população em geral. ConSIderaÇÕeS 
FInaIS: A saúde representa várias esferas do indivíduo, sendo imprescindível que as 
pessoas envolvidas nesse contexto saibam compreender a importância do atendimento 
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integral, não centrado apenas na doença física. Diante disso, as ações desenvolvidas ao 
longo do semestre, possibilitaram uma mudança de perspectivas conjunta, objetivando a 
humanização da assistência, qualificação dos estudantes, sensibilização da comunidade 
acerca da problemática e auxílio na melhoria dos sintomas das pessoas acometidas 
pela doença fossem executados, contribuindo para um SUS embasado em temáticas 
humanísticas e sociais.
Palavras-chaves: Depressão. Ações. Sensibilização.
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títuLo do reSumo: eduCaÇão Permanente aCerCa da 
VaCInaÇão em uma unIdade de SaÚde da FamíLIa

Jean Alesi de Aguiar Filho
Aline Reis Freitas

dandara meira dos Reis
João pedro moraes Borges

Kaio Henrique pereira Sena
mariane Silva Queiróz

thaís Oliveira Leite
Rosângela Souza Lessa

reSumo
Introdução: A vacinação é uma estratégia de fundamental importância para a prevenção 
de doenças, no entanto, os seus índices entre os adultos no Brasil estão muito abaixo 
do desejado e preconizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). A partir da 
necessidade de mudança desse cenário, também presente na Unidade de Saúde da Família 
(USF) Conveima, considera-se imprescindível a construção de novas práticas pela gestão 
em saúde para tornar mais efetivo o programa de vacinação com a população do seu 
território adscrito. objetivo: O estudo visa descrever os resultados obtidos após ação 
realizada com os profissionais da USF Conveima, em Vitória da Conquista – Bahia, com 
intuito de ampliar a cobertura vacinal entre adultos com ênfase no processo de gestão 
em saúde e educação permanente. metodologia: Baseia-se em um relato de experiência 
com abordagem qualitativa e quantitativa, na modalidade de campo, desenvolvido pelos 
discentes do curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho na USF Conveima. 
Realizou-se no dia 03/10/2019 uma atividade que envolveu todos os profissionais, de todos 
os setores, da USF com a finalidade de orientá-los sobre a importância de estimular os 
usuários a trazerem o cartão de vacinação nas consultas e verificar o estado vacinal de 
cada pessoa, de forma a manter a vacinação sempre atualizada conforme o PNI.  Ademais, 
houve a fixação de cartazes informativos em todas as salas da Unidade e a utilização 
de panfletos educativos como material de apoio para a abordagem da população pelos 
Agentes Comunitários em Saúde (ACS) no território. resultados: Com base nos dados 
coletados por meio de uma lista de controle disponibilizada aos profissionais, após 
aproximadamente uma semana da ação, verificou-se que cerca de 83% das pessoas que 
procuraram o setor de vacinação haviam recebido orientação por meio da atividade 
proposta, dentro desses, 60% eram do sexo feminino e 40% do sexo masculino. Um 
fator atribuído aos bons índices foi a atuação crucial dos ACS na educação em saúde 
feita durante as visitas domiciliares. Entretanto, a baixa adesão dos profissionais na 
continuidade da ação limitou os resultados para apenas uma semana após a atividade. 
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Considerações Finais: Os achados preliminares indicaram uma expressiva procura ao 
setor de vacinação por intermédio dessa atividade. Isso evidencia a potencialidade dos 
profissionais da Atenção Primária à Saúde no processo de educação permanente sobre 
vacinação, assim como a abordagem adequada da população visando a minimização 
da incidência de doenças imunopreveníveis.
Palavras-chave: Vacinação. Atenção Primária à Saúde. Pessoal de Saúde.
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títuLo do reSumo: PrImeIraS VIVÊnCIaS do CICLo CLínICo na 
atenÇão PrImÁrIa À SaÚde

João pedro Gomes Saback
Bianca Santos pedrosa
Bruno Santana Santos
Henrique Veloso Reis

Laís Guedes Rodrigues
Lara maria Silva Ribeiro Souza

maria Augusta Cunha menezes
Rebeca Santos Ramos de Almeida

mygalys espinosa Hernandez Lacerda
Luanna emanuelle Leite Lima Gama

reSumo
Introdução: Ao se tratar do processo da Atenção Primária, esta se caracteriza por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral em um território, proporcionando a integralidade do cuidado e impactando 
positivamente na situação de saúde das coletividades, sendo exemplificada como a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF). objetivo: Relatar o contato clínico primário 
dos acadêmicos de medicina com a população adscrita da Unidade de Saúde da 
Família Morada dos Pássaros e expor a ação de capacitação realizada para os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) com foco na identificação dos casos de saúde mental dos 
usuários. metodologia: Refere-se a um relato vivenciado pelos acadêmicos de medicina 
durante o segundo semestre de 2019 com os usuários e profissionais da Unidade de Saúde 
da Família (USF) Morada dos Pássaros, do município de Vitória da Conquista-Bahia a fim 
de desenvolver a prática clínica e ações de promoção, prevenção e educação em saúde para 
a comunidade. resultados: A partir de atendimentos individuais, visitas domiciliares, 
realização de salas de espera e discussão de temas relacionados à Atenção Primária, 
por meio das teorizações, foi possível correlacionar aspectos teóricos e práticos, além de 
desenvolver uma visão integral e holística nos acadêmicos. Através das Atividades em 
Grupo foi possível a escuta das demandas da população e dos ACS com respeito ao déficit 
da unidade, a fim de desenvolver ações que buscassem sua resolutividade, culminando 
na realização de uma Roda de Conversa sobre Saúde Mental com a participação de 
psicólogos e ACS. Ademais, foram realizadas salas de espera abordando temáticas 
epidemiologicamente relevantes e relacionadas com as campanhas do Ministério da 
Saúde, a exemplo do Outubro Rosa e Novembro Azul. Considerações finais: Através do 
atendimento em consultas domiciliares e ambulatoriais, com a orientação das docentes, 
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foi possível a imersão na pratica médica de forma humanitária, seguindo os princípios 
norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e com isso otimizando o atendimento na 
USF Morada dos Pássaros. Conclui-se então que a Integração Ensino Saúde e Comunidade 
(IESC) contribui para uma formação médica centrada no cuidado integral do usuário 
em detrimento da visão hospitalocêntrica.
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títuLo do reSumo: PedICuLoSe na InFÂnCIa: um ProBLema naS 
eSCoLaS.

Camila Santana Silva
Gustavo Carvalho Ruas

Gessica Ramos prado
Giovanna Lima Freitas
Lorenn Aguiar Sobral

maria Luzia Santana Cabral
Rosa maria Santos Barbosa Lacerda

Weslei Souza pereira
Aline Andrade Costa Bispo

Luanna emanuelle Leite Lima Gama

reSumo
Introdução: A pediculose é uma doença muito comum na infância, causada por Pediculus 
humanus capitis, classificado como um ectoparasita que desenvolve todo o seu ciclo de 
vida no ser humano e tem como fonte de alimento o sangue. Essa patologia é conhecida 
popularmente como infestação por piolhos e se encontra altamente disseminada na 
população mundial sendo prevalente em crianças entre 3 a 12 anos. É observado que 
crianças nessa idade participam de muitas atividade e brincadeiras desenvolvidas em 
grupos e possuem uma falta de noção básica de higiene fatores esses que facilitam a 
disseminação do parasita. Existem três espécies de piolhos que infestam os seres humanos: 
o piolho do corpo, da cabeça e o púbico e todos causam uma pediculose. Dando maior 
enfoque ao piolho de cabeça ou Pediculus humanus capitis, esses vivem perto da superfície 
do couro cabeludo, que fornece comida, calor, abrigo e umidade, alimentam-se sugando 
sangue e injetando saliva simultaneamente. Após o acasalamento, o piolho pode produzir 
cinco ou seis ovos (lêndeas) por dia durante 30 dias mantendo assim o ciclo de vida do 
parasita. A pediculose geralmente envolve menos de 10 piolhos vivos e tem como principal 
sintoma o prurido que ocorre por conta dos componentes antigênicos na saliva injetada. A 
sua transmissão ocorre através do contato direto ou por compartilhamento de acessórios 
para o cabelo ou roupas de cama. O diagnóstico requer a presença de piolhos vivos no couro 
cabeludo e é feito através do exame visual direto com uma lupa e utilização de pente de 
fino. O tratamento de piolhos inclui métodos físicos, pediculicidas tópicos e agentes orais 
e a escolha desse deve ser determinada por um médico. objetivo: Relatar a experiência de 
uma ação realizada em uma turma na escola Maria Antônia Cavalcanti e Silva no bairro de 
Pedrinhas, município de Vitória da Conquista. metodologia: Foi utilizado como ferramenta 
para execução da ação palestra com auxílio de material áudio visual discorrendo-se sobre a 
pediculose tema solicitado pela diretoria do local. resultado: Através dessa ação atingiu-se 
um certo número de crianças que nos passaram após o encerramento da ação um feedback 
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positivo através de um momento que foi aberto para perguntas. Considerações finais: 
Nesse contexto, o grupo entende que foi essencial aplicar em ambiente escolar a ação e 
trouxe como ressalva o fato do número de crianças atingidas já que por falta de tempo e 
demanda da escola ação só pode ser realizada em uma única turma. 
Palavras-chave: Infestações por piolhos. Pediculose. Saúde Escolar. Educação Continuada.
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títuLo do reSumo: PreVenÇão ao SuICídIo e PromoÇão À VIda 
na PoPuLaÇão PedIÁtrICa.

Silva, Carolina Figueira e.
Andrade, Anna Beatriz Benevides

Freitas, João Vitor Rodrigues
Andrade, Lázaro Alves

marchezi, Leonardo
tanajura, Nadynne porto m.

Rodrigues, Sara Barbosa
Fagundes, Vivia Silva

Amorim, Andressa dias de Andrade Fontes
Santos, Camila mirante

reSumo
Introdução: O suicídio é um problema de saúde pública, sendo a 15º causa de mortalidade 
na população geral. Dentro desse contexto, a população pediátrica encontra-se em situação 
de vulnerabilidade, existindo poucas abordagens sobre prevenção nessa faixa etária. Diante 
disso, faz-se necessário a implementação de medidas de prevenção ao suicídio e promoção 
à vida. objetivo geral: Avaliar uma intervenção de prevenção ao suicídio e promoção 
à vida em crianças de 9 a 14 anos de uma escola pública no município de Vitória da 
Conquista-BA. Objetivos específicos: Analisar a percepção das crianças acerca do suicídio; 
Avaliar o conhecimento adquirido dos participantes após a realização da ação. materiais 
e métodos: Trata-se de um estudo quali-quantitativo de abordagem descritiva. Os dados 
foram coletados através de lista de presença e relatos de caso dos estudantes. A amostra 
foi composta por 69 alunos e contou com o auxilio de professores da instituição e agentes 
comunitárias da área de abrangência da USF Jardim Valéria. A pesquisa iniciou-se com 
o questionamento aos alunos sobre o conceito do suicídio, quem são as pessoas que estão 
sob maior risco, e se elas já vivenciaram alguma situação a respeito do tema. Em seguida 
foi realizado um momento expositivo a respeito do tema. A ação foi finalizada com duas 
atividades lúdicas: a dinâmica do balão, com o intuito de promover uma reflexão para 
valorizar a importância da vida e como lidar com suas adversidades; e brincadeira através 
de dispositivo digital, por meio de perguntas para avaliar o conhecimento adquirido 
após o momento expositivo da ação. resultados: Foram levadas em consideração as falas 
e conhecimentos dos alunos sobre suicídio, sendo em sua maioria relativas a retirada da 
própria vida, problemas de relação interpessoais, falta de apoio familiar e, no que tange 
ao ambiente escolar, questões sobre o bullying e sobrecarga das atividades estudantis. 
Foi constatado um alto conhecimento adquirido com grande número de acertos no 
questionário. Os alunos relataram ao final da ação que a abordagem do tema foi de 
extrema importância, pela falta de atividades do gênero. Destacaram a maneira lúdica de 
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como foram realizadas as atividades, relatando que elas facilitaram a compreensão dos 
determinantes do suicídio e elucidaram informações sobre as medidas de suporte para 
aqueles em situações de risco. Considerações Finais: O presente estudo foi relevante à 
medida que se evidenciou um retorno positivo pelos participantes da população pediátrica 
acerca da atenção quanto a promoção a vida e prevenção de suicídio.
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títuLo do reSumo: aÇão ComunItÁrIa de eduCaÇão em SaÚde: 
SeXo Seguro e InFeCÇÕeS SeXuaLmente tranSmISSíVeIS.

Ráina Silva matos Barbosa
Luana Cristina dos Santos Freitas

matheus moreira de Almeida
Ruth de Araújo Santos
thalisson Ramos Leite

tiana Oliveira Vidal Fernandes
Andressa dias de Andrade Fontes Amorim

Renivaldo Lapa Santos

reSumo
Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) constituem um grave problema 
de saúde pública no Brasil. Apesar dos avanços quanto à profilaxia e tratamento, ainda há 
número alarmante de infecções transmitidas através do contato sexual. A disseminação 
de informações acerca da importância do sexo seguro e das formas de prevenção das IST’s 
constitui uma fundamental estratégia de promover saúde. Durante os atendimentos em 
saúde da mulher, os acadêmicos de Medicina da Faculdade Santo Agostinho atenderam 
diversas mulheres com IST’s, percebendo que muitas dessas, estavam suscetíveis pela 
falta de conhecimento acerca do assunto. objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
relatar a realização de uma ação comunitária de educação em saúde realizada com o tema 
“Sexo seguro e IST’s” numa Unidade de Saúde da Família (USF) da cidade de Vitória 
da Conquista na Bahia. metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre a ação 
social realizada pelos acadêmicos do sétimo período do curso de Medicina, no módulo de 
Integração Ensino, Serviço e Comunidade (IESC), no dia 08 de novembro de 2019. A ação 
ocorreu após a confecção e distribuição de convites para a comunidade com o auxílio dos 
Agentes Comunitários de Saúde da USF e teve como intuito abordar as principais IST’s, 
de forma clara e objetiva. resultados: O conteúdo foi abordado com auxílio de recursos 
audiovisuais para apresentação de slides e palestra com uso de linguagem clara e acessível, 
bem como incentivo à participação da comunidade através de perguntas e relatos de 
caso. Enfatizou-se a importância do uso do preservativo masculino/feminino, os sinais 
de alarme para procurar assistência, bem como características e forma de prevenção das 
principais IST’s (gonorreia, sífilis, HPV, HIV/AIDS), além de instruções sobre o corrimento 
fisiológico, e as características de corrimentos anormais. Estiveram presentes cerca de 
trinta mulheres, jovens e idosas, que puderem tirar suas dúvidas e trocar experiências. 
Ao final da conversa, houve sorteio de brindes, distribuição de preservativos masculinos/
femininos e um lanche para confraternização. Considerações finais: O estudo sobre a 
saúde da mulher durante o semestre foi extremamente enriquecedor para a formação dos 
acadêmicos e a ação abrilhantou o fechamento desse ciclo. A escuta ativa e a promoção 
de um ambiente favorável ao diálogo sobre as práticas sexuais possibilita a construção de 
vínculos e uma atenção integral. 
Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis. Saúde Pública. Saúde da Mulher. 
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títuLo do reSumo: outuBro roSa: um oLHar IntegraL À SaÚde 
da muLHer

maria mariana dos Santos tourinho
Felipe Alves Andrade

Fulvio Stefanio Cunha Santos
isabel Sobral dantas
Larissa Assis Rangel

Luís Gustavo de Araújo tavares
Karine Brito matos Santos

eugênia Ferraz Silva

reSumo
Introdução: o movimento conhecido como “outubro rosa” é celebrado em vários locais 
do mundo com objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, assim 
como facilitar o acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento. Em consonância com 
os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 
as ações realizadas neste movimento abrangeram ainda a captação das mulheres e o 
acolhimento de forma integral, com foco em todas as suas necessidades.  objetivo: relatar 
a vivência no movimento do outubro rosa na Unidade de Saúde da Família Morada dos 
Pássaros, no período de 2017 a 2019. metodologia: trata-se de um relato de experiência 
realizado pelos acadêmicos de Medicina da Faculdade Santo Agostinho no contexto do 
outubro rosa, no campo de prática da USF Morada dos Pássaros, município de Vitória 
da Conquista-Ba, nos anos de 2017 a 2019. Vivência desenvolvida a partir de atividades 
realizadas no eixo temático Integração Ensino, Serviço e Comunidade (IESC). resultados: 
nos três anos em que ocorreu a realização do evento, houveram ações diversificadas com 
ênfase não só na prevenção do câncer de mama, mas na assistência à mulher como um 
todo. No movimento do ano de 2017, as ações desenvolvidas priorizaram a educação 
em saúde, com a abordagem de temas inerentes à prevenção e ao rastreio dos cânceres 
de mama e colo de útero e distribuição de preservativos. No ano de 2018, as atividades 
contemplaram a elucidação dos mitos que envolvem o câncer de mama, instruções quanto 
ao autoexame e realização de medidas antropométricas, aferição de pressão arterial e 
glicemia. Nos dois primeiros anos, as ações abrangeram cerca de 40 mulheres.  No ano 
de 2019, por sua vez, as atividades tiveram como foco o rastreamento da população-alvo 
para os cânceres de mama e do colo de útero. Nesta ocasião, houve a realização de 54 
exames clínicos das mamas, com o encaminhamento de aproximadamente 32 mulheres 
para mamografia, bem como 13 coletas de material cérvico-vaginal. Considerações finais: 
a vivência na Atenção Básica ao longo de três anos, oportunizada pelo IESC possibilitou 
a aquisição de conhecimentos técnico-científicos e o desenvolvimento de habilidades 
médicas de forma gradual, no que concerne ao acolhimento e à abordagem integral dos 
pacientes que recorrem à Atenção Básica, com destaque para a população feminina.
Palavras-chave: Outubro rosa. Prevenção. Câncer de mama.
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títuLo do reSumo: SaÚde e amBIente: uma VISão Integrada 

Adrianne Rocha Luz
Antônio Augusto Lima Aguiar

loves José pereira Neto
Gabriela marchado Alves

Jade Victoria Andrade morais
Kaio César maciel Soares

Letícia Oliveira Barbosa
maria Angélica Boina de Lima

Nájla Fraga dias
Sarah Silva Caires

Aline Benevides Sá Feres

reSumo
A promoção da saúde contempla o ser humano de forma integral, considerando os contextos 
aos quais ele pode estar inserido e buscando aprimorar suas habilidades no cuidado com 
a própria saúde, principalmente através de ações preventivas. Para isto é importante que 
questões envolvidas no processo saúde-doença, como o Meio Ambiente, façam parte das 
abordagens utilizadas pelos profissionais envolvidos na educação em saúde. A escola de 
público infantil é um ambiente favorável para tais didáticas, visto que é o local onde se 
busca a formação de cidadãos conscientes. objetivo geral: Promover a saúde através da 
sensibilização do público infantil sobre a importância do cuidado com o meio ambiente para 
a prevenção de doenças. Objetivos específicos: Demonstrar a importância da preservação 
do meio ambiente através de atividades lúdicas; Ensinar a diferenciar o lixo e a descartá-lo 
corretamente; Destacar a importância da reciclagem; Incentivar o cultivo de plantas; Explicar 
como o meio ambiente pode interferir no processo saúde-doença. metodologia: O projeto 
foi realizado pelos discentes do 1° ano do curso de Medicina como atividade prática do IESC 
I (Integração Ensino, Serviço e Comunidade I) através de uma ação educativa realizada na 
Escola Municipal Maria Santana localizada no bairro Conveima I, na qual participaram 
alunos da turma do 3° ano com idade entre 8 e 10 anos. Foram utilizados recursos como 
cartazes, vídeos, músicas e brincadeiras, no intuito de motivar a participação do público e 
também, despertar a sua atenção para a importância da preservação do meio ambiente. Além 
disso, foram realizadas algumas práticas sobre o descarte adequado do lixo e a importância do 
cultivo de plantas, através do plantio de sementes em garrafas pets reutilizadas. resultados 
e discussão: O grupo do IESC foi bem acolhido pela equipe e pelos alunos da escola, que 
participaram ativamente da atividade e se mostraram dispostos a aprender e adaptar seus 
hábitos, para contribuir com a conservação do meio ambiente e consequente prevenção de 
doenças. Considerações Finais: O meio ambiente é um importante fator na promoção da 
saúde e prevenção de doenças, pois é capaz de interferir direta e indiretamente na qualidade 
de vida das pessoas. Portanto, torna-se relevante a utilização de práticas de educação em saúde 
principalmente em ambientes destinados à formação de cidadãos, como a escola infantil. 
Além disso, também contribuem para o estabelecimento do vínculo entre o profissional de 
saúde e a comunidade.
Palavras-chave: Educação. Saúde.  Meio Ambiente.
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títuLo do reSumo: PromoVer SaÚde É PromoVer QuaLIdade 
de VIda

Ana Julia Lobo Brandão
Bruno Brito de Andrade

Joice Bertolasse de Oliveira
Larissa Carneiro pires

Lucas marques da Silva
marielle mendes Linhares

pedro Augusto Candido
 Sarmento de Assis Rocha

thiago Guedes Correia
Aline Benevides Sá Feres

reSumo
Introdução: A promoção da saúde é de fundamental importância, pois, modifica a forma 
de pensar e agir dos indivíduos  refletindo em seus hábitos de vida interferindo na 
sua  saúde . objetivo: Prevenir as complicações causadas pela Diabetes e Hipertensão 
arterial através de atividades de promoção da saúde na busca por  qualidade de vida 
e autocuidado metodologia: Relato de experiência, com procedimento de campo, que 
se efetivou através de uma visita domiciliar realizada pelos alunos do I semestre  do 
curso de medicina, como prática do IESC I . A Visita foi realizada a uma paciente 
portadora de Diabetes e Hipertensão arterial, residente no território pertencente à USF 
Conveima, que foi orientada através de um plano de cuidado a como cuidar melhor de 
suas patologias, com intuito de promover saúde. Esta foi dividida em dois momentos: No 
1º, foi o estabelecimento do vínculo com a usuária e sua família através da escuta, com o 
reconhecimento de suas principais potencialidades e fragilidades. No 2º, foi construído 
um plano de intervenção com uma nova visita para entrega deste e orientações quanto às 
medidas de promoção a saúde tais como: alimentação saudável, redução do sal e ingesta 
de carboidratos, controle da pressão e glicose, controle do peso, controle da ansiedade, 
uso correto dos medicamentos e convite para as reuniões dos grupos de Hipertensos 
e Diabéticos. Foi também agendada consulta com um especialista no ambulatório 
da  FASA, foi entregue um porta remédios,  um folder personalizado, e como forma 
de gratidão pela  acolhida à turma,  foi entregue uma cesta de frutas. resultados e 
discussão: Os resultados alcançados foram satisfatórios, onde, foi certificado que  após 
a visita a paciente se sentiu mais fortalecida e capacitada para tomar decisões e buscar 
melhores condições de saúde .Considerações finais: Após fazer relação entre teoria e 
prática o tema promoção à saúde e suas especificidades foi melhor compreendido e 
valorizado pelo grupo. Durante a visita foi percebido que a paciente compreendeu e 
estava sensibilizada quanto ao seu plano de cuidados, demonstrando disposição a aderir 
às novas práticas para melhoria de seu estado de saúde e prevenção das complicações 
causadas pela Hipertensão e Diabetes não controladas.
Palavras-chave: Promoção. Saúde. Visita
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títuLo do reSumo: PromoÇão da SaÚde no amBIente eSCoLar: 
aLImentaÇão SaudÁVeL. 

Gabriel Silva Sena
Adrian Araújo marques

Anne Caroline de Oliveira Ramos
Clara trancoso Britto Hereda

italo Farlei da Silva Lima
Julyana Kruger pilon
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márcio teles Santos
Nair Rafaela Soares Cabral

Samara Santos Rocha
déborah Cruz dos Santos

reSumo
Introdução: A busca por melhoria da nossa realidade sanitária e da potencialidade do 
enfrentamento dos determinantes sociais de riscos nos remete a necessidade de ampliar 
nossa esperança de vida saudável e evitar mortes prematuras e incapacidades por meio 
de práticas de promoção de saúde. objetivo: O objetivo desta prática foi estabelecer 
por meio de diálogos lúdicos, os benefícios de uma alimentação saudável, identificando 
assim, os bons e maus hábitos alimentares com crianças em Vitória da Conquista-Bahia. 
metodologia: Trata-se de uma atividade desenvolvida pelo módulo “Integração Ensino 
Serviço Comunidade I” (IESC) do curso de medicina da Faculdades Santo Agostinho 
(FASA). Foi realizado um planejamento estratégico baseado nos princípios do ensino-
aprendizagem da metodologia ativa, a qual utiliza o diálogo como foco, assim como 
os conhecimentos prévios dos alunos e as suas percepções sobre o tema em questão 
contribuindo para tornar-lhes capazes de fazer inferências, questionamentos sobre a 
problematização. Foi construída uma dinâmica de grupo com as crianças a partir do 
tema central “Alimentação saudável”, levando em consideração a idade e o estilo de 
aprendizagem delas. Inicialmente a dinâmica foi planejada em duas etapas. Contudo, 
houve necessidade de adaptação da proposta devido a reavaliação da eficácia de 
entendimento das crianças, aumento o número de atividades para três. resultados e 
discussão: A atividade apresentou estratégias de planejamento em saúde, que promoveu 
a participação ativa das crianças, apoio da escola, funcionários, e professores, auxílio 
de recursos materiais, instrumento musical, e conversação, visou uma boa efetivação 
e retorno positivo na ação educativa. Conclusão: As observações desta experiência de 
planejamento em saúde reforçam a importância da utilização da metodologia ativa na 
programação das ações voltadas para o enfrentamento das necessidades de saúde da 
população. 
Palavras-chave: Promoção. Alimentação. Educação.
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títuLo do reSumo: PromoÇão da SaÚde e eduCaÇão em uma 
eSCoLa InFantIL no munICíPIo de VItórIa da ConQuISta-Ba

Luana Abreu marques
Ana Clara Fonseca Oliveira

Bruna Silva Luz medrado
Fernanda Veloso Reis

Henrique de Almeida Fraga
João Vitor moreira Lima

Lara Braga Oliveira Gusmão
maria Vitória de Araújo Silva

thays Benevides Ventura esteves
paulo Victor Correia Soares

déborah Cruz dos Santos 

reSumo
Introdução: Ações de promoção da saúde são técnicas utilizadas para buscar a melhoria 
da qualidade de vida na população. A partir deste pressuposto, constatou-se através da 
territorialização da Unidade de Saúde da Família (USF) Recanto das Águas, a necessidade 
de incentivar e explicar a importância de hábitos de vida saudáveis em seu cotidiano. 
Diante da complexidade da discussão, foi realizada uma visita a uma escola infantil. 
objetivo:  O objetivo da ação foi incentivar e explicar aos alunos, a importância da 
alimentação saudável, do bom comportamento no âmbito sociocultural, a higienização, 
e cuidados para evitar acidentes domésticos. metodologia:  A metodologia executada 
consistiu previamente em um plano de ação onde foi executado um teatro para abordar 
boas práticas de higiene (banho, escovação, lavagem de mãos etc). Houve distribuição 
de frutas como incentivo para o uso de frutas na dieta diária, demonstração de bons 
e maus comportamentos através de gravuras didáticas e explicativas. Além disso, 
decorreu uma aula prática sobre lixo ecológico para ressaltar a importância de cada 
tipo de material e a conservação de manter o ambiente limpo. resultados e discussão: 
No presente trabalho, foi possível a promoção de alguns princípios do SUS, dentre os 
quais vale destacar: a integralidade, que visa a articulação da saúde com outras políticas 
públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham 
repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Conclusão: Essa visita 
resultou-se na informação sobre educação e saúde, fator importante para o processo de 
desenvolvimento individual do aluno, assim como a interação coletiva. Ademais, houve 
uma conscientização sobre a importância dos cuidados frente à educação e saúde.
Palavras-chaves: Educação. Integralidade. Saúde.
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títuLo do reSumo: PromoÇão da SaÚde: aBordagenS 
reaLIZadaS na unIdade de SaÚde da FamíLIa SImão Por 
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João pedro Camargo Freire
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Orlando Brito Freitas Filho
Fernanda de Abreu Silva

reSumo
Introdução. O planejamento e implementação de ações de promoção são fundamentais 
no cuidado em saúde, pois permitem ir ao encontro das necessidades de diferentes 
grupos sociais, com ações intersetoriais, métodos e enfoques apropriados. Frente à 
promoção de saúde, a visão mecanicista focada no combate a enfermidades torna-se 
mais abrangente e os diversos fatores envolvidos na concepção de saúde passam a ser 
levados em consideração. Nessa perspectiva, as ações e serviços de saúde, bem como a 
organização das redes de apoio social, são otimizados devido a maior aproximação com 
os reais determinantes da saúde, tornando cada vez mais relevante os estudos a cerca 
dessa temática. objetivos. O presente trabalho objetivou descrever ações desenvolvidas 
na Unidade de Saúde da Família Simão, por discentes do primeiro período de Medicina, 
com enfoque na Promoção da Saúde. metodologia.  Para alcance do objetivo, destaca-se a 
necessidade de conhecer a área da USF Simão. Para isso, foi realizada a territorialização, 
com acompanhamento de agentes comunitários de saúde, e avaliação do mapa da 
unidade. Adicionalmente, foi conhecida a rotina e estrutura da equipe de saúde da 
unidade e sua importância no planejamento de ações de promoção. As ações realizadas 
pelos estudantes incluíram o desenvolvimento de uma atividade educativa com os alunos 
da escola da área de abrangência sobre a educação ambiental por meio de dinâmica e 
jogo com descarte adequada. A atividade foi finalizada com uma paródia. Em seguida, 
foi eleita uma família com presença de portador de Hipertensão Arterial para visita 
domiciliar e posterior elaboração de plano de cuidado, no qual orientações nutricionais, 
armazenamento e organização de medicamentos foram expostos em uma cartilha 
ilustrativa. resultados. A realização da oficina na escola foi de extrema relevância, sendo 
notada grande adesão dos estudantes às atividades propostas, além da aquisição de 
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conhecimento, identificada pelas respostas aos questionamentos realizados ao final da 
oficina. Quanto ao plano de cuidado, além de orientar para adoção de hábitos saudáveis 
e cuidados com medicamentos, destaca-se que a linguagem adotada e a construção da 
cartilha usando figuras permitiu aproximação do real contexto da família e grande 
aceitação, confirmada pelos depoimentos colhidos. Considerações Finais. A inserção 
dos discentes no contexto da Estratégia de Saúde da Família desde o primeiro período 
permite percepção dos determinantes de saúde e aprendizado constante para que, no 
futuro, os mesmos possam oferecer tratamento médico humanizado, onde o paciente 
seja visto em sua totalidade, a fim de conceder um real estado de bem-estar. 
Palavras-chave: Promoção da Saúde. Qualidade de Vida. Políticas públicas.
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títuLo do reSumo: PromoÇão À SaÚde: Bem eStar e QuaLIdade 
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thaiala Silva Rocha

João Alberto Borges moura Júnior
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reSumo
Introdução: É indiscutível a importância da promoção à saúde na integração dos serviços 
ofertados pelo SUS. Tal atividade contribui para o bem estar da sociedade, através 
de orientações acerca dos hábitos saudáveis, alimentação adequada, importância de 
atividades físicas, consumo excessivo de álcool e tabaco, lazer e outros. Cabe abordar 
também que a promoção não se restringe apenas a melhoria do funcionamento físico 
do corpo, ela vai além, envolvendo o ser biopsicossocial. Assim, tornou-se perceptível 
a vivencia do conceito “promoção à saúde” na Unidade Professor Nelson Barros, 
principalmente, em visita realizada ao paciente hipertenso. objetivo: Conhecer a 
realidade de um paciente com hipertensão e apresentar alternativas de hábitos mais 
saudáveis, a fim de promover uma melhor qualidade de vida. metodologia: Para a 
realização dessa ação utilizou-se embasamentos vivenciados nas atividades teóricas e 
práticas do módulo de Integração Ensino, Serviço e Comunidade - IESC I, com enfoque 
na educação em saúde na atenção primária. Com base nesses estudos, foi identificado 
um hipertenso com hábitos alimentares e sociais inadequados. Deste modo, foi montado 
pelos estudantes um plano de cuidado, onde apresentava dicas para uma alimentação 
saudável e mudança no estilo de vida. resultado: Obteve-se como resultado da atividade, 
a importância da promoção à saúde, para mudança de hábitos inadequados do paciente 
com hipertensão arterial. O cliente apresentou-se muito receptivo e aberto, escutando 
as sugestões oferecidas pelo grupo. E, após compreender os benefícios da mudança, 
aceitou segui-las. Encerrando assim, a ação cordialmente. Deve-se salientar que, dentre as 
orientações fornecidas no plano de cuidado, o paciente concordou em realizar atividades 
físicas regulares, substituir os produtos industrializados pelos naturais, participar das 
atividades da UBS (como o grupo hiperdia) e buscar práticas de lazer. Considerações 
finais: Por fim, durante as vivencia do IESC I, bloco teórico e prático, pôde-se entender 
que a promoção à saúde é de grande relevância ao demonstrar à comunidade alternativas 
que reduzem os riscos como os determinantes e condicionantes relacionados à saúde, 
com uma melhoria na qualidade de vida de toda a população.
Palavras-chave: Hipertensão. Promoção da Saúde. Atenção Primária
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títuLo do reSumo: PLano de CuIdado eSPeCíFICo a uSuÁrIo 
HIPertenSo na atenÇão BÁSICa 

isadora Alves teixeira
Júlia Holtz de Oliveira Gomes

Laysa Fortuna de Oliveira Rebolças
michele Feitosa

Luiz eduardo Santos duarte
Vinícius mares Carvalho
Gabriel Cangussu pontes

Andrei Silva Ramos Cardoso
Caio machado domingez

Raymundo Salvio Neto
michela macedo Lima Costa

reSumo
Introdução: respeitando as prioridades de atendimento dos princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a Hipertensão Arterial (HTA) é tratada como um desafio da saúde 
pública, sendo considerada doença e fator de risco ao mesmo tempo. De acordo com a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2005), estima-se que aproximadamente 
30% da população geral brasileira com mais de 40 anos possa ter pressão arterial 
elevada. objetivo: elaborar plano de cuidado específico a um usuário hipertenso na 
atenção básica visando melhora na qualidade de vida incentivando hábitos saudáveis 
de alimentação e atividade física bem como participação das atividades propostas 
na unidade de Saúde. metodologia: relato de experiência de elaboração de plano de 
cuidado, a uma paciente hipertensa da USF Morada dos Pássaros, que foi entrevistada 
pelos estudantes do primeiro período do curso de medicina da Faculdade de Saúde Santo 
Agostinho, acompanhados pela professora responsável pelo módulo de Integração Ensino 
Serviço e Comunidade e agente comunitária de saúde em sua residência, proporcionando 
maior conforto e possibilidade de abertura para obtenção de informações pertinentes ao 
caso.  Após entrevista e identificação do problema, foram feitas propostas, entregue em 
forma de cartilha ilustrada de fácil compreensão, para tentativa de melhora do quadro 
como monitoramento mais frequente das oscilações da pressão, adoção de alimentação 
saudável e maior consumo de água, uso correto da medicação e prática de atividades 
físicas, todas baseadas em seus hábitos e condições. resultados: a usuária priorizada 
pela equipe de saúde foi receptiva e interessada nas orientações entregues no material 
feito pelos alunos, criando um vínculo onde é estabelecida confiança por parte da usuária 
que se sente mais envolvida no projeto terapêutico Considerações finais: por mais que 
a demanda seja grande, é possível estreitar o contato com a comunidade e equipe de 
saúde, para que sejam observadas mais melhorias na qualidade de vida e adesão às 
terapias propostas em outros casos como o da usuária atendida.
Palavras-chave: Hipertensão arterial. Atividade física. Plano de cuidado.
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títuLo do reSumo: o PaPeL da VISIta domICILIar na atenÇão 
BÁSICa Para a PromoÇão da SaÚde

Francine Souza de Oliveira
Ana paula Cardoso de melo

Bruno Henrique da Silva Guerra
isabela Santos de Souza Oliveira

Jose messias Carneiro Neto
Laura Luz

Lucas Santos pereira Correia
marina porto Soares Reis
Rafaela Oliveira marques

tiago mota Fonseca Oliveira
Jamilly Gusmão Coelho

reSumo
Introdução: Promoção da saúde define-se, de maneira bem mais ampla que prevenção, 
pois refere-se as medidas que não se dirigem a uma determinada doença, mas servem 
para aumentar a saúde e o bem-estar geral. Uma das atividades realizadas no âmbito 
da AB, para promoção da saúde é a visita domiciliar, que se configura como uma 
oportunidade diferente de cuidado, desenvolvendo-se em um espaço extra unidade de 
saúde. objetivo: Aprimorar o conhecimento dos acadêmicos acerca da Atenção Básica, da 
visita domiciliar e da promoção de saúde. metodologia: Relato de experiência vivenciada 
pelos alunos do primeiro semestre do curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho, 
através da realização de uma visita domiciliar a um paciente hipertenso da Unidade de 
Saúde da Família – Nova Cidade. Essa visita ocorreu como atividade com o propósito de 
promoção da saúde. Na atividade, foi aplicado um questionário para identificar hábitos 
de vida do paciente e aferida a pressão arterial do mesmo. Posteriormente foi criado pelo 
grupo um plano de cuidado, apresentado ao paciente numa segunda visita. resultados: 
A partir da visita, os estudantes aplicaram um questionário, que analisou características 
alimentares, estilo de vida e medicações utilizadas pelo idoso para tratar a hipertensão. 
Baseado nesse questionário e na aferição da pressão arterial, foi possível perceber que o 
paciente fazia uso das medicações corretamente, e realizava as visitas à Unidade de Saúde 
do bairro de forma regular, para aferição contínua da pressão arterial, além de relatar 
alimentação adequada. Diante disso, foi construído um folder explicativo, abordando 
dias para exercício físico, uma boa alimentação e horário correto da medicação, que foi 
apresentado ao paciente para esclarecimento de condutas corretas acerca da doença. 
Através desse plano de cuidado houve uma relação interativa entre o paciente e os 
alunos, tornando-o esclarecido sobre os seus hábitos de vida e viabilizando a criação de 
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vínculo e promoção de saúde. Considerações Finais: É indispensável a visita domiciliar 
para a Estratégia de Saúde da Família, prática que promove a criação de vínculo e a 
promoção do bem estar do indivíduo e comunidade. Dessa forma valoriza o conceito 
“saúde-doença” e gera a participação ativa do paciente no seu plano de cuidado. Diante 
disto, conhecimentos dos aspectos descritos foram gerados nessa atividade, que teve 
grande importância para a vida e formação acadêmica dos estudantes. 
Palavras – Chave: Visita Domiciliar, Atenção Básica, Promoção da Saúde.
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títuLo do reSumo: PLano de CuIdado – eVItando ComPLICaÇÕeS 
da HIPertenSão arterIaL SIStÊmICa 

Rebeca da Silva Leite
Juliana Cruz Fernandes

Andressa Oliveira Azevedo
Gabriel Ribeiro Conceição

isadora Cotrim Freitas
eduardo Vinnycios de magalhães Luz

Vitor Neves Cardoso Alves
Léo de Oliveira Junseira

miguel Ferreira Luz
Luma palma melhor de Oliveira

isabela Arruda Soares. 

reSumo
Introdução: No Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde propôs a Política Nacional de 
Promoção da Saúde, visando a criação de mecanismos que reduzem as situações de 
vulnerabilidade e de riscos à saúde relacionada aos seus determinantes, defendendo 
a equidade e promovendo a qualidade de vida. objetivos: Diante disso, observou-se 
através de uma visita, um usuário que possui Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que 
objetivou a necessidade de desenvolver um plano de cuidado que teve como objetivos 
específicos, incentivar a prática de atividades físicas com regularidade e uma alimentação 
saudável, como forma de prevenção de complicações da HAS. O método trata-se de um 
relato de experiência, realizado com um usuário que pertence a Unidade de Saúde da 
Família (USF) Jardim Valéria do Município de Vitória da Conquista. resultados: A partir 
de uma visita ao usuário do serviço de saúde, que foi abordado com perguntas sobre seu 
hábito de vida, as análises revelaram uma alimentação inadequada, uma inativa prática 
de exercícios físicos e o uso desregulado de medicações anti- hipertensivos. Diante dos 
seguintes aspectos foi desenvolvido um plano de cuidado com o apoio da USF Jardim 
Valéria, com a função de orientá-lo em relação á manutenção de sua saúde, para isso foi 
utilizados um caderno ilustrativo com orientações indicando meios de prevenção e uma 
cesta básica, com alimentos saudáveis servindo como alguns bons exemplos de alimentos. 
Os resultados obtidos se tiveram em outro momento, voltando a visitar o usuário, que 
teve um impacto positivo sobre o mesmo, reforçando o papel de uma boa alimentação 
com a entrega da cesta básica contendo exemplos de alimentos saudáveis e a prática de 
atividades físicas, além da orientação de fazer o uso da medicação corretamente. Ademais, 
houve integração e disseminação de informações acerca da HAS, além do bem- estar 
físico gerado pela ação. Por fim, foi entregue um caderno ilustrativo indicando meios de 
prevenções acerca da HAS. Considerações finais: As considerações finais se dão pelo 
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alcanço dos objetivos, inicialmente propostos que foram á conscientização e sensibilização 
do usuário, sobre a importância da alimentação, a prática de exercícios físicos, e o 
uso adequado de medicamentos, para que sejam evitados futuramente complicações 
derivadas da HAS, e a promoção da saúde. Além desses fatores, os envolvidos nesta 
ação do IESC, conseguiram um desenvolvimento de habilidades fundamentais á prática 
profissional e uma capacidade maior de socialização com a comunidade. 
PaLaVraS-CHaVe: Plano de cuidados; Promoção da Saúde; Hipertensão Arterial 
Sistêmica.
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títuLo do reSumo: eduCaÇão amBIentaL na eSCoLa

Antonio Gustavo Nascimento
davi peixoto Ferraz, 

erickson Gomes
Gentil Cirqueira Abade
Jamylla Lopes Gonzaga
Karine mendes Freitas

Letícia Santana de Souza
maria Clara Weber Lopes

Natália Viana moraes
Sthefany Lemos da Silva

Karine Brito matos Santos

reSumo
A promoção da saúde visa promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade 
e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Diante disso, 
o presente projeto relata a atividade realizada na Escola Municipal Zulema Cotrim, 
na cidade de Vitória da Conquista-BA, no ano de 2019, com o objetivo de discutir com 
os alunos do quinto ano do ensino fundamental I acerca da Educação Ambiental em 
Saúde. Nesse sentido, as temáticas abordadas na atividade foram: destino correto 
do lixo, reciclagem, aterros sanitários, higiene e prevenção de doenças associadas ao 
descarte inadequado do lixo. O método utilizado foi o Cognitivista, enfatizando-se a 
questão cultural, das personalidades, afetividade, momento histórico e o meio social no 
processo de aprendizagem. Estabeleceu-se, nessa perspectiva, uma relação construtivista 
de ensino, baseando-se nas experiências relatadas pelos alunos, tendo como aparato 
algumas atividades lúdicas, tais como vídeo, imagens ilustrativas, brincadeira da forca e 
ensino interativo da higienização das mãos, estimulando-se, assim, o envolvimento dos 
aprendizes naquela conjuntura de ensino. Pontuou-se, dessa forma, algumas doenças, 
por exemplo: verminoses, hepatite A, dengue, leptospirose e febre tifoide, associando-as 
com o descarte de lixos em locais inapropriados e a falta de higiene. Destacou-se também 
que com a reciclagem feita de maneira correta é possível descartar menor quantidade de 
lixo, pois quando os materiais são separados em compartimentos diferentes, com destinos 
diferentes, é possível a reutilização desses, com diversas finalidades práticas. O propósito 
da atividade foi alcançado, tendo em vista que havia um conhecimento prévio por parte 
dos discentes, que participaram ativamente de todo o processo, criando-se um ambiente 
agradável e interativo. Logo, foi possível perceber um aprendizado mútuo, tendo como 
base as vivências cotidianas daquelas pessoas, principalmente no que tange o ambiente 
familiar, apontando-se erros e acertos em práticas ecológicas. Lembrando que essa ação é 
relevante para à formação médica, pois ajuda a construir vínculo com a sociedade e nos 
permite compreender diferentes realidades sociais, culturais, econômicas e ambientais.                                                                                        
PaLaVraS-CHaVe: Educação em saúde. Higiene. Reciclagem.
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títuLo do reSumo: eduCaÇão amBIentaL Com CrIanÇaS de 
uma CreCHe munICIPaL do munICíPIo de VItórIa da ConQuISta. 

Luana da Conceição Oliveira
Alan Bazilio miranda de Souza

Amanda Leles Nonato
Ana Luiza Sousa Gonçalves

Êmilly Correia Santos
Gabriel Gonçalves Almeida

João paulo de Oliveira Brito tigre
João pedro Reis pereira

Leonardo pereira Bastos.

reSumo
Introdução: No intuito de realizar uma estratégia de melhorar a saúde através da 
educação, os alunos do grupo 17 do módulo de IESC I, promoveram uma atividade 
em uma creche municipal do Município de Vitória da Conquista. objetivo: explicar às 
crianças da faixa etária de cinco anos a importância da coleta seletiva e da reciclagem, 
além de incentivá-las desde cedo a contribuir para a preservação do meio ambiente e 
da saúde pública.  metodologia: fantasiados de personagens de desenho animado, os 
alunos da matéria IESC I foram até a creche municipal realizar uma atividade didática e 
dinâmica no eixo da educação em saúde. resultados e discussão:  Os integrantes foram 
“fantasiados” de super-heróis da reciclagem, no qual cada cor do vestuário representava 
um tipo de material, sendo estes, plástico (vermelho), papel (azul), vidro (verde) e metal 
(amarelo). Depois de ensina-los onde cada dejeto deveria ser descartado através de um 
jogo de perguntas, um “contrato” foi firmado, no qual a assinatura deles foi representada 
por um carimbo das suas mãos na cor verde, representando as folhas de uma arvore e 
também um compromisso da parte deles de jogar cada material em sua devida caixa 
de lixo. Considerações finais:  Acredita-se que o propósito do projeto foi cumprido com 
sucesso. Desta forma, conclui-se que a educação em saúde é imprescindível para a prática 
do cuidado, em especial, a educação ambiental, que é fundamental para que as pessoas 
se tornem mais conscientes sobre a sustentabilidade e a importância de construir um 
futuro mais limpo para as próximas gerações.
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títuLo do reSumo: aÇÕeS de PromoÇão da SaÚde na 
ComunIdade atendIda PeLa unIdade de SÁude da FamíLIa 
SImão: reLato de eXPerIÊnCIa

Juliana Oliveira dias
Anna Luzia pinho Quaresma

Caroline macêdo de Figueiredo Santos
Gabriel Ribeiro pereira

Ítalo Barros Andrade
Leonardo Vinícius dos Santos melhor

mailson Santos Ferreira
millena de Souza teixeira

Rebecca Rodrigues Amaral de Castro Lima
Vitória Lopes Alves de Souza

Fernanda de Abreu Silva

reSumo
Introdução. A promoção de saúde envolve ações de educação e ações estruturais do 
Estado que visam melhorias nas condições de vida da população. Há cinco campos 
de ação para a promoção de saúde, que são: Elaboração e implementação de políticas 
públicas saudáveis, criação de ambiente favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, 
desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde. objetivos. 
O presente trabalho objetivou descrever ações de promoção da saúde realizadas na 
comunidade atendida pela Unidade de Saúde da Família Simão pelos alunos do primeiro 
período de Medicina. métodos. Para tal foi a oficina sobre cuidados com o meio ambiente 
e sua interação com a qualidade de vida, realizada na Escola Municipal Idália Torres 
de Azevedo, a qual contou com 25 alunos com idade entre 8-10 anos, e envolveu uma 
dinâmica de perguntas e respostas. Ademais, foi realizada uma visita a uma família 
de vulnerabilidade, com um dos membros com diagnóstico de hipertensão arterial 
e depressão. Foi elaborado para a mesma um plano de cuidado para organização de 
horários e controle na dosagem dos medicamentos utilizados, cuidados com a alimentação 
e estímulo à adoção de práticas ligadas à saúde mental. Entendendo a importância de 
se conhecer a realidade de saúde do território para planejamento de ações de promoção 
da saúde, foi realizada ainda a territorialização, com coleta de dados e indicadores de 
saúde. Todas as ações foram auxiliadas pela equipe de saúde, especialmente agentes 
comunitários de saúde (ACS). resultados. As ações desenvolvidas permitiram ofertar 
cuidado em saúde a uma família em vulnerabilidade, e considera-se que a sensibilização 
e participação foram realizados de forma eficiente. Ademais, a atividade na escola foi 
bem aceita pelos alunos, e as informações permitiram crescimento em relação à temática, 
colaborando para futuros resultados abrangentes à grande parte da comunidade. 
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Percebeu-se que a territorialização, é uma forma de conhecer a área, a vida dos moradores 
e a partir das necessidades de cada bairro, organizar e planejar as ações de prevenção e 
promoção de saúde. Considerações Finais. Pode-se concluir que esse tipo de integração 
entre comunidade e estudantes de medicina, contribui para a formação humanizada, 
proporcionando uma ampliação do saber e permitindo o desenvolvimento de suas 
habilidades interpessoais. Entretanto, os resultados obtidos sugerem que ainda existe 
uma grande necessidade de ações que estimulem o cuidado em saúde e à participação 
ativa da comunidade no que diz respeito à saúde.
Palavras-Chave: Promoção de Saúde; Políticas Públicas; Plano de Cuidado.
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títuLo do reSumo: aÇÕeS de eduCaÇão em SaÚde e a 
ImPortÂnCIa da VISIta domICILIar

tárcio pessôa
Aloísio Júnior

Antônio pinheiro
Carlos Arthur Spínola

Gleysla Ranye
Jaqueline Alves

Karine Nunes
Letícia moura

maria eduarda Almeida
Nathalia Alexandrino

Jamilly Gusmão Coelho

reSumo
Introdução: A promoção da saúde é um conjunto de programas que acarreta a criação 
e implementação de políticas públicas que, por meio da equidade, tenta minimizar as 
desigualdades sobre os determinantes sociais, como o desenvolvimento das habilidades 
pessoais, através de estratégias educativas que estimulam a comunidade a participar 
da elaboração e do controle das ações de promoção à saúde. objetivos: A atividade 
objetivou a construção de um Plano de Cuidados para uma moradora do bairro Nova 
Cidade, sendo esta ação caracterizada pela promoção da saúde voltadas para medidas 
preventivas, mudanças no estilo de vida e cuidados visando seu bem-estar, ampliando 
as possibilidades de controle das patologias presentes e prevenção de outras, de maneira 
holística e não apenas com foco na doença, ampliando o vínculo afetivo, orientando e 
proporcionando um maior contato ao conhecimento sobre cuidados e planejamento com 
a saúde para uma residente do bairro Nova Cidade. metodologia: Para o desempenho 
das ações foi realizada uma visita à residência de uma moradora da comunidade. No 
primeiro momento, analisou-se os hábitos de saúde presentes em seu cotidiano para 
fornecer orientações sobre como melhorar o seu estilo de vida. Por meio deste estudo, 
foi realizado um Plano de Cuidados para fornecer a paciente, uma instrução ampliada 
que atendesse os aspectos de alimentação e mudanças de hábitos. Assim, criou-se um 
vínculo com a usuária, na busca de instrumentos com o propósito de aumentar o bem-
estar, partindo de uma visão integral e socioambiental. resultados: Através da visita e 
construção do Plano, foi observado que a ação atingiu o objetivo de prover saúde mediante 
reeducação, que beneficia a adoção de hábitos alimentares saudáveis, incluindo os demais 
aspectos apontados. Diante disso, foi de fundamental importância a análise do contexto 
habitacional e costumes da paciente, para alcançar mecanismos que a instruísse na 
melhoria da saúde. Considerações Finais: A atividade desenvolvida partiu do princípio 
de desenvolvimento das habilidades pessoais, estabelecido na Carta de Ottawa que visa 
à reeducação pessoal para ampliar a saúde. Nesse contexto, infere-se a importância de 
trabalhar a educação em saúde através da sensibilização para mudanças de hábitos da 
população dirimindo o índice de pessoas com patologias. Palavras-chave: Promoção 
da saúde. Cuidados. Reeducação. 
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títuLo do reSumo: aÇão SoBre eduCaÇão amBIentaL na 
eSCoLa munICIPaL ZuLema CotrIm.

thiago Santana
Beatriz tianeze

Bruno César
Fernando pita

iasmin donato
José Antônio

Laura Laís
Lucas pereira

marília Guedes
pedro medeiros

Karine Brito matos Santos

reSumo
Introdução: A promoção à saúde é o eixo utilizado para promover ações de conscientização 
que visa o exercício de práticas que melhoram o bem-estar da população e sua interação 
na comunidade.  Este trabalho promoveu a aproximação com a comunidade na 
estrutura básica de ensino e formação, por meio de uma atividade caracterizada pela 
conscientização através da disseminação de noções acerca do descarte e manuseio do 
lixo, uso consciente de recursos naturais, poluição atmosférica e fluvial, convergindo na 
preservação e bem-estar do meio ambiente – fator intimamente ligado à qualidade de 
vida do ser humano. objetivo: Este estudo tem como objetivo discutir sobre educação 
ambiental com crianças, referente à importância da reciclagem e os cuidados com o 
meio ambiente, além de elucidar que elas têm papel ativo na preservação da natureza 
e do Planeta. metodologia: Foi realizada uma atividade com os estudantes do 3º ano 
do ensino fundamental, na Escola Municipal Zulema Cotrim, sobre meio ambiente, 
repercutindo suas consequências no bem-estar da comunidade. As atividades envolvidas 
foram: apresentação de vídeo, debate sobre experiências próprias acerca de hábitos 
relacionados ao meio ambiente, desenho sobre o que entenderam do vídeo e quiz sobre o 
tema. A partir do estudo de educação em saúde, foi-se utilizado como didática principal 
o condicionamento no planejamento e execução das atividades, o qual concentra-se na 
conduta mediante recompensas, fator capaz de condicionar o aprendiz e conduzi-lo 
às respostas, promovendo a sua participação na dinâmica educativa. resultados: Ao 
fim da atividade foi constatado, através da prática de desenhos, debate e questionário, 
a obtenção do objetivo principal mediante o entendimento por parte majoritária dos 
alunos sobre o conteúdo abordado, com enfoque nos malefícios da poluição atmosférica e 
fluvial, necessidade e importância do uso consciente dos recursos naturais e no descarte e 
separação correta de resíduos, além do subsequente processo de reciclagem, convergindo 
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num ambiente mais propício ao bem-estar humano. Portanto, foi de importância 
indubitável para formação médica entender que a progressão do bem-estar, pelo 
profissional médico, vai além dos limites físicos das unidades de saúde, se extrapolam 
na comunidade mediante debates e aconselhamentos simples. Considerações finais: Foi 
perceptível que os alunos já possuíam conhecimento prévio sobre o tema. Dessa forma, 
convém a instituição de ensino e aos pais promoverem a longitudinalidade da educação 
ambiental e, além disso, instigar os consequentes resultados práticos.
 Palavras-chave: Meio ambiente, educação ambiental, promoção de saúde, bem-estar 
da comunidade.
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títuLo do reSumo: deSenVoLVImento de aÇÕeS eduCatIVaS 
Como Ferramenta Para PreVenÇão e CuIdado da HIPertenSão 
arterIaL SIStÊmICa

Clara Feitosa Viera
Leonidas Vinicius Almeida

Lucas Fernandes Soares
maria paula Santana marques

Rege Farias Oliveira
maria Fernanda Rodrigues

Samuel Carneiro matos
Fernanda de Abreu Silva

reSumo
Introdução: O Planejamento e Programação Local em Saúde (PPLS) constitui-se de um 
instrumento metodológico voltado para a execução de práticas de promoção da saúde 
em nível local do Sistema Único de Saúde. A Hipertensão Arterial é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 
90 mmHg. Neste sentido, ações estratégicas em prevenção e promoção da saúde são 
fundamentais, visto ser este um problema de elevada prevalência atualmente. objetivos: 
Neste sentido, o presente estudo expõe as ações do PPLS realizadas na Unidade de Saúde 
da Família (USF) Nestor Guimarães, no município de Vitória da Conquista - Bahia, 
baseando-se no alto índice de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) com 
objetivo de sensibilizar à comunidade adscrita para adoção de medidas preventivas 
e terapêuticas para HAS no segundo semestre de 2019. metodologia: Consistiu no 
planejamento e realização de algumas ações educativas na comunidade atendida pela 
da USF Nestor Guimarães. As mesmas foram planejadas e a 1ª ação foi uma Sala de 
Espera sobre a HAS na Unidade, com distribuição de folders e uma dinâmica de mitos 
e verdades. Na 2ª ação, ocorreu uma Gincana de Alimentação Saudável na escola com 
crianças relacionando com o tema, com ênfase nos 10 passos para alimentação saudável. 
Na 3ª ação ocorreu a Oficina da Alegria, contando com o profissional de Educação 
Física para exercícios de relaxamento. Na 4ª ação, ocorreram práticas de alongamento 
com instrutor de Educação Física. Já na 5º ação, ocorreu uma Sala de Espera onde 
teve apresentação do tema com informações e a distribuição de sal de ervas para os 
usuários na Unidade. Por último, a 6ª ação contou com a apresentação de formas para 
organização e cuidados com medicamentos e a distribuição de saquinhos para auxiliá-
los. resultados: As atividades de promoção à saúde desenvolvidas foram capazes de 
estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis e prática de atividade física, fato 
verificado pelos depoimentos dos participantes. As ações na escola foram efetivas, com 
grande conhecimento adquirido pelos alunos. No entanto, algumas ações tiveram baixa 
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adesão, mostrando que a sensibilização a ações de promoção e prevenção ainda deve ser 
trabalhada na comunidade. Considerações Finais: Conclui-se que as ações de promoção 
a saúde são de extrema importância para prevenir e melhorar a adesão ao tratamento da 
HAS, melhorando assim a qualidade de vida da população. O PPLS deve ser mutável, 
visando ajustes de algumas ações para sua maior aplicabilidade.
Palavras-Chave: Hipertensão. Prevenção. Promoção à saúde.
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títuLo do reSumo: FeIra de SaÚde VoLtada Para SenSIBILIZaÇão 
aCerCa doS CÂnCereS de mama e de CoLo do Útero.

Camila Caires Brito
Laura Virgínia prazeres Cotrim

tífanny Beatriz Brito mendes
thamara Almeida Botelho

Glauber Oliveira meira
Guilherme mendes Linhares
tereza paula pereira Santos

Adriano pereira Giovanni
Leonardo pereira Bastos

reSumo
Introdução: Outubro é o mês internacional definido para o acontecimento da campanha 
em prol da atenção à saúde da mulher, denominada “Outubro Rosa”. objetivo: O presente 
estudo teve como objetivo promover a sensibilização sobre o câncer de mama e de colo 
do útero. metodologia: Foi realizada no dia 26 de outubro de 2019 pelos estudantes de 
medicina da FASA em parceria com a equipe da Unidade de Saúde da Família professor 
Nelson Barros, uma feira de saúde. Foi ministrada uma palestra pelos discentes, que 
abordou sobre a prevenção, fatores de risco, diagnóstico e tratamento desses canceres, 
utilizando de recursos dinâmicos a exemplo de, slides com imagens mostrando diferentes 
níveis da doença, peças anatômicas de mamas e pelve feminina para demonstração 
do exame papanicolau. O público era majoritariamente composto por mulheres que 
expuseram suas dúvidas e demonstraram baixo conhecimento sobre o que estava sendo 
apresentado. Também foram disponibilizados pela equipe da USF o exame clínico das 
mamas e o Papanicolau a todas as interessadas. resultados e discussões: A análise 
dos resultados a partir da observação “in loco”, fomenta a necessidade de sensibilizar a 
população a respeito da prevenção do câncer, através dos exames fornecidos pela USF, 
os cuidados gerais e hábitos de vida que diminuem o risco de desenvolver a doença. A 
falta de esclarecimento da população evidencia a importância das ações voltadas para 
a educação e promoção da saúde, objetivando a redução do processo de adoecimento, 
na perspectiva de propiciar um diagnóstico precoce. A participação popular expressou 
resultados extremamente positivos com alto grau de adesão o que mostra o poder da 
intervenção e efetividade da ação. Considerações finais:  A falta de esclarecimento da 
população, evidencia a necessidade do aumento das ações voltadas para a educação e 
promoção da saúde, visando a redução do processo de adoecimento, na perspectiva da 
medicina preventiva, agindo de forma a evitar a ocorrência da doença, com estratégias 
voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco, assim como propiciar um 
diagnóstico precoce, aumentando as possibilidades de um melhor prognóstico.
Palavras-Chave: Câncer; Saúde; Prevenção.
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títuLo do reSumo: mÉtodoS ContraCePtIVoS e InFeCÇÕeS 
SeXuaLmente tranSmISSíVeIS: um reLato de eXPerIÊnCIa

Luciana moreira Lopes 
paloma monayza miranda Cardoso

Rafaela Frota malheiro Cardoso 
marco Aurélio Barbosa dos Santos

Herbert teixeira Borges Junior
pedro Fonseca de Vasconcelos

reSumo
IntroduÇão: A gravidez na adolescência (GA) no Brasil é um dado preocupante. 
Dados revelam que quase 20% da população nascida em 2015 veio de mães adolescentes, 
deixando cada vez mais perceptível os riscos de uma gravidez precoce, trazendo 
consequências tanto aos pais quanto a própria criança. oBJetIVo: O objetivo 
traçado deste trabalho é relatar uma ação desenvolvida onde se promoveu um debate 
sobre métodos contraceptivos (MC) e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). 
metodoLogIa: Trata-se de um relato de experiência. O tema GA foi escolhido como 
prioritário pela população atendida pela Unidade de Saúde da Família (USF) Recanto 
das Águas em Vitória da Conquista/BA, através da construção do Planejamento e 
Programação Local em Saúde (PPLS). Sendo assim, a equipe de prática do módulo de 
Integração Ensino Serviço e Comunidade (IESC) do terceiro período das Faculdades 
Santo Agostinho realizou discussões que contemplassem o tema com os alunos de uma 
escola pública na área de abrangência da USF em questão, no segundo semestre de 2019. 
Uma ação em especial, foi onde se debateu tipos de MC e IST’s, visando sensibilizar os 
adolescentes para a importância do Planejamento Familiar. Nessa ação foi medido o 
conhecimento prévio da plateia e novamente após o debate, como forma de avaliar os 
resultados da mesma. reSuLtadoS: O conhecimento prévio da plateia foi avaliado 
antes do começo do debate, revelando que muitos alunos não tinham conhecimento sobre 
o tema que seria abordado, mesmo a maioria relatando ser sexualmente ativa. O trabalho 
foi desenvolvido através de apresentação com projeções de imagens e explicações sobre 
MC e as IST’s, ademais houve uma demonstração figurativa sobre a utilização correta 
da camisinha masculina e feminina, métodos encontrados disponíveis na rede pública 
de saúde. Logo após, o conhecimento dos alunos foi novamente avaliado através de um 
questionário, respondido em grupo, acerca do tema, onde cerca de 90% das perguntas 
foram respondidas corretamente. A plateia revelou estar satisfeita com as ações e muitas 
dúvidas referentes ao assunto foram sanadas. ConSIderaÇÕeS FInaIS: A GA é 
um dado preocupante no Brasil. A sexualidade deve ser debatida durante toda a vida 
escolar. Pensando nisso, o trabalho desenvolvido foi relevante para levar conhecimento 
aos alunos da escola, permitindo-os ter conhecimento para prevenir a GA e reconhecer 
situações de risco, tornando-os protagonistas de sua própria sexualidade e capazes de 
disseminar conhecimento acerca da temática.
Palavras-Chave: Educação Sexual. Promoção de Saúde. Gravidez na adolescência.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

139

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

títuLo do reSumo: anÁLISe do ImPaCto de aÇÕeS de PromoÇão de 
SaÚde em uma ComunIdade ruraL de VItórIa da ConQuISta

Jennifer Rodrigues Correia
José Alexandre mattar Netto

Caíque Alves Reis
dailton erick pereira Fogaça

Érik Ramos Silva
pâmella Fayne de Carvalho mota
Rômulo danillo dos Santos Silva

Vandressa Lopes da Silva
Laura Régia Oliveira Cordeiro

ilana Seixas Ladeia

reSumo
IntroduÇão: A Atenção Primária a Saúde vista como porta de entrada aos serviços 
de saúde preconiza igualdade, universalidade, equidade e atenção integral dos usuários. 
Visto que, as políticas de saúde são indissociáveis das políticas sociais, o papel da 
equipe torna-se essencial na prevenção de agravos e promoção à saúde (PAIM; SILVA, 
2010). Iquize et al 2016,  relata sobre a importância da educação em saúde no cuidado da 
Diabetes Melitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), como instrumento de 
empoderamento dos sujeitos para a promoção de autocuidado e melhorias na qualidade 
de vida. Este trabalho tem por objetivo analisar a importância de uma atividade de 
promoção em saúde no cuidado de HAS e DM. oBJetIVo: Avaliar o impacto de uma 
atividade de promoção em saúde na Estratégia de Saúde da Família Campinhos/Simão, 
zona rural de Vitória da Conquista, e a ressignificação do cuidado em HAS e DM, no 
âmbito da promoção e tratamento. metodoLogIa: No dia 10 de novembro de 2019 
reuniram-se na escola municipal da área adscrita, a equipe de Saúde da Família Unidade 
Simão, acadêmicos, professores das Faculdades Santo Agostinho e da Universidade 
Federal da Bahia. Dessa forma, a ação distribuiu-se em três momentos: uma caminhada 
com propósito de sensibilizar a população sobre a melhoria da qualidade de vida. Em 
seguida, realizou-se busca ativa de pacientes informando-os sobre alimentação saudável e 
controle das doenças crônicas. Para finalizar, realizou-se assistência individualizada para 
pacientes descompensados informando-lhes sobre uso correto das medicações, atividade 
física e participação em grupos de HAS e DM. reSuLtadoS: Durante a atividade 
identificou-se que uma parcela da população da ESF possui conhecimentos teóricos 
prévios sobre o que desencadeia agravos à saúde, os determinantes socioeconômicos e 
culturais influenciam na falta de adesão dos usuários no cuidado continuado. Apesar 
da promoção em saúde realizada pela equipe multidisciplinar, com grupos, visitas 
domiciliares e atendimentos individualizados, ainda existe dificuldade da população 
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interiorizar a significância terapêutica. Como consequência, observaram-se hábitos 
de vida ruins: como alimentação inapropriada, tabagismo, etilismo, sedentarismo e 
uso inadequado do tratamento farmacológico. A atividade comunitária possibilitou 
não apenas a identificação da situação de saúde/doença dos sujeitos, mas, também, 
atualizações no cuidado e aproximação do serviço com as realidades socioculturais. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS: O impacto da ação foi positivo, principalmente em 
relação às mudanças no estilo de vida, valorizando o tratamento não-medicamentoso 
na qualidade de vida do usuário, salientando, a corresponsabilidade no autocuidado, 
com contexto das doenças crônicas.
Palavras-chave: Determinantes. Prevenção. Ressignificação.
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títuLo do reSumo: FeIra de SaÚde Com PortadoreS de 
doenÇaS CrÔnICaS não tranSmISSíVeIS na unIdade de SaÚde 
da FamíLIa neStor guImarãeS, VItórIa da ConQuISta - Ba

Bruno Cardoso menezes
Ana Virginia Figueira dubois mendes

eduardo Fernandes da Silva
João matheus Barbosa de Lima pinho

Larissa Feli de Sousa Oliveira
mariane Costa Santos de tavares

Andressa dias de Andrade Fontes Amorim
Rafael Correia de Sousa da Silva

reSumo
Introdução: Segundo Cavalcanti et al. (2019) o Brasil passa atualmente por uma transição 
epidemiológica, que culmina com o envelhecimento populacional, e maior prevalência 
de Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT) como o Diabetes Mellitus (DM) e a 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Para controle efetivo das DCNT e prevenção de 
complicações torna-se essencial a associação de um controle hipertensivo e glicêmico, que 
só é obtido com a associação de hábitos de vida saudáveis, e melhor adesão ao tratamento 
proposto (RODRIGUES et al., 2018). Em tal contexto, torna-se essencial a elaboração de 
estratégias de enfrentamento de tais comorbidades na Atenção Primária à Saúde e demais 
níveis assistenciais (FIRMO et al., 2018; EID et al., 2019). A atividade descrita faz parte 
do planejamento curricular do Curso de Graduação em Medicina, das Faculdades Santo 
Agostinho, Campus Vitória da Conquista, desenvolvida na disciplina de Interação Ensino 
Saúde e Comunidade (IESC). O presente estudo traz o relato de uma Feira de Saúde, 
realizada pelos acadêmicos do 5º período de medicina das Faculdades Santo Agostinho, 
Vitória da Conquista-BA. objetivo: Promover hábitos de vida saudáveis, entre portadores 
de DCNT, assistidos pela Unidade de Saúde da Família (USF) Nestor Guimarães, no 
município de Vitória da Conquista – BA, no 2º semestre de 2019. metodologia: A ação foi 
desenvolvida na área externa à USF Nestor Guimarães, Vitória da Conquista – BA, tendo 
como público-alvo os portadores de DCNT assistidos pela USF. Foram desenvolvidas 
as atividade de aferição de níveis glicêmicos, aferição de pressão arterial, orientações 
nutricionais, demonstração de atividades físicas individualizadas, lanche saudável, com 
degustação livre. resultados: Participaram da ação 23 usuários portadores de DCNT, 
sendo que todos receberam orientações sobre alimentação saudável e práticas regulares 
de atividade física. Foram feitas 14 aferições de glicemia casual e 13 aferições de pressão 
arterial. Considerações finais: Com as ações realizadas pode-se perceber a necessidade 
da promoção de ações educativas em saúde entre portadores de DCNT. A persistência em 
hábitos deletérios como alimentação inadequada e sedentarismo é referido pelos próprios 
usuários como um grande obstáculo no cuidado com a saúde. Orientações nutricionais 
individualizadas, com possibilidade de degustação de alimentos saudáveis podem ser 
estratégias efetivas na educação alimentar destes pacientes.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Doença Crônica. Educação em Saúde.
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títuLo do reSumo: o VerdadeIro oLHar SoBre a SaÚde da 
FamíLIa

Lorena Vieira Fernandez de Araújo
Ana Carolina meira trindade

Gustavo Sousa Andrade
Luisa porto peixoto

matheus teixeira Silva
Rodrigo Alves mendes pereira

talita Fraga de Azevedo
Joana trengrouse Laignier de Souza

ilma terezinha palmeira teixeira

reSumo
Introdução: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como objetivo prestar uma 
assistência coletiva, no qual define a família e comunidade como foco de abordagem, bem 
como amplia o acesso às ações de prevenção e promoção da saúde (BRITO, MENDES, 
SANTOS, 2018). Para tal, o rastreamento de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes 
Mellitus (DM), possui papel relevante por contribuir para redução da morbimortalidade, 
ampliando a oferta de tratamento e diminuição do risco cardiovascular (PIMENTA, 
CALDEIRA, 2014). objetivo: A presente ação teve como objetivo fornecer à população 
informações sobre as ações desenvolvidas na ESF. Além de, realizar ação educativa sobre 
o papel da ESF no que concerne as suas ações promoção de saúde; rastrear doenças 
prevalentes como HAS e DM tipo 2; promover hábitos de vida saudáveis, e por fim, ampliar 
a ação da ESF. metodologia: Foi realizado uma intervenção comunitária, em uma ESF 
situada no município de Vitória da Conquista- Ba. A amostra da ação foi a comunidade 
do território da USF, selecionada por conveniência. Foi realizado um jogo educativo com 
perguntas e repostas acerca das atividades desenvolvidas na ESF; Aferição de Pressão 
Arterial (PA) e medição de Glicemia capilar em população alvo (maiores de 18 anos); 
promovido café da manhã saudável e uma ação em praça pública. Após a intervenção, os 
dados foram coletados e analisados. resultados: Participaram da ação 70 pessoas, sendo 
66 pessoas o público alvo da ação, em que 14 (21,21%) obtiveram elevação de PA (> 140X90 
mmHg), 15 (22,72%) Glicemia capilar casual > 200, e 100% dificuldade na compreensão sobre 
o verdadeiro papel da ESF na APS. Considerações finais: Por meio dessa ação percebemos 
a importância do rastreio da HAS e DM, evitando a morbimortalidade associada a esses 
agravos. Além disso, percebe-se o desconhecimento da população acerca de atribuições 
mínimas da ESF e a importância da sua atuação na promoção de saúde. Portanto, ressalta-
se a importância da educação permanente não só na orientação dos agravos de saúde, mas 
também na corresponsabilidade dos usuários pela ESF. 
Palavras-chave: Estratégia da Saúde da Família. Promoção da saúde. Rastreamento.
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títuLo do reSumo: PromoÇão de SaÚde e raStreamento da 
HIPertenSão arterIaL SIStÊmICa doS uSuÁrIoS da unIdade 
de SaÚde da FamíLIa da noVa CIdade em 2019.2

emanuelle Almeida Silva Viana
Amanda Rocha Vasconcelos

Barbara de Freitas Lopes
isabela Borges

Larissa Sousa de Freitas
Rosy Aline Lopes de Oliveira

Janaína Galvão Sousa
Andressa dias de Andrade Fontes Amorim

thainá Souza Andrade Cavalcante 

reSumo
Introdução: Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017), a Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial marcada por níveis pressóricos 
sustentados maiores ou iguais a 140/90 mmHg. Essa patologia atinge 32,5% (36 milhões) 
de adultos e mais de 60% dos idosos, sendo o maior fator de risco para as Doenças 
Cardiovasculares (DCV), que impactam diretamente na perda da produtividade do 
trabalho e da renda familiar. Portanto, percebe-se que a intervenção na comunidade 
direcionada ao rastreio e a promoção de saúde pode contribuir para a redução dos 
hábitos de vida causadores da HAS e, por conseguinte, diminuição da incidência da 
doença. objetivo:  Prevenir novos agravos e complicações relacionados à hipertensão 
arterial na população adscrita da Unidade de Saúde da Família (USF) da Nova Cidade 
no semestre de 2019.2. Já os objetivos específicos são promover educação em saúde à 
população adscrita; rastrear a população de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica. 
metodologia: Foi realizada uma pesquisa-ação de caráter transversal, por meio de 
técnicas de coleta em bases de dados, como Cochrane, Lilacs e BVS, que resultaram 
na elaboração de um questionário, posteriormente aplicado na USF da Nova Cidade 
com profissionais e usuários. Diante dos dados coletados, percebeu-se que a HAS era 
o problema de saúde mais prevalente na comunidade adscrita. resultados: Com base 
nos dados obtidos por meio dos questionários, realizou-se uma atividade de intervenção 
com o público de 22 pessoas, previamente convidadas, em dois momentos. O primeiro 
consistiu em uma dinâmica em forma de tabuleiro, que testou os conhecimentos prévios 
acerca da HAS e transmitiu novas informações através de perguntas divididas em hábitos 
de vida, conceito geral, tratamento e prevenção; Diante de erro dos participantes, o 
grupo esclarecia as dúvidas e explicava as alternativas. Já no segundo momento houve 
aferição de pressão arterial com o objetivo de rastrear a população presente na atividade. 
Para a maior adesão do público alvo, foi ofertado um café da manhã acompanhado por 
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sorteio de brindes, como cesta básica. Por fim, para reforçar a educação em saúde foram 
distribuídos livretos compostos por receitas saudáveis. Considerações finais: Sendo 
assim, foram alcançados todos os objetivos propostos pela atividade de intervenção. A 
reação cooperativa e engajada, além do semblante de felicidade e satisfação da população 
presente enfatizaram os resultados positivos obtidos. Ademais, contribuíram para a 
formação do grupo como futuros profissionais da área de saúde no âmbito da relação 
médico-paciente.
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Educação em saúde. Rastreamento.
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títuLo do reSumo: VIVer Bem: uma eXPerIÊnCIa de atIVIdade 
ComunItÁrIa.

Ana Carolina da Silva Soares martins
Alexandre Guimaraes Rodrigues

edimundo da Silva quadros Junior
erica Silva pinheiro

Luiza Franciny de Souza pinheiro
Shesllen mikaelly Cruz Correa

Rebeca Saraiva Bonfim do Nascimento
Yasmin doos Santos Felisberto

Carolina palmeira teixeira martins
thainá Souza Andrade Cavalcante

reSumo
IntroduÇão: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade. Nessa perspectiva, se insere o trabalho em grupo na Atenção Primária, sob 
a forma de ação comunitária intitulada “Viver Bem” abordada na matéria de Integração 
de Ensino Serviço Saúde e Comunidade (IESC), atuando como uma ferramenta que 
amplia o entendimento e a reflexão crítica do usuário sobre o processo saúde-doença. 
oBJetIVoS: Discutir estratégias para que o indivíduo viva bem com enfoque na saúde 
mental, incentivar o diálogo aberto, reduzir estigmas sobre a saúde mental, promover o 
autoconhecimento e autocuidado. metodoLogIa: O presente trabalho possui uma 
abordagem referente a uma seleção prévia realizada conjuntamente pelos integrantes 
do IESC V, na Unidade de Saúde Nova Cidade, com base em uma pesquisa realizada 
com a população e com os profissionais a respeito da maior demanda de Saúde da 
comunidade, onde foram elencados muitos casos de ansiedade e depressão. Diante da 
necessidade, fizemos a ação baseada no auto-cuidado e contamos a participação de um 
psicólogo. Para maior adesão da atividade pela comunidade, foram realizados convites, 
sorteio de cestas básicas, brindes e lanche. reSuLtadoS: A atividade foi dividida 
em dois momentos: primeiro, foi apresentada a proposta da atividade, ressaltando 
sua importância, e, em seguida, realizou-se a dinâmica do abraço, e explicamos a 
importância desse gesto. Após isso, foi questionado o significado de felicidade com 
o objetivo de promover aproximação entre os participantes e várias pessoas falaram 
livremente sobre suas percepções sobre o tema. No segundo momento, o psicólogo 
convidado falou sobre o tema “A importância da saúde mental para se viver bem”. A 
ação supracitada contou com a presença de 29 mulheres, foi obtido resultados positivos 
pela população através da conversa sobre a importância do uso de medicação quando 
indicado pelo médico, pois proporciona qualidade de vida àqueles que precisam. Além 
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disso, foram inspiradas sobre a necessidade de incluir atividades de lazer em suas vidas 
para alcançarem bem-estar. ConCLuSão: Os objetivos foram alcançados com êxito, 
visto o empenho e a participação da comunidade em expressar seus pensamentos e 
experiências em associação com o tema. Além disso, a ação permitiu aos acadêmicos 
de medicina desenvolver uma percepção holística frente à importância de estimular o 
autocuidado para suas próprias vidas quanto para seus futuros pacientes. 
Palavras-chaves: Viver bem. Saúde mental. Ação comunitária.
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títuLo do reSumo: aLImentaÇão SaudÁVeL e PrÁtICaS 
reC re at I Va S e  Sua I m PortÂC I a Pa r a o adeQuado 
deSenVoLVImento InFantIL

Natália mendes Aguiar
dálvio Freitas de matos

Luana maria Liborio da mota
marcus Gabriel Oliveira Guedes

Rafaella mattioli pereira
Rubens Costa Cardoso

Sabrina Suellem Soares Barbosa
Luanna emanuelle Leite Lima Gama

thainá Souza Andrade Cavalcante

reSumo
Introdução: O módulo Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI possui como premissa 
principal inserir o aluno de medicina em atividades da atenção primária à saúde, com 
enfoque na saúde da criança, realizando ações de promoção, prevenção e reabilitação. 
Com base nisso, realizou-se uma atividade comunitária tendo como público alvo crianças 
de seis a nove anos, com temática solicitada pela própria escola para se trabalhar sobre 
alimentação saudável e recreação. objetivo: Incentivar a alimentação saudável e práticas 
recreativas em crianças de seis a nove anos de idade em uma escola da rede pública de 
Vitória da Conquista-BA. metodologia: Trata-se de um relato de experiência, envolvendo 
sete alunos estudantes de medicina, duas preceptoras e cerca de sessenta crianças de uma 
escola da rede pública no território adstrito pela Unidade de Saúde da Família Morada dos 
Pássaros. A ação consistiu em uma gincana composta por cinco atividades, sendo que os 
alunos foram divididos em dois grupos, misturando ambos os sexos e todas as idades. 
A primeira, se baseou na identificação de frutas, verduras e legumes a partir de imagens 
impressas. A segunda, consistiu em uma atividade com balões contendo em seu interior 
letras que juntas, formavam o nome de uma fruta. A terceira, abordou a importância do 
reconhecimento das crianças do que são alimentos saudáveis e não saudáveis através 
da colagem em cartazes. A quarta, foi uma brincadeira que estimulava a coordenação 
motora e o trabalho em grupo por meio da passagem de uma laranja entre os alunos em 
fila. A quinta, consistiu de uma corrida alternada do grupo. resultados: As atividades, 
no geral, permitiram às crianças trabalharem em grupo e contribuíram para uma melhor 
compreensão acerca dos temas abordados. Percebeu-se que houve grande interação e 
conhecimento por parte das crianças, sendo que participaram de forma ativa durante 
o processo e, mesmo quando diante de um equívoco nas respostas, eram estimuladas a 
pensar sobre o erro antes de serem feitas as correções. O principal fator limitante da ação 
foi focalizar a atenção de um grande número de alunos para as atividades e a recusa da 
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participação de alguns na gincana. Considerações finais: Diante do exposto, as atividades 
desempenhadas visaram a adoção de um estilo de vida mais saudável com redução do 
sedentarismo, da subnutrição e do excesso de peso, prevenindo consequências futuras à 
saúde. A experiência fora exitosa devido ao entendimento dos alunos sobre a proposta 
base da ação, diante de uma problemática prevalente na sociedade.
Palavras-chave: Crianças. Alimentação Saudável. Atividade Física.
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títuLo do reSumo: aLImentaÇão SaudÁVeL Para CrIanÇaS 
menoreS de doIS anoS: um reLato de eXPerIÊnCIa SoBre uma 
atIVIdade ComunItÁrIa

Bárbara dielly Costa Balisa
Amanda Silva tavares

Ana paula Barros poloni
Camila Vilasboas Oliveira Cardoso Leite
João paulo Almeida Oliveira Furtunato

márcia maria Aguiar de Jesus Carneiro
mariana Augusta Caixeta Batista Franco

Rebeca Lopes Aires
Jamille dos Anjos Carvalho

mygalys espinosa Hernandez Lacerda

reSumo
Introdução: A educação em saúde é um dos maiores desafios e compromissos enfrentados 
pelo SUS, contribuindo tanto no processo de aprendizado continuado do profissional 
de saúde quanto na construção de conhecimento da população. Diante disso, o módulo 
Integração Ensino, Serviço e Comunidade (IESC) VI reconheceu a necessidade de realizar 
uma atividade comunitária na Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Valéria, com o 
intuito de orientar a comunidade sobre a importância da alimentação saudável na vida 
das crianças menores de dois anos de idade. objetivo: Relatar a experiência de uma 
intervenção educativa acerca da importância da alimentação saudável nos primeiros dois 
anos de vida das crianças do território adscrito da USF Jardim Valéria. metodologia: As 
atividades comunitárias realizadas nas USF são utilizadas como estratégia de educação 
em saúde do módulo IESC. No dia dezoito de setembro de 2019 foi realizada uma 
atividade com caráter educativo no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
do bairro Jardim Valéria, em Vitória da Conquista/BA, pelos estudantes de Medicina 
da Faculdade Santo Agostinho, com foco na orientação da alimentação saudável e seus 
benefícios na vida das crianças menores de dois anos. A ação teve como público-alvo 
genitores e responsáveis pelas crianças menores de 2 anos. Realizou-se divulgação 
prévia do evento, a fim de aumentar a adesão e o optou-se por empregar a dinâmica 
mitos e verdades, através da utilização de placas com a descrição dos dez passos para 
uma alimentação saudável proposto pelo Ministério da Saúde, permitindo a participação 
ativa dos usuários presentes. Ao final da atividade, as dúvidas dos participantes foram 
sanadas e novas informações compartilhadas. resultados: A atividade comunitária foi 
efetiva, pois os usuários presentes relataram que todas as dúvidas foram sanadas e que 
a atividade foi sensacional, pois eles aprenderam bastante sobre alimentação saudável, 
mostrando a eficácia de atividades dinâmicas no âmbito do território das USF. Ademais, 
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acredita-se que o uso de dinâmicas educativas possa colaborar para cativar a população 
presente no ambiente. Além disso, ações educativas desse nível podem auxiliar na quebra 
da hegemonia clínica em que há transmissão de conhecimento de maneira unidirecional, 
proporcionando troca de conhecimento entre os atores envolvidos. Considerações finais: 
Assim, o compartilhamento de saberes e experiências contribui para potencializar o 
bem-estar e a qualidade de vida dos usuários, permitindo uma assistência integral e uma 
rica experiência. Além de tornar o paciente um sujeito ativo no processo saúde-doença, 
empoderando-o. Por fim, essa atividade foi de extrema relevância para os discentes em 
formação, pois integrou o conhecimento técnicocientifico à competência humanizada 
que são conceitos essenciais para formação médica.
Palavras-chave: Educação em Saúde. Alimentação saudável. Sistema Único de Saúde.
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títuLo do reSumo: reLato SoBre eduCaÇão em SaÚde: 
ImPortÂnCIa da orIentaÇão da IntroduÇão aLImentar em 
LaCtenteS

diovanna Lima Silva
Bárbara Soares Aguiar

Biannca Carneiro Nascimento
daniel thales Souza Santos

Rafaela Ferreira Schittini Barreto
Raimundo Queiroz Neto

Yuri Állan Araújo Ferraz
Aline Andrade Costa Bispo

Rita de Cássia Natividade Ataíde

reSumo
Introdução: O estado nutricional e o desenvolvimento cognitivo da criança está 
diretamente relacionado à alimentação nos primeiros anos de vida, época oportuna 
para fornecimento de energia, proteínas, vitaminas e minerais, a fim de prevenir a 
morbimortalidade na infância, incluindo a desnutrição, o sobrepeso e os transtornos do 
crescimento e desenvolvimento. No componente curricular Integração Ensino-Serviço e 
Comunidade (IESC VI), voltado para a saúde da criança, os alunos do curso de medicina 
realizaram uma atividade comunitária sobre a alimentação de lactentes após o desmame. 
objetivo: Esclarecer mães/cuidadores sobre a importância da introdução alimentar 
adequada em lactentes a partir dos 6 meses de idade. metodologia: com antecedência, 
os agentes comunitários de saúde (ACS) contribuíram na distribuição pessoal dos 
convites às famílias da área de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família (USF). 
Durante o evento, na sede da USF, após discorrer sobre os inúmeros benefícios do 
aleitamento materno, o grupo de alunos apresentou sobre a importância da introdução 
dos alimentos após os 6 meses de idade, incluindo os 10 passos para ofertá-los de maneira 
adequada, suprindo de forma saudável todos os nutrientes necessários. Houve destaque 
também para a realização de atividade física. Mostraram também a consequência da 
má alimentação no crescimento e desenvolvimento da criança. Foram utilizados slides 
dinâmicos, demonstrando-se o esquema nutricional através de alimentos ao vivo, para 
melhor compreensão e participação do público. Como forma de avaliar a efetividade da 
ação foram realizadas perguntas, cujas respostas eram sinalizadas por meio de placas 
contendo “mitos” e “verdades”. resultados: A participação da ação foi analisada pela 
lista de frequência, sendo constatada uma boa adesão da comunidade. A eficácia da ação 
foi avaliada pela quantidade de acertos das questões, superior a quantidade de erros, 
evidenciando uma conscientização e assimilação do tema apresentado. O público alvo 
participou de forma ativa, relatando experiências e sanando dúvidas. Considerações 
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Finais: O IESC VI possibilitou a realização de ação comunitária em uma USF no sudoeste 
da Bahia pelos acadêmicos de medicina. Verificou-se o quanto é importante ações de 
educação popular em saúde desta natureza, em que a condução alimentar adequada dos 
lactentes após os 6 meses de vida constitui fator crucial para o bom desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança, com repercussões em sua vida adulta. Desta forma, espera-se 
que o trabalho realizado alcance o objetivo proposto no sentido de reduzir as desordens 
nutricionais na infância e tenha seu exemplo multiplicado pelas equipes de saúde.
Palavras-chave: IESC. Lactentes. Introdução Alimentar.
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títuLo do reSumo: eduCaÇão SeXuaL Para adoLeSCenteS em 
uma eSCoLa no InterIor da BaHIa

elizana Laleska de Oliveira Viana
Adriana Batista Freitas Alves

Ariane Carvalho Bacelar
Caio Caires Brandão

Hudson Vasconcelos de Oliveira
mygalys espinosa Hernandez

Karine Brito matos Santos

reSumo
Introdução: Considerando que na atualidade os jovens iniciam a prática sexual 
prematuramente, normalmente sem conhecer as consequências e colocando em risco a 
saúde tornam-se necessárias atividades de intervenção para a educação sexual desses 
adolescentes. A sexualidade é um tema polêmico, pouco discutido e com a presença de 
informações contraditórias e errôneas vinculadas pela mídia, promovendo dúvidas e 
insegurança por parte daqueles sujeitos. Foi planejado pelos estudantes de medicina da 
Faculdade Santo Agostinho do sétimo período, no módulo de Integração, Ensino, Serviço 
e Comunidade uma atividade na escola. objetivo: Explanar sobre educação sexual e 
infecções sexualmente transmissíveis (IST ś), abordando: métodos contraceptivos, as 
causas, comportamentos de riscos, sintomas e tratamentos ofertados na Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Tomou-se como referencial teórico o manual do Ministério da Saúde sobre 
IST ś e métodos contraceptivos. metodologia: Consiste em um estudo de intervenção de 
abordagem qualitativa, realizada na área de abrangência da USF Simão no município 
de Vitória da Conquista, no segundo semestre de 2019. O público alvo atendido foram 
adolescentes e adultos entre 14 a 22 anos que se reuniram na Escola Municipal Zélia 
Saldanha para participarem de uma aula acerca do assunto, em prol de disseminar 
informações importantes sobre educação sexual, na atenção primária. No desenvolvimento 
da aula, foram utilizadas peças anatômicas do trato genital masculino e feminino, 
imagens impressas das lesões das IST’s e apresentou-se alguns métodos contraceptivos. 
Para enriquecer o encontro contamos com o apoio do CAAV que se mostrou presente 
e colaborou com folhetos informativos e entregaram camisinhas para os partícipes. A 
ação educativa se deu primeiramente, por meio de uma dinâmica de grupo em que os 
estudantes responderam perguntas com bastante participação de acordo com o que foi 
exposto na aula; em seguida, foi aberta para a plenária um espaço para esclarecimentos 
de perguntas e dúvidas, momento em que eles se mostraram interessados pelo assunto 
abordado. resultados: Foi apontado que a maior dificuldade consiste na falta de informação 
acerca do tema no âmbito escolar, familiar e nos serviços de saúde. Considerações Finais: 
Percebe-se que discussões sobre a educação sexual contribuem para que os adolescentes 
se tornem mais conscientes e responsáveis ao terem conhecimento sobre seu corpo e os 
seus direitos sexuais. Sendo necessário desmistificar o tema e abordar não apenas os 
riscos do exercício da sexualidade, mas também o prazer, os sentimentos, o respeito e as 
responsabilidades envolvidas. 
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títuLo do reSumo: IntegraÇão, enSIno, SerVIÇo e ComunIdade 
(IeSC) VII: etaPaS e reSuLtadoS daS atIVIdadeS deSenVoLVIdaS 
ao Longo do Período.

OLiVeiRA, C. S.
OLiVeiRA, A. m. A.

SANtOS, B. W.
diAS, d. p.

BAtiStA L. m.
AZeVedO, t. m. S.

AmORim, A. d. A. F.
SANtOS R. L.

reSumo
Introdução: Durante o segundo semestre de 2019, os alunos do sétimo período das 
Faculdades Santo Agostinho do grupo 1 de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade 
(IESC) VII desenvolveram atividades com foco na Saúde da Mulher, na Unidade de Saúde 
da Família (USF) Nova Cidade, no período matutino. A saúde da mulher envolve, além 
de aspectos relacionados à saúde sexual e reprodutiva, os diversos outros contextos 
em que as mulheres estão inseridas: família, trabalho, moradia e sociedade, incluindo 
seu bem-estar e suas relações. objetivo: Aprimorar o conhecimento dos acadêmicos a 
respeito da Saúde da Mulher na Atenção Básica. metodologia: Este trabalho foi realizado 
a partir da experiência do grupo, na USF da Nova Cidade, durante o período do dia 09 
de agosto de 2019 até o dia 08 de novembro de 2019, às sextas-feiras, no turno matutino. 
Para tal, os acadêmicos foram divididos em dois trios, realizando as atividades de 
consultas ginecológicas e visitas domiciliares, alternadamente, acompanhados pelos 
professores Renivaldo Lapa e Andressa Dias. resultados: A partir da vivência na USF 
da Nova Cidade, os estudantes consolidaram os conhecimentos aprendidos durante as 
teorizações e discussões dos casos clínicos, sendo possível aliar a teoria com a prática. 
Foram realizadas atividades como: consultas ginecológicas, visitas domiciliares e visita 
e atendimento no Centro de Apoio e Atenção à Vida (CAAV). Além disso, foi feita uma 
roda de conversa, ao final do semestre, sobre Saúde da Mulher com a participação 
dos funcionários da USF e população local. Os temas abordados foram: infecções 
sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, métodos contraceptivos, cuidados 
durante o ciclo gravídico-puerperal e climatério.  Considerações finais: A experiência 
na USF foi de grande importância para a formação acadêmica dos estudantes, visto que 
estes puderam vivenciar a dinâmica da Atenção Básica no âmbito da Saúde da Mulher, 
apesar dos empecilhos para marcação de consultas e visitas domiciliares.  Ressalta-se 
que todo o conhecimento adquirido desde o IESC I foi de fundamental importância para 
o crescimento acadêmico e pessoal dos alunos. 
Palavras-chave: Atenção Básica. Saúde da Mulher. Ginecologia.
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títuLo do reSumo: a reLeVÂnCIa do ControLe de FatoreS 
deSenCadeanteS de eStreSSe no amBIente LaBoraL da 
atenÇão PrImÁrIa À SaÚde.

diovana edna Gomes
Bruna da Hora Oliva

Gustavo Hermilo Aguiar
Kleber Francisco pedreira Neto

Larissa Hora moreira
Lucas Ferreira de Jesus

Nathalia Lopes Leao
thamilis Costa Andrade

michela macedo Lima

reSumo
Introdução: O estresse é uma temática sempre atual oriunda da diversidade de contexto 
social e vulnerabilidades a que trabalhadores estão sujeitos no processo laboral. Quando 
relacionado a área de saúde profissionais com níveis cronicamente elevados de estresse 
apresentam maior predisposição para a síndrome de burnout (esgotamento profissional), 
como também estão suscetíveis a condições como ansiedade, depressão, obesidade, 
doenças coronarianas, diabetes, câncer e distúrbios psicossomáticos. Além disso, em 
consequência, pode haver comprometimento da qualidade na atenção à saúde e aumento 
da insatisfação dos pacientes com o serviço ofertado.(LEONELLI, LB., et. al., 2017 ) 
objetivo: Foi identificada a necessidade de uma intervenção direcionada para o tema  
de redução do estresse relacionado ao trabalho entre os profissionais de saúde por meio 
do apoio psicológico, realizada na unidade de saúde da família  Morada dos Pássaros , 
no dia 31 de outubro de 2019 , pelo grupo de IESC quatro da Faculdade Santo Agostinho 
de Vitória da Conquista . metodologia: Essa ação se deu por meio da realização de 
uma oficina conduzida por um psicólogo convidado, utilizando a dinâmica de busca 
da atenção plena através do método mindfulness, que se caracteriza por uma prática que 
consiste em prestar atenção ao que acontece no momento, tanto na mente quanto no 
corpo e no ambiente. Aqui no Brasil, também é conhecido por atenção plena, pelo fato 
de trazer consciência sobre pensamentos, sentimentos e padrões de comportamento, 
levando as pessoas a terem opções de escolha, melhores respostas aos desafios da 
vida e priorização do bem-estar. Nessa perspectiva, foi abordada a importância da 
concentração em cada atividade realizada no dia a dia, seja esta relacionada ao trabalho 
ou atividades de vida diária. A divagação mental é um evento comum, porém deve ser 
sempre controlado a fim de retornar os pensamentos para a atividade que está sendo 
realizada no momento. resultado e discussão: Foi obtido através da aplicação de um 
questionário que demonstrou um significante aproveitamento do conteúdo explanado 
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na oficina, tendo a participação de 16 profissionais da unidade e teve como indicador 
o nível de conhecimento adquirido a partir da quantidade de acertos. Considerações 
finais: Portanto, a abordagem da temática sobre o estresse dos trabalhadores da atenção 
básica, por fatores extrínsecos, é de extrema relevância, pois tal enfermidade impacta 
diretamente sobre o acolhimento dos usuários assim como a saúde mental e qualidade 
de vida desses trabalhadores.
Palavras Chaves: Estresse; Atenção Básica; Estratégia de Saúde da Família.
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títuLo do reSumo: ImPaCto do traBaLHo em eQuIPe na SaÚde 
mentaL doS agenteS ComunItÁrIoS de SaÚde

Antonio pires moitinho
Ana Luísa dourado porto

Fernanda Gabriela pereira de paula
Lara de Cássia machado meira

matheus mendes Nunes
Roberto Kleber Santana de Oliveira

thiago Augusto Oliveira donato Fernandes
Jamilly Gusmão Coelho.

reSumo
Introdução: A portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 prima pelo desenvolvimento da 
atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a 
proteção da saúde dos trabalhadores de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). É insuficiente a saúde do trabalhador estar apenas na lei, é preciso 
que está se garanta na prática por meio da valorização e aprimoramento do trabalho em 
equipe. objetivos: O estudo se propõe a identificar dificuldades no trabalho em equipe 
das ACS que atuam na Unidade de Saúde da Família Nestor Guimarães, no município 
de Vitória da Conquista - BA, Brasil, no segundo semestre de 2019. metodologia: A ação 
aconteceu através de atividades de exteriorização dos sentimentos e enfrentamento 
dos desafios profissionais, conduzida pelos discentes do quarto período do Curso de 
Medicina da Faculdade Santo Agostinho (FASA), Unidade de Vitória da Conquista. Para 
tal, utilizou-se a dinâmica “Quebra Gelo” na qual a relação interpessoal da equipe de 
saúde foi fortalecida. Finalizamos com a “Dinâmica das Emoções” em que as agentes 
foram incentivadas a expressar seu maior desafio na Unidade de Saúde. Após, foram 
surpreendidas com brindes e palavras motivacionais. O intuito perpassa pela motivação 
dos ACS e retomada da importância do seu papel como elo entre a Unidade de Saúde e 
a comunidade, culminando na preservação da saúde mental e melhora na qualidade de 
vida no ambiente laboral. resultados: O resultado foi obtido através de relatos dos ACS 
durante a ação, que demonstraram um significativo aproveitamento da dinâmica, assim 
como a oportunidade que tiveram de expor suas expectativas e frustrações com relação 
ao trabalho em equipe e a jornada de trabalho na Unidade de Saúde. Considerações 
Finais: A partir da análise dos dados coletados na pesquisa, foi possível perceber que a 
área mais afetada foi a saúde mental dos ACS, decorrente da diferença entre o trabalho 
prescrito e o trabalho real, existente devido à falta de comprometimento com o trabalho 
em equipe na Unidade Básica de Saúde. Assim, faz-se necessárias ações individuais 
e coletivas voltadas à prevenção do adoecimento dos profissionais que mantém a 
comunidade ligada a rede de saúde. 
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Trabalho em equipe; Agente Comunitário de 
Saúde.
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títuLo do reSumo: a ImPortÂnCIa da VIgILÂnCIa em SaÚde 
do traBaLHador na atenÇão BÁSICa

Ana Flávia Novais Andrade
Amanda prado Nascimento
Ana Bárbara Carvalho Silva
Ana Carlla Soares de Assis

Juan martins Silva
maryana moreira Sousa

 mirtes Augusta de Oliveira Rocha
Ricely Almeida Rezende

Aline Benevides Sá Feres.

reSumo
Introdução: A Saúde do Trabalhador é um determinante de saúde e do bem-estar do 
indivíduo. Nesse ínterim, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é responsável por 
compreender o contexto no qual o trabalhador, pertencente ao seu território, está inserido, 
relacionando as condições de saúde-doença e o trabalho, podendo assim identificar e 
minimizar os riscos e agravos à saúde inerentes à profissão. objetivos: Identificar os 
fatores de risco relacionados ao trabalho numa marcenaria da área de abrangência 
da USF Conveima, de Vitória da Conquista.  métodos:  Discentes do VIII semestre do 
curso de medicina, disciplina de IESC VIII, realizaram uma pesquisa de campo em uma 
marcenaria, localizada no Bairro Conveima. Na visita técnica foi aplicada uma ficha 
de inspeção de ambientes e processos de trabalho. Assim, após analisar as respostas e 
confrontar com a literatura vigente, foi possível propor medidas para melhorar a segurança 
do trabalhador do ambiente visitado. resultados e discussões: O estabelecimento possui 
grau de risco 3, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. 
Verificou-se irregulares nos 05 grupos de risco, e suas respectivas sugestões de melhoria: 
I. Físico – ruídos, uso de protetores auditivos; II. Biológicos – micro-organinos, havia 
muito entulho que atrapalhava o fluxo de pessoas, maior regularidade na limpeza e 
higienização do local; III. Químicos – tinturas e verniz, uso de máscara, luvas e cremes 
de proteção; IV. Mecânico - estrutura física inadequada, sem sinalização. Após avaliação 
de todos os possíveis riscos e propostas de intervenções foi montando uma apresentação 
final para o seminário de IESC da Primeira Unidade. Considerações Finais: A ESF deve 
incorporar às suas práticas, atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat), 
reconhecendo os ambientes de trabalho de seu território e a população trabalhadora, 
para dessa forma, atuar na melhoria da saúde do trabalhador e da comunidade. Ressalta-
se a necessária capacitação e sensibilização da equipe profissional do estabelecimento 
de trabalho sobre a implantação de normas vigentes em saúde do trabalhador. Dessa 
forma, a visita contribui positivamente na formação acadêmica do grupo, trazendo uma 
interface entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a saúde do trabalhador.
Palavra-Chave: Vigilância em Saúde do Trabalhador. Marcenaria. Visita Técnica.
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títuLo do reSumo: aVaLIaÇão da SaÚde do traBaLHador em 
Área de aBrangÊnCIa da unIdade de SaÚde FamíLIa neStor 
guImarãeS

NetO, Francisco
peReiRA, Argel

LOBO, Gabriel
GONSALVeS, Jéssica

NeVeS, pedro
COStA, pedro
BRitO, Vitor

SANtOS, Karine Brito matos

reSumo
Introdução: O trabalho é um determinante de saúde e do bem-estar do trabalhador 
e de sua família. No âmbito da Atenção Básica a Vigilância em Saúde do Trabalhador 
reconhece e registra as atividades produtivas desenvolvidas, acidentes e doenças e a 
vigilância dos ambientes e processos de trabalho. Sendo assim, este estudo visa identificar 
o perfil de saúde do trabalhador e discutir em ambiente acadêmico os dados e aspectos 
práticos coletados. objetivo geral: Avaliar as condições de saúde do trabalhador na 
área de abrangência da Unidade de Saúde da Família Nestor Guimarães. objetivos 
Específicos: Identificar possíveis riscos de acidentes a saúde do trabalhador. Identificar 
o perfil epidemiológico do trabalhador. Orientar sobre formas de prevenção de acidentes 
de trabalho e direitos do trabalhador. materiais e métodos: Foi realizada uma entrevista 
com os trabalhadores de determinada empresa da região de abrangência da Unidade 
de Saúde da Família Nestor Guimarães com base no roteiro adaptado do material 
elaborado pelo CESAT – Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador. Posteriormente, 
ocorreu apresentação em Seminário Acadêmico, e discussão sobre os dados coletados 
através da Ficha De Inspeção De Ambientes E Processos De Trabalho. resultados: 
Foram evidenciados o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) 5 e 15, 
realização de Exames admissional, periódico e demissional, bem como o fornecimento de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com as funções desempenhadas. 
Consta no histórico de acidentes no local de produção: perda visual, trauma em pé e 
dedos das mãos. Os fatores de risco relatados foram classificados em: Físicos: intenso 
barulho, carregamento de peso; Mecânicos: manuseio de equipamentos; Químicos: 
inalação de tinta; e Psicossocial: estresse físico e mental. A empresa é composta por 
43,75% de funcionários acima de 45 anos, sem funcionários abaixo dos 18 anos e com 
apenas 6,25% de mulheres. Considerações finais: O presente estudo permitiu, além da 
ampliação dos conhecimentos sobre a medicina do trabalho e a saúde do trabalhador, 
orientar medidas de prevenção de acidentes e agravos, fundamentais para a integralidade 
do cuidado e consolidação dos direitos do trabalhador previstos pela Constituição e pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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títuLo do reSumo: PerFIL ePIdemIoLógICo e LaBoraL doS 
traBaLHadoreS de um CaPS ad de um munICíPIo no InterIor 
da BaHIa

Rebeca Guariento Rezende
Larissa prado meira

Alexandre Luís Ludgero Franco Reis
Cecilia Lorentz Ramos
Filipe Santana Santos

matheus Costa pereira Andrade
pedro Henrique Barros Galvão

Yasmin Costa Oliveira
Karine Brito matos Santos 

reSumo
Introdução: As atividades realizadas no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS-AD) são para uma população específica e, por consequência, necessitam de 
profissionais especializados para suprir as necessidades da mesma. Sendo assim, visa-
se mostrar a relação entre o perfil epidemiológico dos funcionários de um CAPS AD 
associados aos riscos dos quais eles estão sendo submetidos, como o psicológico, biológico 
e físico, salientando as atividades realizadas e o gênero que é mais predominante. Isso 
é de extrema importância, pois conhecer os profissionais e os seus possíveis riscos de 
saúde relacionados permite um melhor planejamento de atividades de intervenção mais 
centradas nesse público, o qual apresenta uma carga biopsicossocial decorrente ao seu 
trabalho. objetivo: Relacionar o perfil epidemiológico e laboral dos trabalhadores com 
os possíveis riscos de saúde no CAPS AD do município de Vitória da Conquista, Bahia. 
metodologia: Trata-se de um estudo observacional e descritivo realizado no dia 2 de 
setembro de 2019, em que foi aplicada a Ficha de Inspeção de Ambientes e Processo de 
Trabalho, composta de perguntas objetivas sobre a população trabalhadora, e sobre suas 
respectivas jornadas de trabalho e riscos associados. Foi preservado a identificação dos 
funcionários, e coletado apenas dados numéricos em relação às perguntas. resultados 
e discussões: O número de funcionários do CAPS AD, no município estudado, 
somou-se um total de 48 funcionários, com maioria de mulheres (75%), predominou-
se os funcionários com faixa etária menor do que 45 anos (94%), entretanto, nenhum 
com menos de 18 anos. Estes são divididos em três áreas, administrativa, produção e 
manutenção, com maior parte sendo da área produtiva (81%). A jornada de trabalho 
consiste em 12 horas, incluindo turnos matutinos e vespertinos, já o noturno é restrito 
a enfermeiros e vigilantes. Dentre os riscos que os trabalhadores estão sujeitos citam-se 
riscos físicos, biológicos, além dos psicológicos. Visando minimizá-los, exames médicos 
são realizados anualmente, além do exame médico admissional. Conclusões: Conclui-se 
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que muitos profissionais estão expostos à fatores de risco nesse ambiente de trabalho, 
como agressões físicas e psicológicas dos pacientes, devido ao fato de que a população 
assistida pode estar em crise, seja por abstinência ou excesso e álcool ou drogas, sendo 
necessário o apoio a esses trabalhadores e uma vigilância ao ambiente de trabalho de 
forma contínua. Diante do apresentado, percebe-se a importância do ensino da saúde 
do trabalhador na formação médica afim de compreender em totalidade o sistema de 
saúde no qual os estudantes estarão inseridos.
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títuLo do reSumo: reLato de eXPerIÊnCIa em amBIente de 
traBaLHo de uma CreCHe em VItórIa da ConQuISta – Ba

pedReiRA, t.B
CAStRO, F.B.
dANtAS, p.V.

GuARdA, d.p.R
SAmpAiO, d.d
SANtANA, R.t.
QueiROS, S.A.

FeReS, A.B.S.

reSumo
Introdução: A Saúde do Trabalhador é uma importante temática a ser considerada na 
Saúde Pública, levando em consideração a exposição dos trabalhadores a diversos riscos 
ambientais e organizacionais nos processos de trabalho. As ações de saúde do trabalhador 
devem ser incluídas na agenda da rede de atenção básica, ampliando a assistência aos 
trabalhadores expostos a um adoecimento específico que exige estratégias de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Neste contexto, se inserem os trabalhadores de creche 
que estão em constante interação, observação, comunicação, envolvimento e vínculo 
afetivo com as crianças. Estes se expõem a problemas de saúde como crescentes níveis 
de stress, sobrecarga e sofrimento psíquico e problemas ergonômicos. objetivo: Analisar 
os principais problemas de saúde relacionados às atividades laborais desenvolvidos 
em uma creche. metodologia: Relato de experiência referente à visita ao ambiente de 
trabalho, em uma creche, realizada no dia 09/09/2019, sendo uma atividade proposta 
pela disciplina IESC VIII. O trabalho foi baseado na observação do ambiente de trabalho 
e relato da coordenadora pedagógica, por meio da aplicação de um instrumento de 
inspeção, voltados para a saúde do trabalhador. resultados e discussões: Durante a 
visita técnica, foi relatado pela coordenadora do serviço que os profissionais possuem 
como riscos laborais acidentes na cozinha, ausência de treinamento para situações de 
problemas de ergonomia, negligência com o estado de imunização dos profissionais e 
das crianças. Dessa forma, constatou-se que os profissionais da creche estão sujeitos 
a más condições de trabalho, falta de material didático e pedagógico, banalização do 
processo aprendizagem das crianças, problemas ergonômicos tais como LER/DORT 
e fibromialgia, resultando em sobrecarga de trabalho gerando problemas familiares 
e comprometendo o tempo de descanso e lazer. Considerações finais: Ficou evidente 
que a creche estudada é um ambiente nocivo à saúde dos trabalhadores, gerando nesse 
contexto, problemas relacionados às atividades laborais, como sobrecarga psíquica, 
conflitos e sofrimentos emocionais, sobrecarga de trabalho com consequente prejuízo à 
saúde física, social e saúde mental. 
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador, Segurança do Trabalho, Risco ao trabalhador. 
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anaLISe doS ImPaCtoS na ImPLamentaÇão da FerroVIa oeSte-
LeSte no PoLo da regIão de Brumado e CaetItÉ

magaive teixeira Xavier
Bruno Silva Nascimento

thais pereira Chaves
Camila da Silva Sotero

Larissa Grazielle

reSumo
O transporte de trilhos em outros lugares do mundo se tornou um importante modal 
para escoamento da produção e para o transporte de passageiros, porém no Brasil o 
pequeno investimento (indisponibilidade das rotas, baixa velocidade e a falta de vagões), 
ao longo dos anos e as precárias condições de muitos trechos, dificultam que esse modal 
se torne um importante instrumento para o crescimento do país. 
Na contramão da maior parte do Brasil, a região de Brumado e Caetité busca utilizar 
esse modal como uma alternativa para escoamento da produção de minério de ferro, 
sobre tudo, com a construção da ferrovia Oeste-Leste.  Esse trabalho tem como objetivo 
analisar os possíveis impactos, gerados com a implementação da ferrovia Oeste-Leste 
no Lote no Trecho I, ligando Caetité/BA até Ilhéus/BA. 
Palavras-chave: Transporte de trilhos. Oeste-Leste. Brumado e Caetité.

IntroduÇão

No território brasileiro existe vários tipos de modais de transporte que contribui 
com o desenvolvimento econômico e a integração do país. Como o transporte aéreo, 
que estão presente em todas a região, o aquaviário, principalmente na região norte, 
o ferroviário, sendo que este modal é majoritariamente utilizado para transporte de 
comodities; e o rodoviário, modal este que é o principal meio de escoamento da produção 
e de transporte do país, que representa umas das maiores malhas rodoviário do mundo, 
ficando atrás de países como China, Índia, Rússia e Estados Unidos.

A malha rodoviária brasileira é utilizada para o escoamento de 75% da produção no 
país, logo depois a marítima (9,2%), aérea (5,8%), e em seguida a ferroviária (5,4%). Esses 
dados mostram que o Brasil possui um sistema de transporte ineficaz, podendo afetar 
as atividades econômicas, ocasionando elevação de custos, bem como a diminuição da 
competitividade dos produtos de exportação do mercado internacional e tornando mais 
caros os mesmos no mercado interno. (MARTINS; CAIXETA FILHO, 2007).

Um sistema de transportes tem como principal objetivo promover o desenvolvimento 
econômico de uma região através do escoamento da produção transporte de pessoas, de 
bens e de mercadorias e assim, movimentar a economia, a greve dos caminhoneiros em 
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2018 é um alerta de que o Brasil precisa rever sua matriz de transportes, é inaceitável 
que um país que tem uma importante participação na produção de comodities e de 
alimento do mundo, fique refém de um único sistema.

Barat (1983) apud Martins; Caixeta Filho (2007) ressalta que: 

O investimento em transporte é estratégico para uma política de 
desenvolvimento econômico, principalmente se e levada em conta sua alta 
relação capital-produto, notadamente nas regiões que se encontram estágios 
incipientes de desenvolvimento.

Mas a questão de um único sistema de transporte iniciou-se com as políticas na 
década de 1950, onde até então o modal ferroviário ocupava um lugar de destaque 
no transporte de cargas no país. Nesse período que os trilhos tiveram um grande 
papel para o desenvolvimento da indústria do café, o que influenciou diretamente no 
desenvolvimento da econômica. (MATOS, 1974)

A partir da metade do século XIX as ferrovias começaram a perder espaço no cenário 
de transporte brasileiro, pois os grandes volumes de investimentos foram direcionados 
para construção de rodovias, pois esse modal se apresentava como uma ótima opção de 
investimento que pudesse ser construído em pouco tempo e com menor custo.

Assim, as rodovias tornaram uma maneira mais acessível de suprir as necessidades 
de construir vias em vista dos altos custos de construção e de implantação de malhas 
ferroviárias o que acabou impulsionando o crescimento do transporte rodoviário, desde 
então é um ponto de inflexão na história das ferrovias brasileiras devido ao processo de 
industrialização e de urbanização. 

Atualmente o transporte ferroviário no Brasil possui uma pequena participação 
no que se refere ao transporte de cargas e de passageiros, devido principalmente às mas 
condições das malhas, e a pequena extensão que é de aproximadamente de 30.576 Km, 
em relação a densidade da malha ferroviária brasileira é de aproximadamente pouco 
mais de 3 km de linhas férreas por mil km² de território. (ANTT, 2015).

Um país que tem uma rede de transporte eficiente, consegue contribuir de forma 
significativa para desenvolvimento econômico e social, uma vez que permite que os 
produtos, serviços, pessoas e o próprio capital possam circular pelo território, assim 
proporcionando a população acesso a conhecimento, a renda, tecnologia, saúde, educação 
e lazer. 

Fogliatti, Filippo e Goudard (2004, p. 61), afirmam que:  

Para avaliar a qualidade de vida de um indivíduo ou de uma sociedade, vários 
parâmetros referentes à saúde, vestuário, educação, oportunidade de trabalho, 
profissionalização, [...] devem ser observados. A maioria dos parâmetros 
mencionados depende fortemente de um bom sistema de transportes [...], 
tendo em vista que os mesmos aumentam a mobilidade e a acessibilidade da 
população melhorando sua qualidade de vida.   



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

166

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

A mobilidade é de suma importância a população, a facilidade conjunta com uma 
mobilização de boa qualidade, influencia as pessoas diretamente, tanto na qualidade de 
vida, diminuindo o estresse por exemplo, de um trânsito congestionado ou chamado de 
emergência que o tempo é crucial para a determinação da existência da pessoa. 

O Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial além de ser produtor 
de produtos agrícolas e minério, por isso necessita e uma boa malha de transporte para 
fomentar o crescimento da economia. O Plano Nacional de Logística e Transportes – 
PNLT (2007) estipula que o investimento em infraestrutura dos transportes irá aumentar 
a participação do Brasil nas exportações para o mundo.

Buscando ampliar os investimento para modal ferroviário, são as obras na região 
Nordeste, com a implantação da Ferrovia Transnordestina e da Ferrovia Oeste-Leste, 
que ligará Figueirópolis, no Tocantins, ao porto de Ilhéus, no sul da Bahia, numa 
extensão de 1.527km, com investimento previsto ultrapassando os R$ 6 bilhões de reais, 
proporcionando o transporte e a exportação da produção de grãos, álcool e minérios 
destinados ao mercado externo. (VALEC, 2009)

O empreendimento está dividido em três trechos, entre as cidades de Ilhéus/
BA – Caetité/BA, com uma extensão de aproximadamente 537 km, entre as cidades de 
Caetité/BA – Barreiras/BA, com uma extensão de aproximadamente 485 km, e as cidades 
de Barreiras/BA – Figueirópolis/TO, com uma extensão de aproximadamente 505 km, 
como mostra a figura abaixo:

Figura 01 - Traçado Ferrovia Oeste-leste, que ligará o futuro porto de Ilhéus 
(no litoral baiano) a Figueirópolis (em Tocantins).FONTE: RIMA,VALEC

Destaque para o trecho I, entre as cidades de Brumado/BA – Caetité/BA, com uma 
produção de  minério de ferro prevista de 11,8 milhões de toneladas em 2023, chegando 
aos incríveis 15,8 milhões de toneladas em 2053.

Desses milhões de toneladas destaca-se a cidade de Brumado onde está localizado 
um dos principais depósitos de talco e magnesita do Brasil. Devido a extração desses 
produtos, o município de Brumado vem se destacando como importante polo comercial 
e industrial, apresentando, com exceção de Vitória da Conquista, os melhores índices de 
desenvolvimento social e econômico da região. (MAGNESITA, 2010; IBGE, 2011).
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O município possui a terceira maior mina de magnesita a céu aberto do mundo, 
de onde é extraído a matéria prima para produção de tijolos refratários e óxido de 
magnésio, produto obtido por meio da calcinação controlada do minério de magnesita 
onde é utilizado na indústria como de fertilizantes, abrasivos, nutrição animal e química 
(MAGNESITA, 2010).

Além das jazidas de magnesita e talco de Brumado, a Magnesita S.A. detém 
jazimentos de grafite, cromita, dolomita, pirofilita, argila e minério de ferro, isso 
corresponde a uma produção anual de aproximadamente 40 mil toneladas. Destaca-se 
outras mineradoras instaladas no município Ibar Nordeste S.A; e Cimentos Portugal 
(CIMPOR) (MESSIAS, 2010).

Já o município de Caetité é destaque na extração de uranio, a mina está desativada 
desde 2014, exigindo que o Brasil importe a matéria-prima para abastecer as usinas 
nucleares de Angra. Em Caetité, as reservas de urânio ocupam 1,7 mil hectares, tendo 
sido já identificados 38 alvos do minério, onde se encontram reservas estimadas em 100 
mil toneladas de urânio, Caetité tem capacidade de produzir cerca de 400 toneladas/ano, 
podendo chegar a 800t (INB 2018). A previsão para retorna à produção do Uranio em 
Caetité era para o ano de 2019 mas ainda não foram retomadas as atividades. (INB,2018)

A implementação de uma ferrovia é um grande empreendimento, caso a construção 
da Oeste-Leste, podendo causar vários impactos durante a sua construção como depois de 
concluída, muitos desses impactos estão relacionados ao meio ambiente, socioeconômico, 
culturais, de qualidade de vida, socioespacial, entre outros.

metodoLogIa da PeSQuISa

Assim sendo, este presente trabalho teve como principal objetivo destacar os 
impactos na construção da ferrovia oeste-leste na região de Brumado e Caetité, por meio 
de revisão de literatura, através de artigos, publicações sobre tema, e verificação de dados.

1. reSuLtadoS e dISCuSSão

A construção da ferrovia dentre os benefícios de sua utilização seria diminuir 
o custo de transporte da produção regional (principalmente de ferro) ocasionando a 
diminuição do valor final dos produtos e melhorando as condições de acesso ao mercado 
nacional e internacional.

Com a implantação da ferrovia a expectativa seria que houvesse uma grande 
mudança no cenário econômico, sociocultural e no espaço. Porém com o país em 
crise, problemas com orçamento da união, e os atrasos para realizar a concessão, o 
empreendimento da FIOL não consegue cumprir o cronograma e em alguns trechos 
está parado a mais de quatro anos como o caso o trecho I entre Ilhéus (BA) e Caetité 
(BA), onde estão paradas desde o ano de 2015. Sem a conclusão da obra, gero impacto 
negativo sobre a extração de minério das mineradoras das cidades de Brumado e Caetité, 
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que deveria garantir ainda mais empregos, renda e desenvolvimento nessa região, com 
a suspensão das obras, não foi só a extração de minério que ficou prejudicada, cerca 
de 2 mil empregos diretos foram extintos, além disso, pequenos comerciantes também 
foram afetados com a situação.

Por outro lado, ele gerou impactos negativos na vegetação local, pois desmatou a 
vegetações nativas sendo varias protetoras de córregos e rios alterando o ciclo de vida 
dos animais da região, outro impacto foi a ocupação do solo ocorrendo o deslocamento 
da população do meio urbano e rural onde modificou o modo de vida e de sobrevivência 
daquelas populações.

A perspectiva da população com a vinda do modal ferroviária gerou dois grupos 
com opiniões distintas, a população dos pequenos e médios empresários e micro e 
pequenas produtos rurais acreditavam que facilitaria o escoamento da produção, em 
especial a sua exportação, trazendo maior economia para a região, favorecendo seus 
negócios, já a população imobiliária, a indústria do turismo e as organizações de 
prevenção de natureza achavam que iria desarticular o modo de vida da população, as 
atividades econômicas  e o meio ambiente.

Em relação ao traçado escolhido para a ferrovia segundo o RIMA (Relatório de 
impacto ambiental), houve um estudo de quatro possíveis traçados possíveis, realizado 
pela VALEC onde foi levado em conta custo, demanda do setor, características sociais e 
ambientais das regiões afetadas. Assim a alternativa I foi as escolhida, pois apresentava 
a melhor condição técnica e chegará até o porto de Ilhéus/BA, podendo leva a produção 
até os mercados internacionais. 

Outros pontos importantes que foram decisivos para escolha desse traçado foi o 
menor número de travessias de grotas, córregos e rios e menor interferência com áreas 
de conservação ambiental. Também se apresenta bastante favorável quando observada 
a pequena área de matas ciliares em bom estado de conservação que deverá ocupar. 
É importante destacar que o traçado escolhido não irá através por terras indígenas e 
nem quilombolas e não causará impactos significativos diretos sobre essas populações 
e sobre as populações ribeirinhas.

Com a construção da ferrovia dar-se ao investimento em infraestruturas, 
investimento esse fundamental para que o país consiga acelerar o desenvolvimento 
econômico. Através de melhorias dos serviços em aeroportos e estradas e uma rede de 
saneamento mais eficiente, por exemplo, o país vai se tornar mais competitivo e, dessa 
forma, acelerar o crescimento do PIB. As obras também contribuem para movimentar 
a economia porque geram emprego.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Ao compreender a importância em que a ferrovia tem além da mobilidade da 
população, tem-se em mente o quanto é importante esse modal e o que ela atinge. 
Mudança que causa no trecho em que se passa, com o impacto em todas as áreas entre 
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elas, econômicas, da saúde, educação entre outros aspectos. Um importante ponto 
analisado foi que os municípios de Brumado/BA  e Caetité/BA, estão inseridos em 
áreas de investimentos econômicos de grande porte e ambas possuem mais de 20 mil 
habitantes, se enquadrando na LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012, onde institui 
as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

E de suma responsabilidade a finalização da ferrovia, tendo em vista o atraso da 
construção que há uma geração de custo maior, e além disso as contribuições positivas 
como, a maior mobilidade de escoamento dos produtos que aumenta a economia do país 
e assim o investimento em mais vias.

O trajeto escolhido foi de cunho produtivo e benéfico, dentre os outros foi o melhor, 
pois eles pautaram o impacto ambiental, econômico e fluidez das mercadorias, viram 
que teve um equilíbrio entre todos, até a questão sociocultural ganhou com essa escolha, 
por se tratar de um trajeto que não afeta os índios por exemplo.

Desta forma, vimos que que o foco deste plano de ação, foi pensado e desenvolvido 
com o proposito de melhor escoamento e rapidez das mercadorias produzida no centro 
do país, descentralizando e dando rapidez e melhoria aos produtos, visando novas 
tecnologias e mostrando o quão importante o modal ferroviário é importante. 
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IntroduÇão

O urânio foi descoberto pelo cientista alemão, Martimn Klaproth, em 1789. 
Entretanto, somente em 1896, através de estudos realizados pelo francês Antoine Henri 
Becquerel constatou-se que o urânio possuía propriedades radioativas e assim iniciaram-
se os estudos dos seus elementos naturais. A exploração do elemento radioativo teria 
ocorrido em torno do século XX nos Estados Unidos. 

De acordo com a organização das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), o Brasil 
figura atualmente como detentor da sétima maior reserva de urânio do mundo, sendo as 
principais em Caetité/Lagoa Real e Santa Quitéria. Vale destacar que o Distrito Uranífero 
de Lagoa Real, localizado na Serra Geral, Caetité-BA, foi descoberto durante a realização 
de levantamentos geofísicos entre 1974 e 1979.

Indubitavelmente, a indústria extrativa mineral é um dos mais importantes 
setores da economia brasileira, gerando riquezas e crescimento econômico, no entanto 
tal atividade está entre as que mais causam impactos socioeconômicos e ambientais, 
afetando, portanto, o território onde se realiza a mineração.

Os efeitos ambientais negativos da extração mineral estão relacionados às diversas 
fases da exploração dos bens minerais desde a lavra até o transporte e beneficiamento 
do minério, e, ainda, se prolonga até o encerramento das atividades e fechamento da 
mina, causando danos ao solo utilizado.

Ocorre que este tipo de atividade gera uma série de impactos sociais e 
ambientais, que vão para além do espaço geográfico da mina, “se estendendo 
pelos corredores logísticos de distribuição e exportação, bem como pelas bacias 
hidrográficas” (GOMIDE, 2018, p. 132).

Com base em tais pressupostos, este trabalho objetiva analisar os danos 
socioambientais gerados pela exploração de urânio, bem como os efeitos negativos desta 
atividade para a população que reside ao entorno da mina, e de que maneira as Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB), são responsabilizadas pelos danos causados ao meio ambiente.
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materiais e métodos

Este estudo encontra-se em fase de desenvolvimento, tendo utilizado como 
metodologia a pesquisa bibliográfica e empírica.

No que se refere à parte bibliográfica, o estudo tem se desenvolvido com foco 
em três obras, quais sejam: Direito Minerário (2018), de Bruno Feigelson; Direito à 
Informação e Meio Ambiente (2018), de Paulo Affonso Leme Machado; O Perigo Mora 
ao Lado: convivência de famílias no contexto da mineração de urânio (2013), de Carla 
Eloá de Oliveira Ferraz.

Na parte empírica, foram realizadas incursões de campo em algumas comunidades 
residentes ao entorno da mina de urânio a céu aberto, entre os municípios de Caetité e 
Lagoa Real – BA, sendo coletados relatos de populares sobre as atividades minerárias 
locais. Tais comunidades foram Barriguda e Lagoa de Baixo. 

A segunda diligência foi à sede da empresa responsável pela atividade extratora, a 
INB – Indústrias Nucleares do Brasil – na unidade de Caetité - BA. Foi-nos apresentada 
toda a atividade desenvolvida pela mesma, o processo pelo qual passa o minério de 
urânio e, também, a relação da empresa com a comunidade local. 

E, por fim, foi realizada uma visita ao Ministério Público Federal, na cidade de 
Guanambi – BA, onde houve diálogo com a Procuradora Federal, a Sra. Marília Siqueira 
da Costa, que contribuiu com a pesquisa, fornecendo processos que tramitam em face 
da INB. 

resultados e discussão

No Brasil, as atividades minerárias possuem representatividade marcante desde o 
período colonial. Ao longo dos anos, no entanto, vários foram os minérios trabalhados 
no país, assim como várias foram as mudanças no setor.

A concepção hodierna do Direito Minerário é intimamente correlata à 
evolução cientifica do tema. Nesse sentido, devemos compreender que, desde 
o Brasil Colônia – em que os recursos minerais eram de propriedade da Coroa 
Portuguesa, época de vigência da Teoria do Metalismo – até a concepção 
moderna, muitas foram as mudanças legislativas. (MACHADO, 2018, p. 42)

Assim, dada a relevância da matéria, foi criada legislação específica para tratá-la, 
o Decreto-Lei 227 de 28 de fevereiro de 1967, que traz o Código de Mineração. 

Entretanto, como exposto, houve alterações legislativas ao longo dos anos, sendo 
que a última se deu no Governo Temer, através do decreto nº 9.406, de 12 de junho de 
2018, “o Novo Código de Mineração Nacional ou Novo Marco Regulatório da Mineração 
no Brasil foi estabelecido e tem como finalidade de modernizar a legislação sobre a 
mineração brasileira” (SANTOS, 2017, p. 17).

Ademais, as atividades minerárias obedecem, ainda, a leis específicas, já que 
tais processos requerem especial atenção, visto que podem desencadear diversas 
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consequências, sejam ao meio ambiente explorado ou à população atingida. Exemplos 
dessas leis são os licenciamentos ambientais necessários ao desenvolvimento dessas 
atividades, e esse cuidado se dá em virtude da dimensão que possuem tais atividades. 
Então, para a implantação de uma mina de urânio subterrânea, tem-se todo um processo, 
o qual é tema de estudo desta pesquisa.

As Indústrias Nucleares do Brasil – INB, é uma sociedade de economia mista, de 
monopólio estatal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), é a responsável 
pela atividade relacionada à energia nuclear no país. 

Fundada em 1988, a Indústrias Nucleares do Brasil – S.A (INB) incorporou 
as empresas que faziam parte da Nuclebrás, criada para cumprir o Acordo 
Nuclear Brasil - Alemanha. Com o objetivo de concentrar todo o ciclo de 
produção do combustível nuclear – desde a mineração até a montagem e 
entrega do elemento combustível -, a INB foi idealizada para impulsionar a 
produção da energia nuclear no país. (INB, 2019).

A empresa possui sua sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e tem um escritório em 
Fortaleza (CE), em virtude do Projeto Santa Quitéria; além disso, conta com unidades nas 
cidades: Resende (RJ), Buena (RJ), Caetité (BA), Caldas (MG) e São Paulo (SP). (INB, 2019)  

O art. 23, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 dispõe que é de 
competência da União a exploração de serviços e instalações nucleares de qualquer 
natureza, somente admitidas atividades para fins pacíficos e mediante autorização do 
Congresso Nacional. Neste sentido, dispõe, também, o art. 177, V, CF. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988)

Dada a complexidade do tratamento de urânio e sua relevância econômica, o 
mineral ainda se mantém sob monopólio da União. Entretanto, há propostas de abertura 
ao mercado privado, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/07, do 
então deputado Rogério Lisboa (DEM – RJ), e, também, declarações do atual Ministro 
de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A defesa se dá no sentido de que é possível 
firmar parcerias público-privadas, buscando atender ao mercado interno e à exportação 
mineral (como exemplo da parceria realizada no Projeto Santa Quitéria, entre a INB e o 
grupo Galvani S.A), sob a argumentação de que as atividades desenvolvidas no país são 
seguras e que há uma fiscalização de excelência. Neste cenário, faz-se imprescindível 
manter as lutas para que as atividades continuem sob o domínio e para que a fiscalização 
se faça excelente, de fato. 

Visando dar continuidade ao Programa de Energia Nuclear, existe um projeto de 
construção da Mina do Engenho, uma mina subterrânea de urânio, na mesma região da 
mina a céu aberto já explorada pela empresa, nos municípios de Caetité e Lagoa Real – 
BA. As atividades realizadas a céu aberto pela empresa esgotaram-se em 2014 e, desde 
então, a empresa caminha com tal projeto, que está parado por falta de licenciamento 
ambiental necessário. Ocorre que tal empreendimento possui grandes proporções e pode 
gerar danos irreparáveis, como contaminação dos lençóis freáticos da região e depreciação 
de todo o ambiente modificado, além de danos causados à população vizinha à mina.
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Assim, acerca dos danos citados, esta pesquisa busca investigar qual é o nível de 
acesso à informação que a população diretamente atingida tem sobre tais atividades, 
visto que essas informações são de relevante interesse popular.

Ademais, faz-se imprescindível garantir o acesso à informação sobre as atividades 
desenvolvidas pela empresa. Isso porque o direito à informação é uma garantia 
fundamental, que encontra amplo respaldo legal, isso a nível internacional, com a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e também Constituições Americanas, e a 
nível nacional, com a Constituição Federal de 1988, Princípios ambientais e também em 
legislação própria regulamentadora do tema, a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011)- 
LAI. Assim, resta clara a relevância desse direito ao Estado Democrático de Direito. 

A expressão “Estado da Informação Democrática de Direito” pretende 
caracterizar a valorização de um dos direitos fundamentais – a informação 
-, que está também ligado aos elementos sociais e econômicos do Estado 
contemporâneo, na violência da democracia. Sem informação adequada não 
há Estado de Direito. (MACHADO, 2018, p. 49).

No que se refere às questões ambientais, a Constituição Federal da República de 
1988, em seu artigo 225, garante a todos o interesse difuso ao meio ambiente e dispõe 
sobre várias regras com o intuito de assegurá-lo:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

Outrossim, um dos grandes desafios da atividade minerária está associada as 
consequências ao meio ambiente, haja vista que um dos principais requisitos para 
assegurar a sustentabilidade é a integridade dos ecossistemas, sem a qual não é possível 
garantir os direitos básicos, como a saúde e meio ambiente equilibrado à população.

Ademais, além dos impactos causados ao meio ambiente, como a contaminação da 
água, do solo ou do ar, há uma série de riscos à saúde humana, que vão desde doenças 
ocupacionais de trabalho que ocasionam morbidade e até mesmo mortalidade entre os 
trabalhadores, bem como em toda comunidade regional.

Ressalta-se que a degradação ambiental decorrente da atividade de 
mineração pode repercutir em danos e/ou agravos à saúde das pessoas 
que t rabalham nas suas instalações,  bem como da população ao 
redor da área explorada. Podendo esses danos assumir características 
de problemas respiratórios (exposição às partículas provenientes das etapas 
da atividade de mineração, tais como a lavra a céu aberto, por exemplo); 
alterações dermatológicas (haja vista a exposição aos raios solares, uma vez 
que esta atividade é realizada durante o período diurno, aproveitando a luz 
solar); bem como acidentes, podendo estes serem fatais. (ALVES; CABRAL; 
PEREIRA, 2012, p. 105).
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E, ainda no que tange aos impactos à saúde, especificadamente com a extração 
do mineral de urânio, é valido destacar que em todas as fases em que compreende a 
atividade mineral, como o transporte, beneficiamento e descarte do material usado, 
acarreta riscos e afeta diretamente a saúde humana.

As famílias, moradoras do entorno da mina, vivenciam insegurança em relação 
a sua condição de saúde, incertezas diante do seu futuro e do futuro das 
próximas gerações, uma vez que não tiveram nem têm acesso a informações 
precisas sobre os riscos de exposição ao urânio e suas consequências para a 
saúde e para o ambiente. A cada novo rumor de acidente, a população sempre 
se mostra preocupada com os impactos sobre sua saúde, uma vez que nunca 
foi informada oficialmente sobre as ocorrências (ELOÁ, 2013, p.13).

Deste modo, vale ressaltar que o Brasil dispõe de múltiplas normas reguladoras 
que visam proteger o meio ambiente. No entanto, as leis demonstram falhas e muitas 
vezes não são aplicadas como deveriam e embora tenha avançado, ainda há o que 
avançar, visto que a legislação atual e o governo federal confere poderes aos grandes 
empreendedores que só buscam o aumento em grandes níveis de rentabilidade, como 
por exemplo a exploração de área de conservação e abertura de novas minas, como 
a “Mina do Engenho”, que trará prejuízos irreparáveis a toda população que vive ao 
entorno da área afetada, assim como mudanças significativas no meio ambiente, bem 
como os riscos à saúde humana.

Ademais, os órgãos responsáveis por fiscalizar e regular o setor mineral, não detém 
capacidade e infraestrutura para monitorar as áreas de preservação de forma eficaz.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

O presente trabalho visou elaborar um levantamento acerca da extração de 
urânio desenvolvida nos municípios de Caetité-Lagoa Real/BA, bem como a concepção 
histórica das legislações referente ao meio ambiente, com intuito de demostrar os danos 
socioambientais gerados pela exploração inadequada destes recursos. 

A mineração constitui-se um dos setores básicos da economia do país de 
fundamental importância para o desenvolvimento econômico de uma sociedade, mas 
em contrapartida esta atividade está entre aquelas com os maiores índices de impactos 
ambientais e sociais existentes.

Nota-se, contudo que, a atividade mineral hodierna passou por inúmeras 
transformações, em virtude das alterações nas legislações ambientais interligada à 
mineração e em decorrência ao cumprimento obrigatório das normas infraconstitucionais. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 e as leis ambientais posteriores, 
trouxeram cobranças rígidas para o setor mineral, no entanto, os vários diplomas legais 
existentes não reflete na eficaz fiscalização do órgão público, visto que grandes empresas 
de mineração exercem influência direta e tornam isentas de penalidades, em função de 
grande domínio político que exercem sob os governos federais. 
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a r Q u I t e t u r a  S o C I a L  e  H a B I t a Ç ã o  P o P u L a r 
demoCratIZaÇão do PaPeL do arQuIteto na SoCIedade 
BraSILeIra

Amanda Araújo Sousa1

Lucas Oliveira dias2

reSumo
O presente artigo tem como perspectiva discorrer acerca da Arquitetura Social, 

tendo como premissa, ressaltar a importância da democratização do profissional de 
Arquitetura e Urbanismo no tocante à elaboração e concepção de projetos em habitações 
populares. Nesse contexto, serão elencadas as políticas públicas com temáticas voltadas 
à Habitação de Interesse Social (HIS), bem como uma breve análise referente aos 
motivos que distanciam as pessoas pertencentes aos grupos de menor poder aquisitivo 
de usufruírem do seu direito de dispor da participação de um profissional técnico 
responsável por suas obras, e muitas vezes tendo de recorrer ao processo construtivo 
culturalmente conhecido como autoconstrução, muito frequente no cenário brasileiro.
Palavras-chave: Arquitetura Social; Habitação popular; Direito; Autoconstrução.

IntroduÇão

Para uma articulação mais concisa sobre a temática, faz-se necessário conceituar a 
Arquitetura, que em linhas gerais, denomina-se uma arte técnica indispensável para o 
processo de elaboração e construção de espaços sociais, assim como evidencia o arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha “A arquitetura, modificadora do espaço e da paisagem, deve 
atender social e esteticamente as necessidades humanas” (Paulo Mendes Rocha, 2003). 
Já a Arquitetura Social trata-se de sua ramificação, na qual é responsável pela criação 
de projetos destinados a construção de moradias para grupos de baixa renda, conceito 
criticado pela Drª. Arquiteta e Urbanista Angela Gordilho, durante uma mesa promovida 
pelo CAU/Ba - Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, na qual explana:

 
“Portanto, a questão atual do papel social da arquitetura, eu diria que 
diferentemente da época em que eu estudei na década de 70, quando a 
arquitetura social era vista como aquela arquitetura específica para as camadas 
de baixa renda [...]. Muito mais do que trabalhar com arquitetura para camadas 
de rendas diferenciadas, que não têm acesso a arquitetura, a nossa função 
social hoje é, principalmente, trabalhar com a cidade”. (trecho da palestra da 
Arquiteta e urbanista Angela Gordilho, doutora pela FAu-uSp,  coordenadora do 
Lab-HABitAR do ppG/Au da FAuFBa)

Diante desse respaldo, o profissional Arquiteto exerce um papel importante na 
elaboração de propostas  que contribuam para a evolução urbana e transformação 
1 Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo – FASA – VIC;  
2 Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, FASA-VIC. Especialista em Gestão Ambiental.
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social de determinados espaços, tendo nos projetos de valor habitacional, uma gama de 
possibilidades por transformar e criar, desde o  desenho até mesmo a execução,  concebendo 
espaços dotados de planejamento, segurança, economia, conforto e valorização, como 
racionalizado pelo CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (2017), 
ter um responsável técnico em sua obra confere ao cidadão seu direito à moradia, já 
garantido por lei pela Constituição Federal de 1998, no artigo 6° “ dos direitos sociais”:

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

dISCuSSão: 

O cenário social brasileiro é caracterizado por uma série de agravantes, pautados 
na desigualdade generalizada, fator que também é refletido no âmbito da construção 
civil. Pesquisas realizadas pelo CAU/BR, em 2015, demonstram que, mesmo mais 
da metade da população já ter realizado uma reforma ou construção, apenas 15 % 
destas já contratou um arquiteto. Para boa parte dos outros 85 %, a contratação desse 
profissional é algo financeiramente inalcançável, quer por desconhecimento de sua 
atuação, quer por desconhecimento da necessidade de um responsável técnico em uma 
obra.  Consequentemente, acabam fazendo ou modificando suas residências através de 
mutirões familiares, sob orientações de auxiliares e pedreiros, resultando em edificações 
nas quais em sua maioria são dotadas de pouco conforto estético, estrutura comprometida 
dentre outras deficiências que a curto, médio ou longo prazo, podem oferecer risco aos 
moradores.

A fim de reverter essa realidade, foram criadas ações no âmbito de políticas públicas 
voltadas às Habitações de Interesse Social, bem como a criação da Lei do Sistema de 
Habitação de interesse social. 

 “LEI DO SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
– LEI Nº 11.124/2005 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS), cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS. A partir desta lei, 
os municípios ficam obrigados a realizar seus planos locais de habitação de 
interesse social (PLHIS)”. (Planalto, 2005)

Considerando o fator não somente construtivo, mas de regularização fundiária, 
pois até o momento de criação e aprovação de políticas públicas entrarem em vigor, 
muitas das moradias já tinham sido finalizadas, fazendo necessária a lei de assistência 
técnica, que possui a seguinte característica:

“LEI DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LEI Nº 11.888/2008 Assegura às famílias 
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social”. (Planalto, 2008)
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Um dos mais recentes e difundidos programas voltados a moradias HIS é o 
programa Minha casa, Minha vida. O programa, de cunho federal, subsidia a aquisição 
da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até 3 salários mínimos, além 
de incorporar unidades residenciais em várias partes do Brasil.

“PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – LEI Nº 11.977/2009 
Regulamenta o Programa Minha Casa Minha Vida e cria novos procedimentos 
e instrumentos sobre a regularização de assentamentos urbanos”. 
(Planalto, 2009)

Juntamente com as intervenções de políticas públicas, o conselho da área criou 
propostas com medidas para universalizar o acesso essa camada aos serviços de 
Arquitetura, disponíveis no portal Arquitetura Para Todos. Outra ação voltada a esse 
grupo é o RRT- registro de responsabilidade técnica- MÍNIMO, no qual o profissional 
registra as atividades projetos enquadrados na Lei de Habitação de Interesse Social - 
HIS (Lei Nº 11.124/2005) ou na Lei de Assistência Técnica (Lei Nº 11.888/2008) por um 
valor acessível. Além disso, desde 2017, o CAU/BR e o CAU/UF destinam 2% de seus 
orçamentos anuais para financiar iniciativas de assistência técnica em habitação social.

ConCLuSão 

Levando em consideração a importância da Arquitetura perante a realidade da 
sociedade brasileira, bem como a importância desse profissional na construção dos 
espaços, deve-se disseminar os direitos assegurados às pessoas de baixa renda, afim 
de que tenham conhecimento de todos os subsídios que tornem seu direito de moradia 
melhor efetivado. Além disso, deve-se criar iniciativas mais atrativas para que Arquitetos 
e Urbanistas   atuem em sua função social, conforme descrito no Manual do Arquiteto, 
disponibilizado pelo CAU/BR, das obrigações gerais:

“O arquiteto e urbanista deve defender os direitos fundamentais da pessoa 
humana, conforme expressos na Constituição brasileira e em acordos 
internacionais.” (CAU/BR, 2016)

reFerÊnCIaS

ARTIGAS, Rosa Camargo. Paulo mendes da rocha: projetos 1957-1999. Ed.rev. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2006, p. 17.

Cau/Br - Conheça as cinco razões para contratar um arquiteto e urbanista. disponível 
em em: < https://www.caubr.gov.br/cinco-razoes-para-contratar-um-arquiteto-e-
urbanista/>. acesso em: 10 de novembro de 2019.

Cau/Br – arquitetura social: todos tem direito a habitação. disponível em em: < 
https://www.caubr.gov.br/arquitetura-social-todos-tem-direito-habitacao/>. acesso em: 
06 de novembro de 2019.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

180

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

Cau/Br – o papel social da arquitetura na atualidade. disponível em em: < https://
www.cauba.gov.br/o-papel-social-da-arquitetura-na-atualidade/>. acesso em: 06 de 
novembro de 2019.

Cau/Br – manual do arquiteto. disponível em em: < https://www.cauba.gov.br/ >. 
acesso em: 06 de novembro de 2019.

Portal da Legislação - Planalto. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm>. Acesso em: 06 de novembro de 2019

Portal da Legislação - Planalto. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm>. Acesso em: 02 de novembro de 2019

Portal da Legislação - Planalto. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm>. Acesso em: 06 de novembro de 2019



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

181

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

moSSoró “InVISíVeL”: VeStígIoS de uma CIdade do ImPÉrIo 
BraSILeIro (1855-1875)

pedro mascarenhas
Luiz Carlos medeiros da Rocha

Lucas Oliveira dias Santos

resumo: A discussão sobre a historiografia das cidades vem se solidificando bastante 
nas últimas décadas. E, no mesmo caminho, é notável a percepção do aumento dos 
estudos e preocupações voltadas para a temática do patrimônio cultural brasileiro. O 
presente trabalho busca discutir a trajetória histórica de uma cidade do interior do estado 
do Rio Grande do Norte, Mossoró, no nordeste brasileiro, a partir da sua relação (com 
seus vários agentes) com os aspectos ligado ao patrimônio edificado, enquanto estudo 
de caso. Para tanto, serão analisados os aspectos arquitetônicos que estiveram e ainda 
persistem na paisagem, onde será lançado um olhar sobre a cidade de Mossoró, no intuito 
de identificar alguns aspectos dessa cidade, que passou por grandes transformações 
socioespaciais no final do período imperial brasileiro, utilizando como objeto e/ou 
documento as (possíveis) edificações deste período histórico, e/ou contemporâneas 
da Mossoró imperial. Mesmo que a expansão e as reformas urbanas de Mossoró já 
venham sendo estudadas há algum tempo, o que ainda não encontramos tão facilmente 
são as ações sociais e culturais presentes nesses processos de crescimento citadino. A 
Mossoró com suas lembranças (ou memórias) do século XIX poderiam e deveriam ser 
encontradas, por exemplo, edificações ecléticas e com traços neoclássicos localizadas 
no centro da cidade. O movimento ecético na arquitetura, difundido primeiramente na 
Europa, a partir do século XIX até o início do século XX, caracteriza-se pelo modo de 
construção que envolve diversos referenciais estilísticos de épocas anteriores, variando 
desde o classissismo greco-romano até o exagero de detalhes característico do barroco 
e rococó. Encontramos em Mossoró uma expropriação, ou um estranhamento por parte 
da população, sobre as edificações históricas. O que resta desse passado materializado 
está perdendo o seu significado a cada dia. Hoje os monumentos são tidos como “casas 
velhas” que servem para lembrar o passado da cidade, mas se no dia seguinte essas 
“casas velhas” forem destruídas, será como se nunca tivesse existido.
Palavras-chaves: Patrimônio histórico. Mossoró. Memória.

I. IntroduÇão
 

“O que impressiona mais, aqui, é o fato de os lugares vividos serem como presenças 
de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: ‘aqui vocês vêem, aqui 
havia...’. mas isto não se vê mais.”
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michel de Certeau

A discussão sobre a historiografia das cidades vem se solidificando bastante nas 
últimas décadas. E, no mesmo caminho, é notavel a percepção do aumento dos estudos 
e preocupações voltadas para a temática do patrimonio cultural brasileiro. 

Aqui, nessa tentativa de pesquisa, será lançado um olhar sobre a cidade de Mossoró, 
situada na região oeste do estado do Rio Grande do Norte, no intuito de identificar alguns 
aspectos dessa cidade, que passou por um grandes transformaçoes socioespaciais no final 
do período imperial brasileiro, utilizando como objeto (e, por que não, documento) as 
(possíveis) edificações deste período histórico, e/ou contemporâneas da Mossoró imperial.

A expansão e as reformas urbanas de Mossoró já vêm sendo estudadas há algum 
tempo. Mas, o que ainda não encontramos tão facilmente são as ações sociais e culturais 
presentes nesses processos de crescimento citadino. A Mossoró com suas lembranças (ou 
memórias) do século XIX poderiam e deveriam ser encontradas, por exemplo, edificações 
ecléticas e com traços neoclássicos localizadas no centro da cidade. 

O movimento ecético na arquitetura, difundido primeiramente na Europa, a 
partir do século XIX até o início do século XX, caracteriza-se pelo modo de construção 
que envolve diversos referenciais estilísticos de épocas anteriores, variando desde o 
classissismo greco-romano até o exagero de detalhes característico do barroco e rococó.

A liberdade era o fator que permeava a construção destes edifícios, pois a pluraridade 
de elementos e técnicas construtivas fizeram com que  o estilo fosse considerado como 
algo inovador, considerando as benfeitorias da Revolução Industrial que incorporou o 
ferro na construção civil, usado tanto para reforçar as estruturas, quanto para decoração 
de gradis das edificações. 

Segundo Patetta (1987 apud FABRIS, p.14):

O que impressiona mais, aqui, é o fato de os lugares vividos serem como 
presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: ‘aqui 
vocês vêem, aqui havia...’. mas isto não se vê mais.

Desse modo, o ecletismo teve uma correlação direta no tocante á arquitetura 
denominada historicista, que procurava evocar uma arquitetura antiga através da mescla 
dos diversos estilos ao qual o movimento faz alusão. 

Com isso, tentaremos identificar e entender tais edifícios no espaço de tempo de 
1855 a 1875, e também seu papel para a sociedade mossoroense.

Trabalharemos tendo como referência, “As cidades em expansão no Brasil imperial” do 
June Hahner, como também o texto da Maria Stella M. Brescianni, “História e Históriografia 
das Cidades, um percurso”, o livro da Ana Lúcia Duarte Lanna, “uma Cidade na transição 
Santos: 1870-1913”, publicado em 1996 na cidade de Santos, e também os livros “preservação 
urbana: gestão e resgate de uma história” e “evolução urbanística de mossoró”, da Betina 
Adams e do Raimundo Nonato da Silva, respectivamente, entre outros, na medida que 
seja necessário.
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Surgida por volta do século XVIII ainda na constituição de alguns sítios e fazendas, 
Mossoró estruturou-se e expandiu-se a partir de um pátio em frente a uma capela, hoje 
a matriz, a Catedral de Santa Luzia. Foi a partir da segunda metade do século XIX, que 
iniciou um período de grande desenvolvimento na então Vila de Mossoró, passando 
em 1870 para a condição de cidade. Antes mesmo, no ano de 1855, Mossoró já tinha o 
seu Código de Posturas, onde encontramos nele vários artigos trançando com deveriam 
ser construídas as edificações da vila, como também a proibição de simples reparos em 
casas de taipa, que eram bastante comuns.

No artigo 2º do Código de Posturas da Câmara Municipal da Vila de Mossoró de 
1855, define que “as casas, que se erigirem, terão as portas com 10 palmos de altura e 5 
de largo; a frente com 14 de altura, e as caçadas com 6 de largura, sendo umas e outra 
de pedra ou tijolo” (CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, 2002). 
Esse decreto de como deveriam ser construídas as casas a partir daquele momento, já 
nos trazem margem para definirmos quais casas ainda existentes hoje que são desse 
período. Como trás BRESCIANNI, “as cidades são antes de tudo uma experiência visual”, 
então por que não, entendermos elas partindo do visível a toda população, que são os 
prédios e suas fachadas.

A década de 1860 a 1870 se tornou marco no desenvolvimento de Mossoró. É 
esse período que Câmara Cascudo chama de década do expansionismo de Mossoró. 
Vemos isso bem exemplificado nas “tentativas” de Mossoró do século XIX feitas pelo 
memorialista mossoroense Raimundo Nonato da Silva. (Ver Imagem 1, 2 e 3)

Figura 1 – Planta da Vila de Santa Luzia de Mossoró. 1861-1870. Fonte: 
Raimundo Nonato da Silva, em Evolução Urbanística de Mossoró. Pg. 19
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Figura 2 – Planta da cidade de Mossoró. 1870-1883. Fonte: 
Raimundo Nonato da Silva, em Evolução Urbanística de Mossoró. Pg. 27.

 

Figura 3 – Planta da cidade de Mossoró. 1883. Fonte: 
Raimundo Nonato da Silva, em Evolução Urbanística de Mossoró. Pg. 37.
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Enquanto o governo imperial brasileiro vivia seu declínio, Mossoró crescia e se 
desenvolvia como nunca, marcado principalmente pelas relações econômicas. Nesse curto 
período de 23 anos traçado nas plantas anteriores, podemos identificar o surgimento do 
Mercado da cidade (reconstruído em 1907), de várias ruas, praças e uma reestruturação 
das ruas e edifícios de Mossoró, como o surgimento do alto do pão doce (nos anos de 
1877-1879 funcionou o Hospital dos Variolosos), o cemitério etc. Em 1855 a cidade fazia 
apenas três anos que tinha sido elevada a condição de Vila, e como trás Câmara Cascudo, 
“a população, aceitando-se o cálculo de 2.000 fogos, alcançaria 6.000 habitantes, tornando-
se a média de três pessoas por casa residencial” (CASCUDO, 2001).

O importante aqui é tentar analisar as transformações de caráter físico da cidade 
e o uso de seus habitantes, principalmente nesse processo de modernização em que 
Mossoró passou a partir da segunda metade do século XIX.

A criação de novos espaços, seja por processos de demolição e reconstrução 
de lugares ocupados, seja pelo aparecimento de [..], bairros e ruas e novas 
maneiras desejáveis de morar, definiam o que seriam os problemas urbanos, 
indicaram uma expansão difica da cidade e revelavam seus contornos, 
conteúdos e inteções. (LANNA, 1996:27)

Uma perspectiva que devemos ter por parte dos edifícios do final do século XIX, 
é que eles eram uma experiência diurna, tendo em vista da inexistência da luz elétrica, 
e da pouca iluminação por parte dos lampiões da cidade.

Em pesquisa preliminar, encontramos no jornal “Mossoroense” do ano de 1873, 
alguns relatos onde descrevem alguns edifícios do período, destacados nesse ano, 
exclusivamente, em anúncios de vendas.

Vendem-se as moradas de casas situadas à Rua da Independencia, onde morou 
e teve estabelecimento José Torquato de Sá Cavalcanti; Sendo um espaçöso 
armazém, loja, e venda com as respectivas armações; e uma casa de morada 
com bon commodos, e tudo em terreno próprio, quem pretender compral-as 
quer todas, ou cada uma de per si, poderá tratar com o abaixo assignado, seu 
proprietário na Praça da Liberdade. – Antonio Filgueira Secundes. (JORNAL 
MOSSOROENSE, 9 de agosto de 1873: sp)

Podemos identificar aqui, algumas características desse edifício, onde facilita a 
caracterização desses no presente. Era uma casa, junto de um armazém, ou seja, além 
do viver familiar, ainda tenha o conviver da população em geral, que possivelmente 
freqüentava esse espaço. Então, nesse momento surge uma indagação as criticas feitas a 
quem estuda as edificações como documento histórico e como patrimônio. Um lugar como 
esse, não teria valor histórico? Um edifício tipo como patrimônio, não teria significação 
em relação a um passado?

Encontramos no mesmo jornal e de mesmo ano (1873), o seguinte anúncio:

João Gonçalvez da Cunha, Annuncia aos seus freguezes, que tendo chegado 
a pouco da praça de Pernambuco, com um variado sortimento de fazendas 
e roupas feitas, finas e ordinárias, assim como miudezas calçados da terra 
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francez, chapeos de diversas qualidades e prefumarias, vende estes objectos 
por preços commodos – na Rua de Victor-Hugo – casa das portas amarelas e 
barra roxa (grifo do autor). (JORNAL MOSSOROENSE, 17 de agosto de 1873: sp)

Nesse trecho, podemos identificar as cores utilizadas no ano, ajudando aos trabalhos 
de restauração e preservação dos prédios desse período. A dificuldade que existe em 
se trabalhar com as edificações em Mossoró, se dá pela pouca identificação do período 
exato do surgimento deles. A Carta de Veneza (1964), define monumento histórico como 
sendo uma criação arquitetonica isolada, bem como sítio rural ou urbano que possua 
testemunhos de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 
acontecimento histórico. Esta noção se aplica não só as grandes criações, mas também 
para as obras modestas do passado, que adquiriram significado cultural com o decorrer 
do tempo. 

O documento ainda classifica a restauração como uma operação de caráter 
excepcional, englobando ações multidisciplinares que objetivam a preservação dos 
valores estéticos e históricos dos monumentos. Um ponto de grande relevância é que 
a Carta enfatiza  a importancia da participação da popular local para o sucesso da 
preservação (ICOMOS, 1986). 

O titulo desse artigo veio a ser “Mossoró Invisivel”, pois o patrimônio edificado da 
cidade se encontra nesse estado de “invisibilidade”. Não existe mais uma homogeneidade 
do centro histórico de Mossoró, e o que existe desses prédios, além de serem (com 
algumas exceções) mal conservados, estão sendo esquecidos pela população. Um exemplo 
é o prédio, que até o momento não foi possível identificar seu período de construção, 
localizado na Avenida Dix-sept Rosado, ao lado da atual Biblioteca Municipal Ney 
Pontes. (Ver Foto 1)

Figura 4 – “Pousada Residencial”, prédio localizado na Avenida Dix-sept 
Rosado, ao lado da biblioteca Municipal Ney Pontes. Fonte: Foto do autor.
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Através desta análise, é importante mencionar a relevância da Conferência de Nara 
(1994), que trouxe a autenticidade do patrimonio como elemento chave para atribuição 
de valores que caracterizam um bem, variando de acordo com as funcoes e aspectos 
socioculturais dos bens culturais. Herb Stovel (2008), declara que com base neste 
documento, houve uma mudança de valor teórico e prática no tocante á preservação 
do patrimônio de valor mundial. A Carta incentivou o uso da autenticidade como um 
instrumento de preservação dos bens culturais, revelando os valores históricos e estéticos, 
e construindo um plano de salvaguarda visando a preservação da integridade material 
e imaterial para as gerações futuras. 

Desse modo o entendimento de autenticidade torna-se um fator essencial para a 
atribuição de valores decorrentes da diversidade cultural, respeitando o contexto de 
cada bem, e o local onde ele está inserido.

Encontramos um relato no livro “Ruas, Caminhos da Saudade” de Raimundo 
Nonato, publicada no ano de 1973, encontramos o que entre os anos de 1876-1873, a Câmara 
Municipal, solicitou uma “permissão para construção de casas1, referem-se quase todos ao 
quadro da vila.” (NONATO, 1973:9). E que “em 1873, ainda são poucos os nossos logradouros 
públicos: Ruas do Rio, da Independência, da Liberdade, Victor Hugo, Cavour, Travessa 
Municipal, Beco da República, Rua do Conde D’Eu” (NONATO, 1973:10). Continuando, o 
autor descreve que no mesmo ano Mossoró tinha cerca de 1.270 fogos.

Analisando o extenso acervo de bens patrimoniais espalhados por todo o Brasil, 
sentia-se a necessidade da elaboração de um documento originalmente nacional, é neste 
contexto que Mário de Andrade e Lúcio Costa idealizaram o Decreto 25 de 1937 em 
meio ao governo de Getúlio Vargas. Assim, os bens referentes a este documento são de 
interesse público; seja ele diretamente ligado a fatos memoráveis do país ou pelo valor 
singular para as áreas arqueológicas, etnográficas, bibliográficas ou artísticas.

A preservação do Patrimônio Histórico brasileiro e a reafirmação da identidade 
nacional estão diretamente relacionados com a localização social e espacial do sujeito, 
pois por meio das heranças culturais o indivíduo constrói o sentimento de pertença, 
definindo-o enquanto cidadão e situando-o na sociedade.

Segundo o Decreto-Lei 25/1937, o tombamento é uma forma de proteção aplicada 
aos bens de valor material, sendo definido como um ato administrativo designado 
pelo poder público, impedindo que estes patrimonio sejam demolidos, destruidos e/ou 
descaracterizados. 

A ampliação do conceito de patrimonial aconteceu em 1988, com a publicação da 
Carta Magna que salienta:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de  referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

1 Tal como na pesquisa de LANNA (1996), as demolições em Mossoró “são peça-chave para a compreensão dos 
processos de formação” da cidade.
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brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, 
fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

ConCLuSão

De modo geral, o patrimônio edificado da cidade de Mossoró, apesar de não ser 
tombado, vem se tornando um objeto de estudo histórico instigante e ao mesmo tempo 
complicado, pois as o trato com as fontes deve ser minucioso e relacionar várias questões 
para poder chegar a uma conclusão. O patrimônio da cidade, tem se mostrado elitizado, 
e a preservação demonstra a precariedade e a seletividade. Desconhecendo alguma 
estatística, mas podemos dizer que os edifícios que são preservados, se não são públicos, 
são de alguém que está ou passou pelo poder público.

Assim, embora a implantação de leis voltadas para a defesa do patrimônio 
histórico tenha representado um avanço no campo da preservação da memória 
social [...], os fundamentos que informaram essas práticas iniciais acabaram 
provocando a expropriação cultural da maior parcela da população, que não se 
viu reconhecida nos majestosos exemplares da arquitetura pública. (FUNARI, 
PELEGRINI, 2006:57)

Encontramos em Mossoró uma expropriação, ou um estranhamento por parte 
da população, sobre as edificações históricas. O que resta desse passado materializado 
está perdendo o seu significado a cada dia. Hoje os monumentos são tidos como “casas 
velhas” que servem para lembrar o passado da cidade, mas se no dia seguinte essas 
“casas velhas” forem destruídas, será como se nunca tivesse existido. 

Podemos considerar hoje, portanto, que esses prédios são antigos, não considerando, 
ainda, como um “prédio histórico”, pois a significação histórica esta perdida2. Por isso 
requer pesquisas que integrem essas edificações dentro de um contexto histórico. Já se 
torna difícil essa correlação para um historiador, imaginemos então para a população 
de modo geral.
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o PatrImÔnIo CuLturaL Como InStrumento de PreSerVaÇão 
da memórIa do Centro HIStórICo de nataL-rn

Lucas Oliveira dias Santos

Sabemos que de acordo com o artigo 216 da Constituição Brasileira de 1988, o patrimônio 
cultural brasileiro é formado pelo conjunto de bens materiais e imateriais, tomados 
individualmente, ou em conjunto, portadores de referência, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, em sua multiplicidade de 
significados. Proteger o patrimônio do nosso país é competência concorrente da União, 
Estados e municípios, que devem atuar na promoção de ações de conscientização 
preservação, que devem ser feitas por meio de políticas públicas e iniciativas que 
envolvam a comunidade e os órgãos responsáveis pela proteção dos bens de valor 
material e memórias correspondentes à identidade cultural do nosso país.  Desse modo 
então, sabe-se que o patrimônio cultural influencia diretamente no modo de viver de 
uma sociedade através dos costumes e tradições que são passadas de geração para 
geração, almejando a perpetuação dos valores histórico-sociais. Este artigo propõe uma 
abordagem acerca da importância da preservação do patrimônio cultural e sua relação 
direta com a memória do Centro Histórico de Natal, estado do Rio Grande do Norte, 
localizado nos bairros de Cidade Alta e da Ribeira, onde trataremos a priori, sobre a 
importância da memória (individual e coletiva), e como a preservação destes pode atuar 
como instrumento de perpetuação dos valores culturais do Centro Histórico em estudo, 
entendendo como a percepção dos fatos históricos pode atuar na construção da memória 
da cidade e de seus habitantes, e como ele pode ser importante na salvaguarda dos fatos 
da memória social e afetiva como um lugar de memória. 
Palavras-chave: 1.Patrimônio 2.Memória 3.Preservação
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óBICeS À eFetIVaÇão do dIreIto a CIdade no Programa mInHa 
CaSa mInHa VIda: um eStudo doS ConJuntoS HaBItaCIonaIS 
da FaIXa um em VItórIa da ConQuISta – BaHIa

mayra Alexandra Santana Santos1

Ana Aparecida Silva2

Cláudio Oliveira de Carvalho3

O Direito à moradia digna foi consagrado, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
como uma garantia de todas as pessoas, influenciando a criação, de uma ordem jurídico-
urbanista de Direito à cidade, pela Constituição Federal de 1988. Essa ordem foi fortalecida 
pela promulgação do Estatuto da Cidade, que viabilizou instrumentos de gestão, dentre eles 
o Plano Diretor Urbano, capazes de promover um gerenciamento democrático da cidade e 
garantir a função social da propriedade. É garantido a todos o direito de viver na cidade, 
de participar da cidade, de permanecer nos seus espaços, e para isso, o indivíduo precisa 
de uma casa, um local para habitar. Assim, com o intuito de proporcionar ao cidadão 
condições de acesso á moradia própria, foi criado o programa Minha Casa Minha Vida. 
No entanto, esse direito a moradia não está preso somente à ideia de um teto. Moradia 
digna compreende não só o direito a morada, mas, a garantia de um local coberto por 
infraestrutura urbana, que compreende redes de água e esgoto, iluminação pública, 
drenagem, pavimentação, dentre outras, bem como a existência de serviços urbanos, como 
transporte, saúde, educação, segurança, coleta de lixo, lazer e cultura. Tomando como base 
o exposto, esse trabalho instiga-se a questionar: como a criação dos conjuntos habitacionais 
do projeto minha casa minha vida, contribui para o aumento da segregação socioespacial 
das camadas menos abastardas na cidade de Vitória da Conquista na Bahia? No plano 
metodológico, buscará pela abordagem cartográfica, fazer uma análise da planta urbana, 
destacando a evolução do espaço urbano, na cidade de Vitória da Conquista - Bahia, e a 
distribuição dos equipamentos e infraestrutura que atendem aos conjuntos em estudo. 
Soma-se ainda, pesquisa documental e estudos empíricos como a aplicação de entrevistas e 
questionários aos agentes envolvidos com essa política pública. Por último, buscará analisar 
os desdobramentos socioespaciais desta política, destacando aspectos como as condições 
infraestruturais, tomando como base a análise da Constituição Federal de 1988, do Estatuto 
da Cidade, bem como do Plano Diretor Urbano da cidade de Vitória da Conquista, que 
hoje, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a terceira maior 
cidade do Estado da Bahia, e a quarta do interior do Nordeste. 
Palavras-chave: Direito à cidade. Minha casa minha vida. Vitória da Conquista. 
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“dona marIa, a maIor traFICante da BaHIa”: um deBate SoBre 
o dISCurSo mIdIÁtICo em CaSoS de muLHereS enVoLVIdaS Com 
o trÁFICo

Larissa da Silva Gonçalves1

Nicole Gomes porto2

Alexandre Garcia Araújo3

 

reSumo: O presente resumo visa fazer uma análise do discurso midiático em relação ao 
caso de Jasiane Teixeira, conhecida popularmente com “Dona Maria”. A priori será feito 
um breve esclarecimento sobre a mídia jornalística e a sua construção sobre mulheres 
criminosas, relatando a influência social diante o discurso midiático. No segundo 
momento, será explanado como “Dona Maria” ficou conhecida como a maior traficante 
de drogas do Estado da Bahia, sendo afamada como a dama de copas do baralho do 
crime. A partir dessa perspectiva, será feita uma análise da mulher criminosa, com 
preceitos estabelecidos da criminologia clássica, relacionando-os com o discurso da 
mídia jornalística. O método utilizado foi de estudo de caso embasado em pesquisas 
bibliográficas, para relacionar a representação da mulher criminosa com a abordagem 
midiática.
Palavras-chave: Discurso Midiático. Dona Maria. Mulher Criminosa.

IntroduÇão 

A mídia jornalística exerce uma grande influência na vida das pessoas, interligando 
a notícia com o cotidiano social, informando os fatos e acontecimentos relevantes para 
a sociedade.Esse meio de comunicação surgiu para conectar e comunicar as pessoas ao 
redor do mundo, tornando-se um reflexo do ambiente social (SILVA, 2015, p.182). Nesse 
aspecto, possibilita que as pessoas tenham acesso aos fatos relevantes que acontecem 
em todos os lugares, contribuindo para a troca de informações entre os indivíduos.

Ao transmitir a notícia, a mídia deve apresentar os fatos de maneira imparcial, ou 
seja, sem nenhuma carga valorativa a sua narrativa (WANG, 2015). No entanto percebe-
se que o discurso midiático traz alguns preceitos e estereótipos criados pela sociedade. 
O objetivo deste trabalho é entender como as matérias jornalísticas retratam o caso da 
prisão de Jaciane Teixeira, conhecida popularmente como “Dona Maria”, a “Dama de 
Copas do baralho do crime”.
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materIaIS e mÉtodoS 

O presente resumo visa identificar características sexistas e racistas nas matérias 
jornalísticas da prisão de “Dona Maria”, apontada como uma das maiores traficantes do 
Estado da Bahia. Dessa forma, a técnica de estudo de caso será adotada nesta pesquisa, 
com uma análise do discurso feito a partir de notícias publicadas nas revistas eletrônicas 
UOL Notícias, G1 Bahia e Blitz Conquista4. As reportagens foram retiradas de sites 
nacionais e um blog local para um maior embasamento teórico do trabalho. 

Os métodos utilizados foram o histórico que busca explicar comportamentos atuais 
a partir de análises históricas. Também foi utilizado método monográfico conhecido 
como estudo de caso (ARAGÃO; MENDES NETA, p.34), para explicar a relação entre o 
discurso midiático e o racismo estrutural, juntamente com o poder dado Jasiane Teixeira 
a “Dama de Copas”.

Além disso, houve a utilização de pesquisas bibliográficas para a fundamentação 
teórica deste resumo, para entrelaçar a representação da mulher criminosa com 
abordagem midiática. Mostra-se a imagem da mulher criminosa através dos grandes 
veículos de comunicação, como elas são vistas pela sociedade, assim como qual crime 
mais cometido por elas e o porquê. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

De acordo com a revista UOL, no dia 25 de Setembro de 2019, Jasiane Teixeira, 
conhecida popularmente como Dona Maria, foi presa na região de Biritiba Mirim, na 
cidade de São Paulo. Apontada pela polícia como a maior traficante da Bahia, ela é acusada 
por envolvimento com casos de homicídios, corrupção de menores, falsidade ideológica, 
tráfico de armas e drogas, roubos, entre outros delitos. Pelo seu grande envolvimento no 
mundo do crime, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) deu 
a ela o título de “Dama de Copas do Baralho do Crime’’5.

Nascida na cidade de Vitória da Conquista-BA, Jasiane Silva Teixeira, 31 anos, foi 
presa pela primeira vez em 2008, sob suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma 
de fogo. Casada na época com Bruno de Jesus Camilo, vulgo Pezão, um dos maiores 
traficantes de Vitória da Conquista, Dona Maria ficou presa até 2009, quando a Justiça 
a concedeu o benefício da liberdade provisória. Após a sua soltura, passou a atuar sob 
as ordens de seu esposo na cidade de Jequié, onde o mesmo se encontrava preso, sendo 
acusada em 2010 de participar da execução de um agente penitenciário, atendendo a 
um pedido do seu companheiro. (UOL Notícias, 2019.)

Após a soltura de Pezão, eles passaram a viver no município de Porto Seguro, no 
sul do Estado, mantendo a sua atividade no tráfico até 2014. Diante do falecimento do 
seu esposo, morto em confronto com a polícia, Jasiane, que conseguiu escapar ilesa, teria 
assumido a liderança da quadrilha que fora comandada pelo marido, o grupo criminoso 
conhecido como Bonde do Neguinho (BDN) (UOL Notícias, 2019).
4 Revistas Eletrônicas Brasileiras.
5 Criminosos mais procurados no Estado da Bahia.
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De acordo com os dados oferecidos pela a revista UOL, posteriormente à morte de 
Pezão, Jasiane aliou-se a facções maiores que atuavam na Bahia como braço do PCC,6 

unindo-se também a grupos menores de traficantes, fazendo acordo para fornecimento 
de drogas e armas (A gente diz). Com isso, continuou crescendo no mundo do crime 
passando a negociar com integrantes de grupos criminosos do Rio de Janeiro, com 
compras de armamentos pesados como fuzis e granadas para os grupos que chefiava. 
Assim, Dona Maria passou a comandar a distribuição de drogas no sudoeste baiano, 
em cidades como Jequié e Vitória da Conquista, para estados do Sudeste, como Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (UOL Notícias, 2019).

a muLHer CrImInoSa

O discurso midiático em relação a prisão de Dona Maria, traz muitas peculiaridades 
da visão da mulher criminosa. Segundo Gindri (2013, p.429), por muitos anos a 
criminalidade feminina era vista como algo não natural, e as mulheres sempre eram 
representadas como seres frágeis, submissas e influenciáveis. A criminologia clássica 
sempre buscou a idealização de uma mulher delituosa, tratando-as como anomalias 
sociais, ou seja, mulheres que não representava o “ideal feminino” (FARIA, 2008).

As mulheres que detinham comportamento sexuais, ou apresentavam algum traço 
masculino eram consideradas mais propensas a cometer atos delituosos. O criminologista 
italiano Cesare Lombroso no seu livro The Female Offender (1903) apud Gindri (2013, 
p. 428), utilizava comportamentos sexuais para definir a mulher criminosa, com uma 
visão preconceituosa e machista. A beleza e a sedução feminina sempre eram vistas 
com maus olhos pela sociedade, e assim mulheres que detinham esses comportamentos 
eram criminalizadas.

Partindo para uma análise de perfil das mulheres encarceradas, temos um padrão, 
pois encontramos uma grande maioria de mulheres negras, que sofreram algum tipo 
de violência, seja ela física, moral, sexual, de baixa renda, baixa escolaridade, vinda de 
uma situação de vulnerabilidade e desestruturação familiar. Na sua maioria, cerca de 
62% das encarceradas (CEE Fio Cruz), são presas por tráfico de drogas, de acordo com 
dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN).

Segundo a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas 
(Dapp/FGV) apud Agência Brasil (2018), a população carcerária feminina do Brasil 
cresceu quase 700% entre 2000 e 2018. O desemprego e as dificuldades de subsistência 
fazem com que essas mulheres procurem meios alternativos para sustento da sua 
família, já que grande parte da população carcerária feminina é composta por mães, o 
que amplia as desigualdades e opressões de gênero sofridas por elas. Percebe-se que o 
padrão majoritário dessas mulheres é de vulnerabilidade, fragilidade que, mesmo antes 
de suas prisões, já viviam à margem da sociedade. 

6 Primeiro Comando da Capital é uma organização criminosa do Brasil.
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No entanto, “Dona Maria” não apresenta essas características, como podemos 
extrair das palavras do diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime 
Organizado (Draco) “Não se enganem com as feições porque ela é muito fria. ela foge de todos 
os estereótipos voltados para o crime, mas ela é muito perigosa” (BLITZ CONQUISTA, 2019). 
Dessa forma não corresponde com os padrões estabelecidos pela criminologia clássica 
quando há análise das imagens da prisão de Jasiane, nota-se o oposto: uma mulher 
branca, loira7, considerada a maior traficante da Bahia, denominada de “Dama de Copas”. 
As reportagens mostram que ela vivia uma vida de luxo, com roupas de grife e possuía, 
inclusive, uma aeronave. 

Até o tratamento da mídia com a prisão dela foi diferente de outras prisões de 
mulheres envolvidas com o mesmo tipo de crime. Isso pode ser inferido ao se debruçar 
sobre o tratamento dado à sua prisão, incluindo seu transporte do estado de São Paulo 
para Salvador:

Jasiane movimentava expressivo montante em dinheiro com a atividade 
criminosa. Assim, conseguia se manter em fuga, mudando-se para diferentes 
cidades do país. [...] Jasiane portava sempre documentos falsos a fim de se 
passar como inocente, embora não deixasse de lado a vida de luxo, com roupas 
de grife. (UOL Notícias, 2019).

Ao contrário do que se vê nas prisões de outras mulheres, em momento nenhum 
da prisão de “Dona Maria” ela foi apresentada como uma mulher frágil ou vulnerável, 
pelo contrário, em todo momento ela foi apontada como uma mulher poderosa, uma 
líder criminosa, temida e impiedosa.

Assim, a “Dama de Copas” também se difere no seu lugar ocupado no mundo 
do crime, levando em conta que grande parte das mulheres encarceradas não possuem 
lugar de poder no tráfico, servindo apenas à baixa hierarquia do crime, não sendo 
consideradas de alta periculosidade. 

O transporte de Jasiane para Salvador foi feito sob um grande esquema de 
segurança. Em um avião particular da Polícia, sendo conduzida com olhos vendados 
e algemas nas mãos e pés (G1, 2019). Ao dar entrevista, alegou que tudo que foi falado 
sobre ela era mentira, e que desconhecia todas as acusações. “eu quero dizer que isso é 
simplesmente holofote em cima de mim. Sou uma simples mulher, como outra qualquer, e me deram 
uma fama da qual eu desconheço. isso para mim é tudo novo” (UOL Notícias, 2019).

Então percebe-se que até entrevistas foram concedidas a ela tamanha foi a 
repercussão da sua prisão, reforçando ainda mais a teoria sobre o poder dado a ela 
diferentemente da visibilidade de outras presas sob as mesmas circunstâncias.

Mesmo com essas informações, a prisão de Jasiane ainda foi carregada de alguns 
estereótipos criados a partir de uma visão ideologicamente feminina. Apesar das 
reportagens jornalísticas terem citado seu relacionamento amoroso com Pezão, o foco do 
discurso midiático é a sua ascensão no mundo do crime, comandando uma das maiores 
facções criminosas do Estado da Bahia.

7 Em sua primeira prisão as fotos mostram que tinha o cabelo preto, possivelmente tendo sido pintado em decorrência 
do fato de estar foragida da Justiça.
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

Ao falar sobre o discurso midiático em relação ao caso de Jasiane Teixeira, é 
indubitável relatar que ela representa uma mulher branca que entrou para mundo do 
crime, desconstruindo assim, todos os padrões estabelecidos pela sociedade. Nessa 
perspectiva, a mídia retrata-a de uma forma atípica considerando-a uma mulher forte 
e destemida.

Além disso, sabe-se que no Brasil persiste o racismo estrutural, que se baseia no 
pressuposto que poucas pessoas negras ocupam cargos de chefia em grandes empresas, 
assim como nos cursos das melhores universidades. Em contrapartida, a maioria 
esmagadora de um grupo está em uma posição melhor de sucesso, incluindo também 
o mundo do crime. Ter consciência dessa diferença de tratamento mostra como o país 
que vivemos é um país racista, no qual todo preto é considerado bandido ou é colocado 
em uma posição de vulnerabilidade à margem da sociedade.

Por conseguinte, essa é a principal causa da diferenciação entre o caso de prisão de 
“Dona Maria” e outras presas. Para além da questão do poder conquistado no mundo 
do crime, mesmo ela vindo de um bairro periférico da sua cidade natal, o fato de ser o 
oposto do que se espera e se vê das criminosas, também influenciou no tratamento dado 
a ela no momento de sua prisão.

Esse racismo que está presente na sociedade mesmo que de forma disfarçada 
mostrando que mulheres negras não possuem espaço em cargos de chefia ou de poder e 
isso também é visível no mundo do crime. O fato da “Dama de Copas” ser tão conhecida e 
considerada tão poderosa tem uma ligação direta com sua cor e etnia, pois no país desigual 
que vivemos, uma mulher negra jamais teria esse mesmo tratamento perante a mídia.
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reSumo
O sistema criminal brasileiro está pautado para promover as funções de reprovação e 
prevenção dos delitos. No entanto, a realidade carcerária revela a completa supressão dos 
direitos humanos dos apenados, que vivem em condições insalubres de sobrevivência, 
não sendo possível a efetivação da dignidade humana. Por essa ótica, observamos que 
os estabelecimentos penais não passam de meros instrumentos de reprovação social, 
sem vinculações com os objetivos de prevenção de novos crimes e ressocialização penal. 
Percebe-se que há, na verdade, a institucionalização da violência dentro dos presídios, em 
que os grupos dominantes comandam as facções de dentro de suas celas e, para chamar 
a atenção do Estado para as condições de vida dentro dos estabelecimentos, instituíram 
as cirandas da morte, sendo destinado a cada semana um detendo para morrer em 
momentos de rebeliões. Por esse aspecto, o presente estudo tem por objetivo analisar as 
ascensões das práticas de cirandas da morte dentro dos estabelecimentos penais, a fim 
de compreender as implicações da ausência estatal de cumprir as verdadeiras funções 
da pena e de restabelecer a ordem jurídica. Para tanto, será utilizado uma orientação 
metodológica exploratória, com procedimentos técnicos bibliográficos de cultores da 
área de Direito Penal, bem como um estudo qualitativo dos casos de cirandas da morte 
já presenciados nos estabelecimentos penais brasileiros.  
Palavras-chaves: Ciranda da Morte; Direitos Humanos; Estabelecimentos Penais 
Brasileiros; Institucionalização da Violência.
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aBStraCt
The Brazilian criminal system is guided to promote the functions of reprobation and 
prevention of crimes. However, the prison reality reveals the complete suppression of 
the human rights of the inmates, who live in unhealthy conditions of survival, and the 
realization of human dignity is not possible. From this point of view, we observe that 
penal establishments are merely instruments of social disapproval, not linked to the 
objectives of prevention of new crimes and criminal resocialization. It can be seen that 
there is, in fact, the institutionalization of violence within prisons, in which the dominant 
groups command the factions within their cells and, to draw the state’s attention to the 
living conditions within the establishments, established the cirandas of death, being 
destined each week a detainee to die in moments of rebellions. In this regard, the present 
study aims to analyze the rise in death row practices within penal establishments in order 
to understand the implications of the state’s absence from fulfilling the true functions 
of the penalty and restoring the legal order. To this end, an exploratory methodological 
orientation will be used, with bibliographic technical procedures of criminal law cults, as 
well as a qualitative study of the cases of death cirandas already witnessed in Brazilian 
penal establishments.
Keywords: Ciranda of Death; Human rights; Brazilian penal establishments; 
Institutionalization of Violence.

IntroduÇão

A sociedade brasileira vem sido acometida cada vez mais por um índice alto de 
violência e criminalidade; dentre tantos fatores que levam a essa consequência podemos 
destacar a situação do sistema carcerário brasileiro, que teoricamente tem como função 
da recuperação do indivíduo e o seu preparo para inserção na sociedade, para que, após 
o cumprimento de sua pena, lhe seja oportunizado a continuidade da sua vida sem 
quaisquer danos. Ocorre que é de conhecimento geral que a realidade é bem diferente, 
isso por que os complexos penais brasileiros se “destacam” pela sua superlotação, falta 
de saneamento básico, insalubridade e demais circunstâncias que apenas afastam o 
detento de realmente se “recuperar” neste ambiente, ou seja, hoje, o Sistema Carcerário 
Brasileiro apresenta apenas a função de isolar e excluir o indivíduo da sociedade ao 
submetê-lo a essas condições degradantes.

Além disso, é de extrema importância abordar sobre os direitos fundamentais 
inerentes ao indivíduo preso sob o prisma da sua própria dignidade e responsabilidade 
social. Em razão disso, o fundamento jurídico apontado é a Constituição Federal de 1988, 
na qual consagra de forma inovadora os direitos e garantias fundamentais, pois, desde 
o seu preâmbulo, inclui direitos civis, políticos e sociais do cidadão preso.

oBJetIVoS

A falência dos estabelecimentos penais se verifica com a superlotação dos presídios 
e pelas péssimas condições de vida, que denotam o desrespeito dos direitos humanos. Tal 
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situação tem sido intensificada com a institucionalização da violência dentro dos presídios, 
que refletem a insegurança social, por meio das cirandas de morte. Nesse sentido, o presente 
estudo tem por objetivo analisar as ascensões das práticas de cirandas da morte dentro 
dos estabelecimentos penais, a fim de compreender as implicações da ausência estatal de 
cumprir as verdadeiras funções da pena e de restabelecer a ordem jurídica. 

FundamentaÇão teórICa

O direito penal, mesmo se caracterizando como ‘última ratio’ não pode desrespeitar 
bens inerentes ao ser humano, como os direitos fundamentais e demais princípios que 
norteiam todo nosso ordenamento. É certo que na aplicabilidade da lei penal, abordando 
situações fáticas, é notório o descaso quanto à assistência dada do Estado aos Complexos 
Penais, situação esta que acomete os que precisariam de recuperação para posterior 
reinserção na sociedade. 

Dentre os diversos direitos e garantias fundamentais do apenado a Constituição 
Federal de 1988, estabelece a proibição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, CF) e garante ao 
cidadão preso o respeito a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, CF), partindo do fato 
de que os direitos fundamentais são direitos humanos presentes na Carta Magna, em 
leis e tratados internacionais que estão baseados no princípio da dignidade humana.

Constitui a dignidade um valor universal, composta por um conjunto de direitos 
existenciais que são compartilhados entres todos os homens, em igual dimensão. Como 
observa Ingo Wolfgang Sarlet: a dignidade humana constitui-se em “qualidade intrínseca 
e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos”.

Do ponto de vista de Luís Roberto Barroso: “a dignidade humana representa 
superar a intolerância, a discriminação, a exclusão social, a violência, a incapacidade 
de aceitar o diferente. Tem relação com a liberdade e valores do espírito e com as 
condições materiais de subsistência da pessoa”. 

Nos dias atuais, busca-se incessantemente o reconhecimento dos direitos 
fundamentais, com o objetivo de colocá-los em prática, mas o Estado vivencia uma crise 
que impossibilita o cumprimento das normas estabelecidas na Constituição Federal 
de 1988, o que prejudica todas as áreas sociais, entretanto, de forma mais contundente 
o encarcerado e sua família, que tem conhecimento acerca das circunstâncias em que 
a população carcerária no país sofre. Ademais, vale ressaltar que o não cumprimento 
do que está previsto na Constituição traz consigo uma insegurança jurídica enorme, 
além de abrir diversos precedentes. 
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Do mesmo modo tem-se a Lei nº 7.210 de 1984 – Lei de Execução Penal, que estabeleceu 
as diretrizes e os instrumentos para a execução das penas, bem como a organização dos 
estabelecimentos penais no Brasil. Tal instituto cumpre com os objetivos de aplicar os 
princípios constitucionais e estabelecer o princípio da humanização das penas, a fim de 
permitir a promoção das finalidades da pena de prevenção e ressocialização do apenado.

Destaca-se no artigo 3º da Lei de Execução Penal que: “Ao condenado e ao internado 
serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Nesse sentido, 
os sentenciados à pena privativa de liberdade, por ocasião da execução da pena, devem 
ter assegurados todos os seus direitos fundamentais, salvo aqueles incompatíveis com 
a condição atual e específica.

Em relação aos presos provisórios, a Lei de Execução Penal, em seu art. 2º, parágrafo 
único, dispõe que: “esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado 
pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição 
ordinária”. Nesse sentido, observa-se que a Lei de Execução Penal deve dispor de 
diretrizes para orientar a prisão do preso provisório, devendo respeito a todos os direitos 
fundamentais e basilares para a sua sobrevivência.

No que diz respeito a pena, o sociólogo Émile Durkheim na sua obra “Da divisão 
do trabalho social” apresenta o que se chama de teoria do crime o teoria das sanções. 
No qual, o crime seria um ato tido como proibido pela consciência coletiva e as sanções 
teriam como principal característica satisfazer essa “ferida” ocasionada pelo ato de 
um membro específico da coletividade, assim, as punições teriam caráter exclusivo de 
reparação racional. 

Na obra do autor  Francesco Carnelutti, “O problema da pena”, ele ensina que 
a pena deveria ser uma prevenção dos delitos que porventura ocorressem de forma 
ulterior, como ele diz: “Se aquilo que é feito é feito e não pode converter-se em não 
feito, a pena poderá, naturalmente, impedir um novo feito, mas não eliminar o feito já 
acontecido; tal fundamento da inclinação a resolver em ne pecetur o quia peccatum est ou, 
como costumamos dizer, a repressão na prevenção [...]”. Nesse seguimento, não se deve 
não querer cometer delitos por medo da sanção, mas sim por educação de saber o certo 
e o errado. Carnelutti nos faz entender na sua obra que a prisão já cerceia um dos bens 
mais importantes da vida, a liberdade. 

Uma possível solução para o problema da não ressocialização, além de um 
investimento maior nas penitenciárias que possibilitasse as condições mínimas de 
higiene e conforto , seria o investimento na educação dos reclusos, visto que a maioria 
é composta por pessoas de classe social mais baixa e que normalmente não tem acesso 
às escolas ou instrução.

Outra possível solução seria o incentivo ao trabalho, como previsto no artigo 28 da 
Lei de Execução Penal: “Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição 
de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. Por fim, uma educação 
de base somada com condições salutares fornecerão ao reeducando o seu retorno à 
sociedade que lhe expurgou do seu meio.
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mÉtodoS

A pesquisa se valerá de uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa 
bibliográfica, tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica do tema a 
partir de cultores da área do Direito Penal sobre a crise do sistema penal brasileiro e os 
seus institutos repressores. Ademais, serão analisados os dados das rebeliões ocorridas 
nos estabelecimentos penais brasileiros, a fim de verificar a sua relação com a crise 
institucional dos aparelhos do Estado, bem como realizar um estudo qualitativo dos 
casos de cirandas da morte já presenciados nos estabelecimentos penais brasileiros.  

reSuLtadoS e dISCuSSão

A realidade carcerária brasileira tem levantado uma série de debates e reflexões 
da doutrina da área, tendo em vista a dificuldade de aplicar o cumprimento das leis de 
execução penal com efetividade. Depreende-se do contexto atual, que os estabelecimentos 
penais têm se transformado em instrumentos de manipulação e poder das facções, que, 
durante as rebeliões tem gerado o fenômeno conhecido como ciranda da morte. 

As cirandas da morte consistem na eleição pelos líderes das rebeliões de um detento 
que irá morrer dentro da semana para chamar a atenção estatal para as condições de 
vida que passam nos estabelecimentos penais. Vivendo em constante ameaça e medo, 
os detentos são pressionados a obedecerem as próprias leis que os grupos líderes 
estabelecem nas prisões, revelando a completa inversão de valores dos princípios 
penais, em que o poder de punir passa a ser controlado pelos chefes de cada cela no 
estabelecimento penal.

 Nessa conjuntura, tem-se que os estabelecimentos penais brasileiros apresentam 
altos índices de superlotação, que propagam a violência e a completa supressão dos 
direitos humanos. O encarceramento contemporâneo se desvia de sua finalidade de 
panóptico ideal, com vistas a exercer o controle sobre os apenados, e se aproxima 
dos suplícios humanos, com opressão de direitos, péssimas condições de vida e um 
instrumento sujeito ao controle de facções comandantes, que propagam rebeliões dentro 
dos estabelecimentos.

Segundo os dados do INFOPEN (2018), os dados carcerários alertam para o completo 
caos institucionalizado. A taxa de ocupação no sistema prisional brasileiro, em relação 
às mulheres, é de 156,7%, conforme registrado em Junho de 2017, o que significa dizer 
que em um espaço destinado a 10 mulheres, encontram-se custodiadas 16 mulheres no 
sistema prisional.

De modo geral, as unidades mistas são aquelas que apresentam a maior taxa de 
ocupação global, com 25 pessoas custodiadas em um espaço destinado a receber 10 
pessoas. A taxa de ocupação calcula, em termos proporcionais, quantas pessoas se 
encontram custodiadas na unidade para cada vaga disponibilizada e difere, portanto, 
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do cálculo do déficit absoluto de vagas. Se considerarmos o déficit total de vagas no País, 
que chegam a 368 mil vagas observamos que as unidades masculinas respondem por 
80% deste déficit, enquanto as unidades femininas somam apenas 2% do déficit total 
no sistema prisional. 

Soma-se a essa realidade o número de rebeliões provocadas por disputa de território 
dentro dos estabelecimentos penais. Segundo ainda o INFOPEN (2018), o Brasil tem a 
terceira maior população carcerária do mundo, com cerca de 726.712 presos. Marcos Fuchs 
(2018), diretor da ONG Conectas, dedicada a cuidar dos direitos humanos, considera 
que 75% dos centros de detenção são controlados pelo crime organizado. “O Estado não 
cuida do preso, não zela pela saúde dele, coloca mais presos dentro da unidade, ele perde 
o controle. Perdendo o controle, quem manda é um comando paralelo”. 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, reconheceu o vácuo de autoridade. Em 2017, 
o Exército apreendeu 10.882 armas em 31 prisões que alojavam 22.910 internos. Uma 
a cada dois presos. “A metade da população (carcerária) brasileira está armada. É um 
absurdo incompreensível e evidentemente isso maximiza os massacres e a violência”, 
assinalou em entrevista de 2018.

Dentro desse contexto, temos registrado a presença das cirandas da morte, que se 
revelam como meios de opressão das facções e o completo estado de caos que se instala 
dentro dos estabelecimentos penais. O primeiro caso envolvendo a ciranda da morte 
surgiu em 1985, no presídio de Santa Terezinha, em Juiz de Fora. Segundo o Infopen 
(2003), a ciranda da morte surgiu como motivo de reivindicar melhores condições de 
vida, haja vista que a população carcerária contava com a superlotação de 147 presos 
por cela. Após esse episódio, as cirandas da morte se espalharam pelo país. 

Segundo dados do Infopen (2019), as rebeliões nos estabelecimentos de Manaus 
foram motivados pelas cirandas da morte. No Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 
menos de 24 horas foram registradas 15 mortes dentro das celas. Da mesma forma que, 
em outras três unidades do estado, foram relatadas 40 mortes de detentos, provocados 
pelos motins dos chefes das organizações criminosas. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Esse cenário denota a inversão do controle do poder de punir, que passa a ser dos 
próprios apenados, em uma crise do panóptico contemporâneo. Não há que se falar 
em cumprimento ideal de estabelecimento penal quando, na realidade, os presídios 
representam um castigo para os apenados, que estão submetidos a condições inóspitas 
de vida. A pena assume o caráter de aflição, de reduzir o ser humano a exclusão e 
marginalização.
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reSumo
O presente trabalho pretende analisar a criminalização da homofobia e transfobia 
pelo STF, em virtude da omissão do legislador contemporâneo. O mérito da discussão 
é evidente e socialmente inquestionável; a homofobia deveria ser crime, segundo a 
interpretação implícita do artigo 5º incisos XLI e XLII da CFRB/88. Todavia, há uma 
discussão quanto a forma como foi realizada, ou seja, quanto a técnica. A doutrina 
suscita a analogia in malam partem do ponto de vista do Direito Penal, bem como uma 
violação a separação de dois dos três poderes (Legislativo e Judiciário) ao olhar do 
Direito Constitucional. 
Palavras-chaves: LGBT; LGBTQI+; Tipificação; ADO; Penal.

aBStraCt
 This paper aims to analyze the criminalization of homophobia and transphobia by 
the Brazilian Supreme Court, due to the omission of the contemporary legislator. The 
merit of the discussion is evident and socially unquestionable; homophobia should be 
a crime, according to the implicit interpretation of article 5, items XLI and XLII of CFRB 
/ 88. However, there is a discussion as to how it was performed, in other words, the 
technique aplied. The doctrine raises the analogy in malam partem from the point of 
view of Criminal Law, as well a violation from the separation of two out the three powers 
(Legislative and Judiciary) from the angle of Constitutional Law.
Key-words:. LGBT; LGBTQI+; Typification; ADO; Penal.

IntroduÇão

O movimento LGBTQ+ tem repercussão não só a nível global, como também 
grande força nacional. A parada em orgulho ao movimento realizada anualmente na 
cidade de São Paulo é considerada a maior do mundo. Por sua vez, a reverberação no 
mundo jurídico é inegável, na sua 23ª edição ocorrida no ano de 2019 foram realizados 
casamentos coletivos em um cartório itinerante na Avenida Paulista, onde se deu o 
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movimento. O fato social é evidente e deve constituir-se em fato jurídico, pois essa é a 
essência do Direito.

A Organização das Nações Unidas (ONU) junto à Organização Mundial da 
Saúde alertam aos perigos da Depressão e do Estresse que se recaem sobre quem sofre 
a homofobia e transfobia. Essa população é muitas vezes negligenciada inclusive pela 
própria família e pela sociedade, foi também muito tempo pelo Estado. No Brasil no 
ano de 1997, começou o combate e a proteção às minorias; foi tanto o ano da primeira 
parado ao orgulho LGBT, quanto o ano de um dos primeiros projetos de lei a respeito 
da proteção as liberdades individuais dos negligenciados, segundo o voto do ministro 
Celso de Mello.

Tema de notável importância social e constitucional é a omissão do Poder 
Legislativo contemporâneo em relação a vontade do legislador constituinte originário. 
A criminalização da Homofobia é tema implicitamente previsto na constituição em seu 
artigo 5º incisos XLI e XLII, normas de eficácia limitada, que pretendem defender as 
populações negligenciadas. Porém, por inação legislativa são ineficazes, a criminalização 
prevista nesse artigos não foi devidamente realizada. Em virtude dessa demora, o 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO nº 26, tipificou por equiparação a 
homofobia e a transfobia ao racismo, eis aí a repercussão penal, o devido processo 
legislativo é violado junto ao corolário do Direito Penal, a legalidade.

oBJetIVoS

Fazer uma análise do caso concreto acerca da criminalização da homofobia na 
ADO nº 26, sobre os fundamentos do Direito (latu sensu) que a motivaram, bem como 
a técnica legislativa empregada. 

Ponderar no caso concreto os princípios aplicáveis do Direito Penal, a Legalidade 
e a interpretação dos tipos penais, bem como verificar dentro do Direito Constitucional 
a separação de poderes entre o Legislativo e o Judiciário, pesadas contra as Garantias 
fundamentais da constituição. Por fim, pesar o ônus e o bônus dos desdobramentos 
provindos de ambos os ramos do Direito.

Cabe ainda ressaltar que a finalidade da pesquisa não é discutir o mérito - se a 
homofobia deve ou não ser criminalizada - mas sim a forma como foi realizada, sua 
técnica e fundamentos jurídicos.

FundamentaÇão teórICa

O Supremo Tribunal Federal analisa a omissão do legislador contemporâneo sobre 
a norma de eficácia limitada prevista nos seguintes incisos do artigo abaixo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei;

Para fins Legais, é necessário primeiro que se defina o que é a homofobia e a 
transfobia, de forma análoga, o que é a homossexualidade e quem seria o transgênero. 
O primeiro se refere sobre a orientação sexual de um indivíduo, se o quem atrai ou 
o interessa sexualmente for do mesmo sexo, a ofensa quanto a essa característica é 
denominada de homofobia. Já o segundo conceito se refere a respeito da identidade de 
gênero de um indivíduo, todos nascemos com um sexo biológico, porém posteriormente 
existe a possibilidade de nos identificarmos ou não com o gênero de nosso nascimento; 
se é o mesmo a pessoa é cisgênero, se é diferente do nascimento a pessoa é denominada 
de transgênero, a ofensa sobre este é a transfobia. 

Será analisado nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO nº26) 
o voto do ministro relator, José Celso de Mello Filho, bem como a posição do ministro 
Gilmar Mendes. O primeiro elenca que vários projetos de relacionados a população 
LGBT eram pauta no congresso, todavia questiona a não-ação específica deste quanto a 
criminalização; por sua vez, este último jurista flerta com o ativismo jurídico ao dizer 
que este é necessário para concretização de certos direitos fundamentais. Pretendia-se 
por meio da ação criminalizar a homofobia por ampliar a interpretação do termo “raça” 
no tipo penal abaixo, com base também no comando constitucional do art. 5º, XLI:

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional. (lei 7.716/89, grifo nosso) 

O inciso afirma que deve ser criminalizada a ação atentatória aos direitos e 
liberdades fundamentais, é indiscutível que a liberdade a orientação sexual e a identidade 
de gênero é direito personalíssimo intocável pelo Estado, atrelado a dignidade da pessoa 
humana, seja pelo importância social ou histórica dos movimentos à comunidade LGBT, 
que no Brasil são manifestos devido, inclusive a parada anual ao orgulho do movimento.

O estudo será feito à luz dos Constitucionalistas Michel Temer e Dirley da Cunha 
Júnior, já sobre a ótica Penal recorremos tanto a Nelson Hungria como a Juarez Cirino 
dos Santos. A omissão legislativa pode configurar segundo os primeiros autores como a 
negação de um preceito fundamental, por sua vez, para os dois últimos juristas a própria 
segurança jurídica e social seria violada pela falta da legalidade.

Primeiramente, será feita uma análise interna dentro de cada ramo do Direito 
supracitado. A respeito do Direito Constitucional pretendemos pesar a importância 
social e legal do direto fundamental em questão juntamente com devida separação de 
poderes; já sob o ponto de vista do Direito Penal valoraremos tanto o impacto à segurança 
jurídica quanto sobre a falta ao cometida devido processo legislativo.
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mÉtodoS

O presente texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada a partir 
de uma revisão literária atinente as temáticas abordadas, utilizando-se, para tanto, o 
método dialético entre o direito penal e o constitucional. A pesquisa apresenta natureza 
qualitativa, e fará uso dos seguintes materiais, artigos, lei, jurisprudência e pesquisas.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Existe uma grande movimentação social a respeito do tema, visto que a repercussão 
destas violências sofridas pela população LGBTQ+ alcançaram inclusive o Supremo 
Tribunal Federal. Devido a ADI nº 3682 após comprovada a omissão, o Poder Legislativo 
deve saná-la em prazo razoável, ali definida, como 18 meses. Todavia, é de extrema 
importância que o tema seja devidamente abordado e repercutido, inclusive que esse 
prazo chegue aos ouvidos da população, e seja lembrado ao legislador que outrora já o 
ignorara.

A conscientização social é importante, porém não completamente suficiente, a jurídica 
é tão essencial quanto. Há aí, todavia, uma barreira de conhecimentos técnicos, pela falta do 
mesmo a sociedade não sabe o quê ou como cobrar do legislador, já este precisa ser informado 
devidamente a respeito do tema que não é, infelizmente, ainda muito difundido no Brasil, 
a ignorância da terminologia social, por ser recente, é ainda grande.

Portanto pretendemos esboçar uma ponte entre ambos, a comunidade LGBT e o 
mundo jurídico. Gerando, assim, uma discussão tanto técnica quanto social.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Indiscutivelmente podemos afirmar que há um problema com o Direito da ordem 
democrática do Brasil. Do ponto de vista técnico, os problemas são tratados de forma 
justificável, porém é notório que se os consertos são frequentes, os problemas que são 
remendados também o são.

O ativismo Judicial é evidente, porém a inércia do legislativo também o é; 
portanto a atitude é válida. O mecanismo constitucional é aplicado ao Direito Penal ao, 
temporariamente, desrespeitar o princípio da legalidade – corolário do mesmo – sob a 
justificativa de violação anterior a preceito ainda maior.

A crise do constitucionalismo é uma preocupação de toda a América, se estendendo 
desde o início do processo de Impeachment do presidente dos Estados Unidos da América 
no norte do continente até ao sul no mesmo com os protestos pela nova constituinte do 
Chile. Recentemente, o próprio Brasil considera a hipótese de uma nova Constituição.

O ponto de vista sistemático do Direito é visto de forma gritante, embora o Direito 
penal tenha sido devidamente cuidado, o descaso constitucional acabou o afetando, 
por sua vez aquele tem que ser enfraquecido para que este se fortaleça. Embora isso 
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constitua em mérito momentâneo ao Direito penal, e demérito ao tratamento ao ramo 
Constitucional, resta saber até a quando pode o direito como um todo sustentar erros 
de suas partes; é necessário o reforço.

Tanto o Direito Constitucional, quando o Penal são transformados em objetos de 
política, tal atitude precisa ser descartada do ponto de vista cientifico, e uma análise 
metódica precisa ser realizada, para ser poder prever o futuro do país independente 
da ideologia, partido ou administradores que se encontrem no exercício do Governo. É 
preciso analisar as consequências e precedentes futuros para quem quer que cuide ou 
viva no Brasil.
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IntroduÇão. A lei específica de proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica é bastante recente na história brasileira. Muitas foram as reinvindicações de 
grupos ligados a movimentos feministas que tinha o tema como uma de suas principais 
pautas de reinvindicação. As próprias leis privavam as mulheres de seus direitos. O Art. 
35 do Código de Processo Penal estabelecia o critério para que a mulher pudesse exercer 
o seu direito de queixa, que somente poderia ser exercido com prévio consentimento do 
marido, se esta fosse casada, salvo se estivesse dele separada ou se a queixa fosse contra 
ele, podendo o juiz suprir o consentimento caso o marido se recusasse a fazê-lo. Este 
artigo foi revogado pela Lei nº 9.520, de 27 de novembro de 1997. Apenas em 1985 criou-
se a primeira delegacia especializada de atendimento às mulheres. Não por obra do 
acaso, nem por boa vontade dos representantes governamentais, mas resultado de muita 
luta. De lá pra cá se passaram vinte e dois anos, e apesar de tanta evolução tecnológica, 
o próprio ser humano, capaz de produzir tanta tecnologia, ainda tem muito o que evoluir. 
Alguns ditos populares tão antigos perduram até os dias de hoje, como “em briga de 
marido e mulher, ninguém mete a colher”. Este dito é, por si só, uma agressão a um 
direito de não ter lesado o seu estado físico, sendo esta uma dentre muitas violências 
sofridas pelas mulheres nos dias hodiernos. Não se pode desprezar, contudo, que houve 
uma evolução do arcabouço jurídico com a recepção de algumas leis direcionadas à 
proteção do público feminino, como o foi a lei contra o assédio sexual, mas os crimes 
de violência doméstica contra as mulheres continuavam a serem tratados sem muita 
atenção pelos legisladores, vez que a violência cometida contra mulheres no âmbito 
familiar eram tratados sob o manto da Lei 9.099/95, onde se ofertava ao agressor a Pena 
Alternativa que consistia na prestação pecuniária ou de serviço comunitário ao Estado. 
Algumas Propostas de Leis foram apresentadas, muitas sem sucesso, por mulheres que 
ocupavam uma cadeira na Câmara. Até hoje a representação feminina na Câmara e no 
Senado é bastante desproporcional, de acordo com a Agência do Senado, apenas 15% e 
13%, respectivamente. Mesmo em pequeno número, alguns projetos de leis apresentados 
por estas mulheres obtiveram sucesso, como o foi o Projeto de Lei de n°3.901/00, 
posteriormente transformado na Lei 10.455, em 13 de maio de 2002, o qual possibilitava 
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o afastamento do agressor do lar através de medida cautelar. O PL 2.372/2000 apresentado 
por outra deputada ia mais além, estabelecer crime de desobediência (art. 330, do CPB) 
caso o agente descumprisse a medida cautelar. Em sua justificativa invocou-se o art. 226, 
§8°, da CF/88 que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 
relações.” Ainda, demonstrou que em outros países, como os EUA, já existia medidas 
cautelares em que o agressor devia guardar distância das vítimas, as protective order, 
restraning order,ou stay-away order. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional com 
emendas, todavia foi integralmente vetado pelo Presidente da República. Os casos de 
violência doméstica contra as mulheres continuaram por muito tempo a serem tratados 
como crime de menor potencial ofensivo e por meio de ação penal pública, dependendo 
de representação apenas quando resultasse em lesão corporal leve. Os processos 
continuariam a ser tratados pelos Juizados Especiais Criminais, sob a égide da Lei 
9.099/1995. Gomes (1977, p. 503), em elogio à Lei 9.099/95, no que se refere à redescoberta 
da vítima, afirma que “a vítima suporta não só a vitimização primária (que ocorre no 
momento do delito), senão, sobretudo, a secundária (que acontece quando ela entra em 
contato com o sistema legal)”, dando a entender que a Lei n° 9.099/95 passou a dar uma 
importância maior às vítimas. Entretanto, quando esta Lei era aplicada nos casos de 
violência doméstica havia uma desproporcionalidade da pena em relação a lesão causada, 
a vítima então sofria nova agressão por não ver a efetivação da justiça, posto que as suas 
necessidades eram ignoradas, qual seja a necessidade de sentir-se protegida, amparada. 
Não havia espaço para o contraditório, o agressor recebia uma punição leve e a vítima 
não se via representada. Com exceção do crime de abuso sexual, homicídio e lesões 
corporais mais graves, todos os outros crimes cometidos contra as mulheres no âmbito 
intrafamiliar eram abarcados pelos Juizados Especiais Criminais. Somente no ano de 
2006 foi aprovada e sancionada a Lei n°11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 
que dispõe especificamente sobre a violência doméstica contra a mulher e cria o Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Maria da Penha foi violentada por 
23 anos e somente conseguiu denunciar seu marido quando ficou paraplégica e sofrer 
segunda tentativa de assassinato. O caso foi apresentado à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA) no ano de 
1998. O Brasil foi responsabilizado então por negligência, omissão e tolerância em relação 
à violência doméstica contra mulheres brasileiras. Mesmo diante dos números alarmantes 
publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de que 1,3 milhão 
de mulheres são agredidas no Brasil a cada ano, sem considerar aquelas que sequer 
formalizam a queixa nos órgãos competentes por seus próprios motivos, esta Lei sofreu 
e ainda sofre muitas críticas por profissionais do Direito que ocupam importantes cargos 
públicos, profissionais estes que apregoam a lei deve promover a isonomia, e não a 
desigualdade, além de questionar o estado hipossuficiente da mulher. O princípio da 
isonomia assegurado constitucionalmente deve ser interpretado pelos profissionais de 
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direito e aplicadores da lei como tratamento desigual na medida de sua desigualdade.  
Colocar o homem em pé de igualdade com a mulher invocando o princípio da isonomia 
sob a alegação de que todos são iguais perante a lei é uma falácia, pois, ao analisar-se a 
história é possível verificar que a estrutura da sociedade é fortemente marcada por 
características machistas e essa sociedade buscou subjugar o sexo feminino ao longo 
dos tempos estabelecendo qual deve ser o lugar da mulher na sociedade e quais devem 
ser os papeis por elas desempenhados no âmbito familiar. Deve-se considerar, ainda, 
os aspectos físicos, uma vez que o homem é biologicamente dotado de maior força física 
que a mulher, sendo este um dos fatores que justifica a vulnerabilidade da mulher na 
relação, não sendo possível, portanto, estabelecer uma relação de igualdade, mas de 
desigualdade. Muitos anos se passaram até se adquirir essa proteção e nesse percurso 
muitas mulheres sofreram violência ou foram mortas por seus companheiros. Nos dias 
atuais, pode-se observar que não apenas as mulheres estão sob o manto desta tão recente 
lei, mas todo o gênero feminino, uma vez que pessoas que se identificam como sendo 
do gênero feminino são alvos de violência no Brasil. O número de denúncia de 
homicídios e tentativas de homicídios no Brasil contra pessoas LGBTIs teve forte 
crescimento no ano de 2017, segundo o Ipea o aumento foi de 127% no ano de 2017, e 
muitos desses crimes são cometidos pelos próprios companheiros. Por esse motivo é 
importante que este grupo também esteja resguardado pela Lei Maria da Penha. De 
acordo com a jurista Maria Berenice Dias (2010), “a Lei Maria da Penha, de modo expresso, 
enlaça ao conceito de família as uniões homoafetivas, sendo certo que o parágrafo único 
do artigo 5º reitera que independem de orientação sexual todas as situações que 
configuram violência doméstica e familiar”. Portanto, é assegurado a casais de mesmo 
sexo invocar a Lei n° 11.340/2006.  Por este motivo, é importante abordar em sala de aula 
temas tão relevantes quanto o é o respeito ao gênero feminino no intuito de reduzir, 
principalmente, os índices de violência contra este gênero que há tanto foi tão 
descriminado com o objetivo de se manter uma estrutura patriarcalista. De acordo com 
Amaral (2011), um dos objetivos da Lei Maria da Penha é visar a educação dos filhos a 
não propagarem comportamentos agressivos contra futuras esposas e membros de seu 
núcleo familiar. Se assim o é, faz-se necessário, para o alcance desse objetivo, a aplicação 
de políticas públicas direcionadas às famílias em situação de violência doméstica. Já de 
acordo com Bandeira e Almeida (2015), “a lei, percebida no seu poder de propaganda e 
no seu poder persuasivo da dimensão simbólica, incide na moral, nos costumes e no 
substrato prejudicial de onde emanam as violências”. Pelo exposto, é necessária a adoção 
de várias medidas, quer seja no âmbito escolar, quer seja na veiculação de propagandas 
ou mesmo promovendo maior representação na política por mulheres, destinando um 
percentual de seus assentos a candidatas do gênero feminino. Ainda, é necessário que 
ações de tratamento multidisciplinares para homens que praticam violência de gênero 
sejam implementadas em todo o país.
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dISCuSSão/reSuLtadoS. O gênero feminino é vítima de agressão física, moral, 
sexual, psicológica, patrimonial todos os anos e precisam de atenção da sociedade, 
principalmente a acadêmica, bem como dos profissionais e interpretes do Direito. 
O gênero feminino ainda é muito vulnerável e é necessário que medidas legais e 
educacionais sejam efetivadas por representantes do poder público, principalmente, 
para se obter um estado de paz, com fins a diminuir a violência contra pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Os grupos em situação de vulnerabilidade precisam estar 
devidamente representados no Congresso e no Senado e suas comissões. Discussões 
devem ser suscitados nas instituições de ensino com vistas a promover a aceitação e 
integração de diversos gêneros. 
oBJetIVoS. O objetivo é despertar a atenção do público acadêmico para um tema 
de grande relevância nos dias atuais, posto que hoje temos a necessidade de proteger 
legalmente não apenas as mulheres do Brasil, mas todos os que se identificam como sendo 
do gênero feminino, com vistas a eliminar toda e qualquer forma de discriminação contra 
o gênero feminino. Ressaltando que todo e qualquer grupo em situação de vulnerabilidade 
deve ser protegido por lei e futuros advogados, defensores públicos, membros do 
ministério Público, magistrados, professores e legisladores precisam estar preparados para 
transformar a sociedade e promover a paz através da promoção do respeito ao gênero. Do 
contrário, a luta por criação de leis que protejam grupos em situação hipossuficiente ou 
em vulnerabilidade será inócua e se terá lutado em vão.  
mÉtodoS. Segundo Gil (1994, p.42), pesquisar “é um processo formal e sistemático 
do desenvolvimento do método científico”. Este trabalho científico tem como objetivo 
construir um conhecimento empírico sobre o problema apresentado. Para tanto, utilizar-
se-á, do método exploratório-descritivo, com levantamento bibliográfico e documental, 
através de um modelo clássico de pesquisa. ConSIderaÇÕeS FInaIS. A criação 
de leis direcionada à proteção do gênero feminino é de suma importância, uma vez 
que ela se dirige a um grupo em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência. Grupo 
este que há muito foi ensinado que seu lugar era dentro de casa, junto aos filhos e 
suprindo as necessidades do marido e desprezando as suas próprias. Para assegurar os 
direitos desse gênero, faz-se necessário uma melhor representatividade nas Casas do 
Congresso, que atualmente contam com apenas 15% na Câmara dos Deputados e 13% 
no Senado. Contudo, apenas suprir essa representatividade não é algo que por si só 
resolverá a violência de gênero, a eficácia das leis depende, sobretudo, dos interpretes 
e futuros profissionais do Direito que aplicam estas leis aos casos concretos. Não basta 
haver lei se quem as interpretam não lhe dão o devido valor e comportam-se como se 
a masculinidade o colocasse em situação privilegiada em relação aos demais gêneros 
e que estes últimos devam ser atacados. Depende, ainda, da aplicabilidade de ações 
multidimensionais eficazes na educação, bem como nos meios publicitários, com vistas a 
conscientizar as presentes e futuras gerações acerca do respeito às diferenças de gênero 
com a finalidade de se dirimir a violência gerada através dos anos por conta de um 
sistema em crise: o patriarcalismo. Por milhares de anos os homens são ensinados que 
devem suprimir as suas emoções, não devem chorar, incentivam-lhes a agressividade 
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e o uso da força e que não devem demonstrar nenhum tipo de fraqueza. A sociedade 
machista estabeleceu o lugar da mulher e também o papel do homem e de que ele deve 
desempenhá-lo sem demonstrar qualquer tipo de fraqueza. Toda essa construção social 
contribui para uma masculinidade tóxica responsável por comportamentos carregados 
de violência e ódio, pois já na infância os meninos são incitados a usar sua força física 
contra outros, a excluírem as meninas de suas brincadeiras e a desprezar outros meninos 
que demonstrem interesse por atividades que acreditam ser inerentes do sexo feminino. 
É importante que políticas públicas que visem o tratamento de homens que cometem 
crimes de gênero sejam implementadas, vez que são importantes ferramentas no combate 
à violência. O tema abordado é um caso de saúde e segurança pública e merece atenção 
tanto da administração pública, quanto das instituições de ensino, bem como de toda a 
sociedade. A função destas instituições é promover a igualdade, com vistas a erradicar 
condutas discriminatórias e a violência de gênero.
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reSumo
O Direito Penal tem suas bases fundadas nas funções de reprovação e prevenção dos 
delitos, tendo como característica precípua das penas, a necessidade de reinserção social 
do apenado para que retorne para o convívio da sociedade. No entanto, o que percebemos 
é o crescimento desenfreado de ideologias punitivas, que buscam reduzir as funções 
da pena para a mera reprovação social, servindo o direito criminal como instrumento 
de punição e segregação do perfil criminoso. Tal perspectiva vem sendo influenciada 
pelo poder midiático, que estimula o clamor social para a severidade das penas e 
ampliação do alcance do Direito Penal, tornando o cidadão como inimigo do Estado 
e das relações sociais, relativizando os direitos humanos dos apenados, que passam a 
ser marginalizados esquecidos da esfera social. Por esse aspecto, o presente estudo tem 
por objetivo analisar as construções midiáticas que tem impulsionado os discursos de 
legitimação do Direito Penal do Inimigo e as suas implicações para o cenário social. 
Para tanto, será utilizado uma orientação metodológica exploratória, com procedimentos 
técnicos bibliográficos de cultores da área de Direito Penal, fazendo associação com os 
discursos de ódio simbólicos gerados na sociedade. 
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Direito Penal do Inimigo; Direito Penal; Perfil 
Criminoso; Poder Midiático. 

aBStraCt
The criminal Law has its foundations based on the functions of reprobation and 
prevention of crimes, having as its primary characteristic the penalties, the need for 
social reintegration of the inmate to return to the conviviality of society. However, 
what we perceive is the unbridled growth of punitive ideologies, which seek to reduce 
the functions of punishment for mere social disapproval, serving criminal law as an 
instrument of punishment and segregation of the criminal profile. This perspective has 
been influenced by the media power, which encourages social clamor for the severity 
of penalties and broadening the scope of criminal law, making the citizen an enemy of 
the state and social relations, relativizing the human rights of the inmates, who become 
forgotten marginalized from the social sphere. For this reason, the present study aims 
to analyze the media constructions that have driven the discourses of legitimization 
of the Enemy’s Criminal Law and its implications for the social scenario. To this end, 
an exploratory methodological orientation will be used, with bibliographical technical 
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procedures of criminal law cults, making association with the symbolic hate speech 
generated in society.
Keywords: Human Rights; Criminal Law of the Enemy; Criminal law; Criminal profile; 
Media power.

IntroduÇão

O direito penal tem por objetivo definir as infrações penais e cominar as 
penas necessárias e suficientes para a reprovação do delito. Ademais, como caráter 
complementar, temos as funções de prevenção e ressocialização dos indivíduos. No 
entanto, a mídia obtêm como único propósito da comunicação social, a especulação 
midiática de casos de repercussão nacional e regional, que causem, de algum modo, a 
comoção da sociedade e gere a sensação de insegurança dos cidadãos, despertando os 
anseios de vingança punitiva dos indivíduos. 

Com isso a mídia busca, juntamente com a sociedade, a expansão do Direito Penal 
e a aplicação mais severa dos seus institutos, para que aquela pessoa que cometeu a 
infração seja punida da maneira mais gravosa possível, esquecendo e questionando a 
eficácia do direito de garantir o cumprimento do caráter preventivo e ressocializador. 

Diante dessa realidade, a política criminal brasileira justifica e legitima uma prática 
penal seletiva, opressora e estigmatizante, a partir da supressão do Estado Democrático 
de Direito com a violação dos direitos e garantias individuais. O desrespeito aos direitos 
humanos é abalizado pela desconsideração de uma justiça criminal que se efetive de 
forma equitativa entre as classes da sociedade.

Nesse prisma, tem-se que o Direito Penal tem se tornado um meio de desconstrução 
e relativização dos direitos humanos, uma vez que não permite a efetividade da justiça 
criminal, que visa, em sua essência, a identidade do Direito com a Justiça. Diante 
disso, a seletividade penal nivela os crimes através das estruturas de classes sociais, 
considerando o delito como um rótulo atribuído pela ideologia dominante. Esta, por 
sua vez, é direcionada para os setores socialmente mais vulneráveis da sociedade, 
concretizando a estigmatização destes.

A presente investigação será norteada pelo método exploratório, com uma 
abordagem crítico-reflexiva. Sua proposta dialógica fornecerá elementos para 
uma análise da problemática do sistema prisional nacional, a partir da análise de 
casos que demonstram a culpabilidade por vulnerabilidade social e por práticas de 
vingança institucionalizadas. Sua sistematização e estruturação permitirão o acesso 
ao conhecimento relativo à crise e as defasagens do sistema carcerário pátrio, expondo 
as indignas condições das unidades prisionais pátrias que reafirmam a supressão dos 
direitos humanos e contribuem para a erosão do Estado Democrático de Direto, além 
de proporcionar a realização de atos de barbárie, resultando na morte de vários presos.
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oBJetIVoS

O trabalho tem por objetivo mostrar como o direito penal tem se influenciado e até 
sido alterado pelo poder midiático, que clama pela exacerbação do alcance do Direito 
Penal e espera a severidade das formas de aplicação das penas, com a vontade de punir 
aquele que se dá como inimigo da sociedade pela infração penal, sendo o agente negado 
e rejeitado como sujeito de direito à ampla defesa. 

FundamentaÇão teórICa

O Estado Brasileiro, na atual conjuntura, caracteriza-se pela presença de um estado 
de intervenção policial generalizado, no qual o Direito Penal que deveria ser a “ultima 
ratio”, torna-se hipertrofiado. Tal fenômeno, é desenhado pelo discurso punitivo capaz 
de gerar uma potencialidade delitiva, que se orienta por uma política de prevenção 
criminal, pautada pela sujeição das classes sociais marginalizadas.

Há uma percepção de potencialidade delitiva, encabeçada pela distorção da 
realidade da violência criminalizada no País. A mídia, nesse panorama, apresenta-
se como o instrumento de veiculação destas distorções. Neste prisma, seguindo os 
ensinamentos de Van Dijk (2010), o acesso aos eventos comunitários e ao discurso se 
constituem como importantes elementos para a dominação e para o poder.

Assim, esse acesso é polarizado por sujeitos bem definidos do discurso, com a 
definição das interações: para quem se escreve, quem poderá falar, quando e em qual 
contexto. Percebe-se que a sociedade, como regra, têm acesso à mídia, à escrita e à fala, 
mas são os grupos mais poderosos que manipulam e exercem o controle dos meios 
discursivos mais valorizados pela comunidade. (VAN DIJK, 2010).

Nessa linha de intelecção, o discurso jurídico-penal falso se compatibiliza com 
a defesa dos direitos de algumas pessoas, de alguns setores da sociedade, criando 
uma situação muito cômoda para estes. Corroborando a presente afirmação, conforme 
Zaffaroni (1998), este discurso jurídico-penal falso não é resultado da má-fé ou simples 
conveniência, ou mesmo produto da elaboração de certos gênios calculistas, é apenas 
ancorado na impossibilidade de ser substituído por outro discurso.

A impossibilidade desta substituição advém da necessidade de legitimação 
dos direitos de algumas pessoas. A característica do penalismo latino-americano é, 
exatamente, esta contradição, pois a denúncia de seu falso discurso jurídico pode criar 
obstáculos ao seu único instrumento de defesa dos direitos humanos de alguns setores 
da sociedade, os quais são responsáveis pela manipulação ideológica e se configuram 
como a minoria beneficiada. (ZAFFARONI, 1998).

Em benefício desta minoria que detém o poder dos meios de comunicação de massa 
e, também, dos recursos financeiros, foi institucionalizado um processo crescente de 
exclusão social de camadas cada vez mais amplas da população. Este processo decorre da 
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velocidade dos avanços, próprios da sociedade atual, que obstam a previsão e o controle 
dos riscos, provocando, consequentemente, sensações de insegurança e desamparo. 

A crescente sensibilidade ao risco e o aumento da sua percepção acabaram por 
expor o clamor dos cidadãos por intervenções radicais no que diz respeito à segurança 
pública ao mesmo tempo em que evidenciam a seletividade institucionalizada, 
tornando-se alvo os morados de bairros periféricos, usuários de drogas, entre outros 
grupos marginalizados. Desse modo, preleciona Bottini (2007) que embora o risco seja 
considerado um fator de impulso ao desenvolvimento social, também, é capaz de gerar 
desequilíbrio da sociedade.

Enfrentamos o desequilíbrio na sociedade em razão da potencialização do discurso 
dos riscos, visualizado pela expansão do direito penal no Brasil e pela relativização 
das garantias fundamentais. Como consequência da insegurança e do descrédito 
na administração da justiça criminal, o Direito Penal vem assumindo uma forma 
emergencial, assim como o Direito Processual Penal, com o “status” de resposta social 
imediata, inconcebível em um Estado Democrático de Direito.

mÉtodoS

Para obter melhor entendimento sobre a influência midiática para a legitimação 
do direito penal do inimigo e a relativização de direitos humanos, utilizamo-nos de 
uma orientação metodológica exploratória, com procedimentos técnicos bibliográficos 
de cultores da área de Direito Penal, fazendo associação com os discursos de ódio 
simbólicos gerados na sociedade. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

A mídia utiliza do seu poder de persuasão para trazer a população informações 
sobre os seus direitos, mas também usando deste para fazer condenações antecipadas de 
casos que para eles tem maior repercussão. São aplicados filtros como o fato, a realidade 
e aqueles que desconhecem a realidade. Para refletira a realidade a cerca das informações 
aos cidadãos, buscando neles uma forma de pressão para obter uma resolução do caso. 

Desse modo a mídia vem a ser conhecida como o quarto poder do estado, por 
conseguir interpretar a realidade de acordo os fatos que narram. Enquanto o direito penal 
vai buscar a realidade dos fatos, com todo um estudo para obter de maneira imparcial as 
respostas necessárias para uma resposta efetiva de acordo o ordenamento jurídico. Por 
isso temos, nas palavras de Jakobs (2004, p. 46) que o Direito Penal “exerce uma função 
ético-social que garanta a vigência real dos valores de ação da atitude jurídica, sendo 
sua missão mais importante a de natureza ético-social, pois, ao punir, o Direito Penal 
demonstra a vigência de valores, conforme o juízo ético-social do cidadão, fortalecendo 
sua atitude permanente de fidelidade ao Direito”.
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A flexibilização de princípios constitucionais e do formalismo processual para 
atender a demanda dos riscos fez surgir o chamado “Direito Penal do Inimigo”. A 
emergência legitimou o Estado a considerar o agente que rompe com o “contrato social” 
como um inimigo, destituído das garantias de Justiça Criminal.

De modo similar, argumenta Fichte: quem abandona o contrato cidadão em 
um ponto em que no contrato se contava com sua prudência, seja de modo 
voluntário ou por imprevisão, em sentido estrito perde todos os seus direitos 
como cidadão e como ser humano, e passa a um estado de ausência completa 
de direitos. (JAKOBS, 2009: 26).

Segundo Jakobs (2009), o sujeito, que não respeita o ordenamento jurídico, deixa de 
ser cidadão e “pessoa humana”, representando, dessa forma, uma ameaça a construção 
civil existente, um perigo a sociedade. Nesse sentido, o inimigo deve ser tratado conforme 
a sua periculosidade, deve ser combatido; isto constrói um verdadeiro direito penal do 
autor, como se fosse uma espécie de vingança privada, vedada pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. Têm-se, agora, setores estranhos à comunidade, inadmissíveis e que recebem 
toda a força do “ius puniendi” estatal.

Jakobs (2009) prevê que nem todo delinquente é adversário do ordenamento jurídico, 
tendo em vista que o Direito Penal do Cidadão é a regra e permite um tratamento 
diferenciado ao criminoso não considerado como inimigo (aquele que não rompe com 
a sociedade).  O Sistema Penal gerado pelo poder punitivo estatal brasileiro, por outro 
lado, não faz distinção, enxerga toda a população marginalizada como inimigos ou 
potenciais inimigos. 

Tal sistema se encontra em desacordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, uma vez que os discursos de enfrentamento à criminalidade, 
almejando a segurança social, confrontam a Magna Carta, provocando a erosão do 
Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, dispõe Muñoz Conde (2010) sobre as 
consequências negativas de um direito penal emergencial:

Até que ponto algumas construções jurídicas do presente, como a que propõe 
Jakobs com seu direito penal do inimigo, não implicam volta ao passado, e 
encerram o perigo de legitimar de algum modo um retorno ao modelo de Estado 
autoritário que teve tão graves consequências não apenas para a Alemanha, 
como também para o mundo em geral? (MUÑOZ CONDE, 2010: 116).

ConSIderaÇÕeS FInaIS

O direito penal trabalha de acordo a norma, para obter de maneira eficaz a melhor 
forma de ter uma sanção punitiva que garanta o direito daquele que é denominado 
inimigo da sociedade, sendo imposta por uma grande massa, o não cumprimento do que 
são seus direitos e propondo a quebra dos direitos humanos que lhe são fundamentais 
da população como um todo, mas que abarca individualmente todos. Mantendo a mídia 
parcialmente fora das suas resoluções.
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Por todo o exposto, pode-se concluir que a função da pena no ordenamento 
jurídico brasileiro, não se faz eficaz como deveria, ficando longe de ser um mecanismo 
de ressocialização, através da política criminal do Direito Penal do Inimigo por ele 
desenvolvida.
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a InSerÇão daS PrÁtICaS reStauratIVaS no amBIente eSCoLar: a 
tranSFormaÇão eduCaCIonaL no eXerCíCIo doS dIreItoS HumanoS 
em temPoS de CrISe
  

Ana paula da Silva Sotero
thaíse Ribeiro Santos Lim

Luciano de Oliveira Souza tourinho

reSumo
As realidades sociais que delineiam o Estado Democrático de Direito reclamam 
integração e respeito aos direitos fundamentais, em especial ao direito à educação, 
fornecendo amparo para a formação integral dos cidadãos, com raízes na igualdade de 
direitos. Nessa seara, a educação é via de construção político-social para a promoção 
do bem-comum e respeito aos direitos humanos. No entanto, o que se percebe da 
realidade educacional brasileira é a construção de espaços escolares voltados para a 
marginalização e discriminação de seres humanos, resultando na ampliação dos espaços 
sociais de desrespeito aos direitos humanos. Sob essa égide, as práticas restaurativas, 
estabelecidas pela Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça, se apresentam 
como modelos de transformação social por meio da inserção de metodologias inclusivas 
nas realidades escolares como elementos de promoção dos direitos humanos. Diante 
disso, o presente estudo, por meio da abordagem histórico-dialética, através da pesquisa 
bibliográfica, tem por escopo analisar as possibilidades de aplicação das práticas 
restaurativas na resolução de conflitos no espaço educacional. Nesse sentido, espera-
se que os métodos restaurativos, dentro do ambiente escolar, semeiem e disseminem 
os valores de construção da cidadania, permitindo a emancipação humana através da 
educação nos tempos de crise hodiernos. 
Palavras-chaves: Ambiente Escolar; Estado Democrático de Direito; Justiça Restaurativa; 
Metodologias Inclusivas; Pacificação social.

aBStraCt
The social realities that shape the Democratic Rule of Law call for integration and 
respect for fundamental rights, especially the right to education, providing support for 
the integral formation of citizens, rooted in equal rights. In this area, education is a way 
of political and social construction for the promotion of the common good and respect 
for human rights. However, what is perceived from the Brazilian educational reality is 
the construction of school spaces focused on the marginalization and discrimination of 
human beings, resulting in the expansion of social spaces of disrespect for human rights. 
Under this umbrella, restorative practices, established by Resolution nº 225/2016 of the 
National Council of Justice, are presented as models of social transformation through 
the inclusion of inclusive methodologies in school realities as elements of promotion of 
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human rights. Given this, the present study, through the historical-dialectical approach, 
through bibliographic research, aims to analyze the possibilities of applying restorative 
practices in conflict resolution in the educational space. In this sense, it is expected that 
restorative methods within the school environment will sow and disseminate the values   
of citizenship building, allowing human emancipation through education in today’s 
crisis.
Key-words: School environment; Democratic state; Restorative justice; Inclusive 
Methodologies; Social pacification.

IntroduÇão

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 enuncia o direito social 
à educação em seu artigo 6º. Já no terceiro capítulo do título da Ordem Social, reserva 
uma seção para tratar da educação, considerada direito de todos, dever do Estado e 
da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.

A gestão democrática do ensino público é um dos princípios, através do qual 
deve ser ministrado o ensino. Depreende-se que a seção, acima referida, dedica-se à 
organização do sistema educacional, além de tratar da distribuição de competências 
dos entes da federação, do acesso e da qualidade do ensino. Quando se fala em gestão 
democrática, desemboca-se no exercício da cidadania como dever-função social, que 
também se movimenta pelo sistema educacional.

O mundo pós-moderno, embasado na velocidade dos acontecimentos, trouxe 
questionamentos quanto à capacidade da escola no atendimento das demandas dinâmicas 
que circundam a contemporaneidade. Nesse sentido, torna-se necessária a superação 
da mecânica de reprodução de conhecimento para o desenvolvimento de qualidades e 
competências para o exercício independente, crítico e consciente da cidadania.

Por outra perspectiva, assistimos a construção dos espaços escolares como meios 
de usurpação dos direitos humanos, em que tem se propagado a disseminação do 
ódio e a marginalização de pessoas por meio dos conflitos sociais, que se refletem 
na vida dos alunos. Há uma verdadeira inversão de valores institucionais, em que 
o ambiente de construção cidadã tem se transformado em locais de propagação de 
bullying.  Diante desse contexto, é mister que a política educacional busque dirimir esses 
conflitos escolares, resgatando o caráter humanístico das práticas de ensino, levando 
a conscientização da população para a superação das mazelas sociais e permitindo a 
construção da pacificação social.

O sistema educacional deve, assim, ultrapassar a mera função de formação 
intelectual de alunos. Ampliando os espaços educativos, é possível investir e estimular 
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a participação social constante e democrática. A introdução do diálogo e das práticas 
restaurativas no ambiente escolar se apresenta como um meio de expansão dos 
espaços educativos e de formação transdisciplinar, pois entrega a possibilidade de 
vivenciar na prática os direitos dos educandos, integrando-os na vivência social e nas 
responsabilidades advindas do convívio em coletividade.

É a convocação para assunção de competências por intermédio de mecanismos 
alternativos de resolução de conflitos, que emergem da pluralidade de direitos e de seus 
titulares, interagindo na mesma sociedade. Esses mecanismos podem ser descritos como 
informais e mais céleres, além de lançar mão da conciliação ou mediação para resolver 
os litígios, sempre enfatizando o diálogo, a interação discursiva e a participação ativa 
da comunidade.

A Justiça Restaurativa é um desses mecanismos alternativos de resolução de 
conflitos, responsável por ouvir vítima e ofensor com todo o respeito no chamado círculo 
restaurativo, uma das práticas restaurativas a ser tratada a seguir. Nesse diapasão, 
a Educação, por meio da Justiça Restaurativa, poderá representar um instrumento 
de participação ativa e exercício da cidadania, ao compartilhar e facilitar o acesso às 
informações, ao observar e se adequar às diferentes realidades que se apresentam e ao 
inserir a família no ambiente escolar, dando voz à comunidade, distribuindo poderes 
e responsabilidades.

mÉtodoS

O presente estudo tem por objetivo analisar as possibilidades de aplicação das 
práticas restaurativas na resolução de conflitos no espaço educacional. Para tanto, 
será utilizada uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, 
tendo como fundamento a construção de uma reflexão crítica do tema. Nessa linha de 
intelecção, será investigado o gerenciamento pacífico dos conflitos nos espaços escolares, 
por intermédio da presença indispensável do diálogo e dos métodos restaurativos, que 
já estão sendo instrumentalizados nas escolas, visualizando, também, o alcance e os 
limites dos métodos desta proposta. 

FundamentaÇão teórICa

O conflito é natural nas relações travadas em sociedade. A escola, por sua vez, 
representa uma microrreprodução dessas mesmas relações sociais, de modo que conflitos 
também ocorrem nesse ambiente, saídos da convivência diária, da convergência ou 
divergência de ideias e da pluralidade de sujeitos e das diferentes realidades sociais. 
O presente trabalho defende a promoção e desenvolvimento do diálogo no ambiente 
escolar, da prática da comunicação não violenta e da construção de um espaço seguro e 
acolhedor para a participação ativa da comunidade circunvizinha na escola, tornando 
possível dirimir e prevenir os litígios que possam surgir da interação social.
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Para tanto, é preciso discutir sobre cidadania e participação coletiva para discorrer 
sobre a formação de cidadãos por meio da atividade educativa. Conforme as lições de 
Spagnol (2013), a cidadania é muito mais um conceito histórico, portanto mutável, mas 
que pode ser entendida como um conjunto de direitos e deveres que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente do governo de seu povo. Para o autor, ser cidadão 
é atuar no social em conjunto com seus iguais, pois a reivindicação de direitos ocorre 
com a organização da população.

Como a cidadania é uma ação conjunta, que não envolve somente a participação 
de um indivíduo, Spagnol (2013) também apresenta a ideia de que a participação no 
coletivo implica que, de algum modo, cada indivíduo sofre influência do outro em uma 
espécie de estímulo do tipo ação-reação, ou seja, uma pessoa não só sofre influência como 
também influencia os comportamentos coletivos. Nessa constante cíclica de influências, 
o diálogo assume posição prioritária conjuntamente com a educação para a participação 
no coletivo.

Na visão de Spagnol (2013), a noção de cidadania é de que a educação deve objetivar 
a formação do cidadão e é assim que ela passa do discurso à ação, pois a cidadania é um 
processo coletivo, que envolve criar um conjunto de valores universais para o estímulo 
à integração entre a formação pessoal e social dos indivíduos, promovendo a aceitação 
do outro, sobretudo a tolerância. Como se percebe, a formação de cidadãos por meio 
da atividade educativa é um desafio que invoca a utilização de práticas alternativas 
multidisciplinares, uma vez que a educação e a escola se tornaram ferramentas de 
inclusão e de educação em direitos humanos.

Nessa linha de intelecção, os alunos devem ser parte ativa na construção e na 
mudança da sua própria realidade, transformando-se sem seres humanos mais sensíveis, 
mais conscientes e capazes de participar da vida social. Freire (1985) apresenta qual o 
papel do educador nesse contexto, informando que a tarefa do educador consciente do seu 
compromisso com a sociedade é desafiar o educando com quem se comunica e a quem 
se comunica. Ademais, o referido autor (2001) acrescenta que na educação democrática, 
ouvir e conversar são a chave para a criticidade dialógica. 

Não se pode olvidar que o sistema educacional tende para a democratização da 
gestão da escola, já que sem inovação educacional não é possível a formação de cidadãos 
críticos, ativos e conscientes. Nesse desiderato, a introdução das práticas restaurativas no 
ambiente escolar pode ser um meio encontrado pela gestão pedagógica, dentro do viés 
democrático, de proporcionar ao educando a compreensão das causas e consequências, 
através do pensamento crítico.

Dentro desse contexto, o ambiente escolar deve se preocupar com a formação 
de grupos que visam a exclusão e marginalização de povos. Segundo leciona Jotz 
(2016), a incidência da disseminação do ódio e do bullying escolar reflete na formação 
dos indivíduos. Nesta esteira, a violência e a discriminação dos indivíduos levam ao 
desrespeito dos direitos humanos e ao desfalecimento dos ideais de justiça social.
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Na atual conjuntura democrática brasileira, os discursos de ódios têm se reproduzido 
com maior clamor social, na medida em que há a ampliação da criminalização midiática. 
Revestidos de poder social, os meios midiáticos representam espaços de neutralização 
dos indivíduos, em que os cidadãos têm propagado os seus preconceitos, muitas vezes, 
enraizados dentro da sociedade, como vias de exclusão de povos. Esses instrumentos têm 
sido levados a efeito dentro do ambiente escolar, como um modelo de justiça punitiva 
privada espelhada, relativizando direitos em prol da seletividade de status social.

Segundo salienta Penido (2015) o ciclo de discriminação social que acontece escolar 
reflete no crescimento da criminalidade social. Conforme afirma o referido autor, 
dentro do ambiente de ensino inicia os estágios de violência, que se ampliam e geram 
efeitos penais quando alcançados pela vida adulta. Dentro do ciclo social, o indivíduo 
que dissemina o ódio, contribui para o crescimento da violência na sociedade. Dentro 
desse contexto, Pallamolla (2009), estabelece que as práticas restaurativas surgem como 
necessidade de rompimento desse ciclo de violência.

A partir dessa conjuntura, Tourinho (2017) estabelece que os métodos restaurativos, 
por se apresentarem como multifacetários e instrumentos de promoção da pacificação 
social, podem ser estimulados para dirimir conflitos sociais, seja em um contencioso 
penal, como de forma extrajudicial, como meios de transformação sociedade. Dentro 
desse contexto, por meio do diálogo e da estimulação para a abertura de mentes para a 
ruptura dos preconceitos, a Justiça Restaurativa se apresenta como elemento fundamental 
para garantir a consciência cidadã, por meio da educação. 

O renomado autor Zehr (2008) afirma que a Justiça Restaurativa cuida de danos 
e necessidade e das obrigações decorrentes, sempre envolvendo todos os que sofrem o 
impacto ou tem algum interesse na situação, além do mais, na medida do possível, são 
utilizados processos comparativos e inclusivos. No âmbito das práticas restaurativas, os 
indivíduos assumem a responsabilidade e são empoderados para que compreendam o que 
pode ser feito para a restauração do dano, por isso a adesão é voluntária e os participantes 
relatam os fatos por meio desse sistema que proporciona o diálogo. Depreende-se que a 
Justiça Restaurativa é alternativa para uma educação pautada na gestão democrática, no 
diálogo e na paz, ao enxergar o conflito como algo positivo e natural.

A Resolução 12/2002 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
Unidas, incentivadora da expansão da Justiça Restaurativa, expõe alguns conceitos 
relevantes:

 
1. Programa de Justiça Restaurativa significa qualquer programa que use 
processos restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos 
2. Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o 
ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da 
comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das 
questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os 
processos restaurativos podem incluir a mediação, a conciliação, a reunião 
familiar ou comunitária (conferencing) e círculos decisórios (sentencing 
circles). 
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3. Resultado restaurativo significa um acordo construído no processo 
restaurativo. Resultados restaurativos incluem respostas e programas tais 
como reparação, restituição e serviço comunitário, objetivando atender as 
necessidades individuais e coletivas e responsabilidades das partes, bem 
assim promover a reintegração da vítima e do ofensor. 

Nota-se que a expansão da Justiça Restaurativa é incentivada, mas não só no 
ambiente jurídico, como também para outros sistemas, uma vez que se constitui como 
uma forma eficaz de gerenciamento de conflitos ao promover soluções mais humanitárias. 
As práticas restaurativas aparecem, dessa forma, como possibilidade de ressignificação 
do ambiente escolar. Conforme explicita Pranis (2007), as vivências restaurativas se 
concentram na estimulação dos cidadãos para o rompimento com as causas que geraram 
o conflito, para permitir ir além dos preconceitos e traumas. Trata-se de uma ruptura 
com o ódio e a aproximação com a convivência democrática e pacífica. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

Dentro do contexto escolar, a fim de quebrar os ciclos de violência que são 
estimulados pelas mídias sociais e pela própria sociedade, Tourinho (2017) assevera 
que os círculos de construção de paz são modelos eficazes para permitir não apenas a 
solução para o conflito escolar, como também a criação de uma consciência cidadã.

Nas lições de Brancher (2017), os círculos de construção de paz consistem em 
experiências restaurativas que, por meio do diálogo e do respeito, levam às partes a 
reflexão do conflito, indagando as causas e consequências. Divididos em pré-círculos, as 
partes se apresentam de forma separada e são convidadas a se relatar suas experiências, 
para que haja o desprendimento com as mágoas e possa alcançar a superação do evento 
traumático. 

Após esse período, são realizados os círculos em si, em que, por meio da 
voluntariedade, os indivíduos são convidados a dialogarem e ressignificarem o evento que 
vivenciaram, colocando-se na posição do outro, buscando estimular o empoderamento 
das partes e a criação da consciência coletiva para a prevenção social, traçando meios e 
métodos para superação e reparação dos danos. Em seguida, são realizados os momentos 
de pós-círculos, que constituem-se de encontros para a promoção da pacificação social, 
com participação de próximos aos envolvidos, a fim de que possam estimular o resgate 
ao respeito ao cidadão de forma integrada e inclusiva. 

Conforme destaca Penido (2015), juiz titular da 1ª Vara Especial da Infância e 
da Juventude da Capital de São Paulo e membro da Coordenadoria da Infância e da 
Juventude, as práticas restaurativas, por meio de círculos, realizados nos ambientes 
escolares, têm se revelado como instrumento de rompimento do ciclo da criminalidade, 
levando a consciência cidadã e a redução da disseminação do ódio pelos adolescentes.

Conjuntamente com os Círculos Restaurativos e os Círculos de Paz, apresentam-
se os diálogos significativos.  De acordo com o Guia Prático para Educadores “Diálogos 
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e práticas restaurativas nas escolas” (2018), a construção de diálogos significativos é a 
principal base para as práticas restaurativas, pois o diálogo promove a colaboração, 
a intersubjetividade, a reelaboração do problema e a humanização das relações. São 
técnicas de diálogos significativos descritas no referido Guia: Escuta Ativa; Técnica de 
Reformulação; Separar o observação da avaliação; Comunicação Assertiva; Uso das 
“mensagens eu” (falar na primeira pessoa); Perguntas e o perguntar restaurativo.

A Escuta Ativa compreende escutar com vontade, atenção e intenção. A técnica de 
Reformulação consiste em reformular-resumir com suas próprias palavras a fala do outro, 
enunciando-as novamente. A Comunicação Não Violenta (Comunicação Compassiva ou 
CNV) ensina a importância de separar a observação da avaliação: as observações devem 
ser sem julgamentos e críticas para que a pessoa não assuma uma posição de ataque. 

A Comunicação Assertiva significa expressar de forma sincera, clara e honesta 
os próprios interesses. O falar na primeira pessoa é uma ferramenta de fala assertiva e 
são formais mais simples de exteriorizar os sentimentos. As perguntas são importantes 
para reflexão e para o diálogo colaborativo, sendo o perguntar restaurativo importante 
para a apresentação de um novo olhar sobre a situação e para a restauração das relações 
rompidas.

As práticas restaurativas como instrumentos de educação para a transformação 
social já tem sido utilizadas pelas escolas de São Paulo e, segundo Penido (2015), os núcleos 
de Justiça Restaurativa foram implantados nas escolas de comunidades carentes e “foi 
estendido para escolas de diversas cidades do interior paulista, como Santos, Tatuí, Tietê 
– na cidade de São José dos Campos” (PENIDO, 2015, p. 2). Tais práticas têm se enraizado 
não apenas como modelos de neutralização dos espaços de violência, mas também como 
instrumentos político-pedagógicos capazes de estabelecer uma cultura de paz a partir da 
consciência cidadã e o resgate aos direitos humanos de todos os povos.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

A educação encontrou na Justiça Restaurativa, através de um processo de formação 
cuidadoso, persistente e ativo do cidadão, um poderoso aliado na transformação social, 
no respeito aos direitos humanos e na busca de uma sociedade mais justa e igualitária 
para todos. Trata-se de instrumentos de desconstrução dos preconceitos enraizados na 
sociedade, buscando romper com os ciclos de violência social. 

A partir da educação dialogada e de métodos de empoderamento das partes e 
da sociedade, a Justiça Restaurativa se apresenta como elemento fundamental para a 
pacificação social e a criação de uma consciência cidadã coletiva, que busque resgatar o 
respeito aos direitos humanos dos indivíduos, promovendo debates para a integração 
de todos os cidadãos, com vistas à redução da cultura do ódio e da seletividade social. 

Em tempos de crise democrática social e de disseminação do ódio, a Justiça 
Restaurativa surge como válvula propulsora de esperança para a reconstrução social, 
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promovendo a verdadeira educação em direitos humanos, a partir de práticas inclusivas 
de sensibilização dos sujeitos e empatia. 
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a JuStIÇa reStauratIVa Como mÉtodo eFetIVo de reSoLuÇão 
PaCíFICa de ConFLItoS no eStado demoCrÁtICo de dIreIto
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reSumo
Diante do contexto da grave violação dos Direitos Humanos que permeia na nossa 
sociedade, o presente estudo apresenta como objetivo, a justiça Restaurativa como 
prática efetiva na gestão de conflitos. O sistema jurídico criminal deveria atender todas 
as relações quebradas, entre a comunidade e o ofensor, entre a vítima e ofensor, entre a 
vítima e a comunidade. Trata-se de uma situação que gera na sociedade ressentimento 
generalizado, de que a própria manifestação de violência é expressão, sobretudo falta 
ao homem a capacidade de um julgamento justo de sua ação.  Nesse sentido, a Justiça 
Restaurativa se apresenta como uma tentativa de formulação de modelo eficiente no 
conflito em si, tendo em vista a grande necessidade de se buscar mecanismos efetivos 
das finalidades das sanções penais. Assim como, um breve olhar de como estamos 
lidando com uma situação de violência, de conflito, que nos permite ver a importância 
de uma discussão, ampliando a análise para além de uma visão tão estreita do direito. 
Palavras-chaves: Conflitos; Justiça restaurativa; Método efetivo.

aBStraCt
Given the context of the serious violation of human rights that permeates our society, 
the present study presents the objective of Restorative justice as an effective practice in 
conflict management. The criminal justice system should address all broken relationships 
between the community and the offender, between the victim and offender, between the 
victim and the community. This is a situation that generates widespread resentment in 
society, of which the very manifestation of violence is expression, especially the lack of 
man the ability to make a fair judgment of his action. In this sense, Restorative Justice 
presents itself as an attempt to formulate an efficient model in the conflict itself, given 
the great need to seek effective mechanisms for the purposes of criminal sanctions. As 
well as a brief look at how we are dealing with a situation of violence, conflict, which 
allows us to see the importance of this discussion, broadening the analysis beyond such 
a narrow view of law.
Keywords: Conflicts; Restorative justice; Effective method.
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IntroduÇão

O sistema jurídico atual consiste em um paradigma punitivo, que possui como 
objetivo a punição sem a participação das partes envolvidas no conflito. No entanto 
a realidade brasileira não permite a efetiva garantia dos direitos e garantias para um 
processo justo e que contribui para a ressocialização do indivíduo. Assim, não se vê o 
devido cumprimento de sistema de justiça que repara a relação entre vítima e agressor, 
que permite a reinserção do individuo na sociedade. Se um processo de responsabilização 
de um ofensor é humilhante, é muito improvável o resultado ser uma atitude de respeito 
por parte do ofensor. Diante disso, é relevante o implemento dessas práticas restaurativas 
para uma construção de uma justiça mais participativa, com uma natureza democrática, 
no intuito de resolver os conflitos de maneira pacífica, com o regaste do infrator, ou 
mesmo uma total a atenção as suas necessidades, para que assim possibilite os valores 
sociais. 

O presente trabalho traz as contribuições que a Justiça Restaurativa, propõe 
para a resolução de conflitos, como política pública e alternativa no caso da prática 
de atos infracionais, visando uma aproximação real da vítima-ofensor e consequente 
humanização decorrente do método restaurativo. 

Para além, analisar os elementos estruturantes das propostas restaurativas, cumpre 
observar sua compatibilidade com as finalidades da intervenção penal, de maneira a 
promover uma resposta jurídica coerente, com o enfoque, ainda, à pessoa da vítima e 
ao resgate da participação da comunidade na resolução dos conflitos penais. 

mÉtodoS

A construção teórica da pesquisa foi bibliográfica e fenomenológica. Para tanto 
foi utilizada uma abordagem histórico-dialética, tendo como fundamento a construção 
de uma reflexão crítica do tema, a partir de cultores da temática, verificando, de forma 
qualitativa, a aplicabilidade das práticas restaurativas para a efetiva resolução dos 
conflitos penais no Estado Democrático de Direito.

reSuLtadoS e dISCuSSão

A realidade do nosso sistema jurídico vigente tem características que 
verdadeiramente enfraquecem ligações entre os indivíduos, uma vez que a resposta 
jurídica penal limita-se a analisar o processo por meio da função de punição do réu. 
Essa natureza adversária do nosso processo de justiça, acaba reforçando padrões de 
justiça entre nós/ eles, que contribuem para a violência. 

Diante disso, a Justiça restaurativa surge como uma alternativa ao modelo 
tradicional, arrolada em um sistema que se contrapõe com o já consolidado, o que é 
composto por um paradigma punitivo/retributivo. Este novo método de resolução de 
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conflitos, juntamente com uma análise crítica do sistema penal, aponta as falhas na sua 
legitimidade, crise e saturação. 

A Justiça Retributiva faz alusão no sentido de punir aquele infrator, sem garantias 
do mínimo processo justo com a garantia dos princípios constitucionais. No tocante, a 
composição da lide na justiça restaurativa é feita por, vítima, ofensor e comunidade, que 
não se vê como adversários, e sim, como colaboradores. Esta é vista como um modelo 
baseado, proativo e colaborativo da comunidade, baseada em uma estrutura que enxerga 
de maneira diferente o crime, promovendo uma reflexão e uma nova resposta. Esta 
resposta ao crime necessita abranger todas essas relações pra fortalecer o tecido da 
comunidade. Reparar o conflito entre vítima e ofensor sugere criar uma relação amigável 
entre eles, promovendo o equilíbrio em ambas as partes. Sendo assim Zehr descreve o 
crime, no olhar restaurativo, como “uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria 
a obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vitima, o ofensor e a comunidade na 
busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança”. (ZEHR, 2008, 
p. 171).

A Justiça restaurativa se apresenta como método efetivo para um tratamento 
em uma variedade de conflitos. Para esta justificativa, o judiciário brasileiro vem se 
aproximando com um sistema de multiportas, após a inserção da resolução de 225/2016 
do Conselho Nacional de Justiça-CNJ. Nessa perspectiva, a justiça tem como objetivo 
redistribuir o poder e dispensar a tomada de decisão, reduzindo as vastas intervenções 
do sistema penal e aumentando as intervenções da comunidade. Trata-se nesse sentido 
de equilíbrio e entre o estado e a sociedade civil. 

A proposta ideal do ordenamento jurídico brasileiro visa realizar o princípio 
democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana, este 
é tido como um processo de convivência social adequada, justa, livre e solidária, bem 
como, em condições de liberdade e dignidade, como se é previsto na nossa constituição.

Diante de toda essa discursão, entende-se que a contribuição do Estado deve ser 
pautada no desenvolvimento da resolução de conflitos, e tendo de incluir o cidadão no 
processo de resolução ao ponto deste auxiliar nesse sentido. Com isso, busca-se diminuir 
as ineficiências inerentes aos mecanismos de solução de conflitos, na medida em que 
se escolhe um procedimento restaurativo que permita endereçar da melhor maneira 
possível, a solução efetiva da disputa nos casos concretos. 

Surge nesse contexto, a possibilidade de se lidar da melhor forma com os 
desdobramentos do conflito, e suas implicações futuras, em consenso com os princípios 
e valores constitucionais, promovendo a participação, reintegração e deliberação entre 
vítima, ofensores e comunidade.

A presente incursão teórica cuida de analisar a eficiência dos métodos restaurativos 
para a promoção da justiça penal. Dentro dos projetos de Justiça Restaurativa que estão 
em vigência no país, destacamos os círculos de construção de paz que são realizados 
no Rio Grande do Sul, desde 2005.  
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Nas lições de Scuro Neto (2013), podemos perceber que o projeto do Rio Grande 
do Sul, denominado de Justiça para o século XXI tem atuado na utilização das práticas 
restaurativas para processos extrajudiciais, bem como para resoluções de conflitos 
que envolvam adolescentes, servindo de base aliada para a aplicação das medidas 
socioeducativas aos adolescentes.

Tal projeto tem sido recepcionado pela Associação de Magistrados do Rio Grande 
do Sul e, devido às suas respostas positivas de resolução dos conflitos e restabelecimento 
da paz social, tem sido apoiado pela UNESCO, pela Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República e pelo o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 

No processo judicial do Rio Grande do Sul, as práticas são adotadas em duas 
frentes. Segundo o relato de Boonen (2011, p. 71), “uma ocorre antes do magistrado 
aceitar a representação, quando se propõe a realização de círculos restaurativos, e a 
outra, durante a execução da sentença, quando a equipe multidisciplinar que acompanha 
o jovem delibera que ele está pronto para participar destes”. Diante disso, observa-se 
que a restauração pode ocorrer em dois momentos, sendo o primeiro capaz de evitar 
o formalismo do processo de conhecimento e o segundo como forma de promover a 
restauração durante o cumprimento da medida socioeducativa, conforme é citado abaixo. 

Além dos aspectos conceituais que mudam atitudes e perspectivas na abordagem 
do problema, outro aspecto que muda fundamentalmente na prática é, digamos, a 
configuração geométrica das relações de poder. Ao invés de se reportarem a um terceiro, 
hierarquicamente superior e que se supõe capaz de decidir o conflito por elas, as pessoas 
envolvidas – rés, vítimas e suas comunidades de assistência - assumem pessoalmente 
a responsabilidade de produzir uma solução de consenso, que respeite igualmente as 
necessidades de cada uma delas. 

Os círculos de construção de paz têm sido realizados para a promoção do 
empoderamento das partes, trazendo a reflexão dos adolescentes para o crime cometido, 
a fim de evitar a reincidência criminal. Essas análises dos círculos tornam-se mais 
viáveis diante da lotação excessiva dos internamentos, o que permite ampliar o alcance 
dos círculos para todos que estão sob custódia. São realizadas de forma aberta, por 
composição dos membros, que vão debatendo no círculo as suas percepções sobre o 
crime, os seus anseios.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

As várias buscas por soluções alternativas para o sistema de justiça, sobretudo ao 
retributivo, vêm encontrando nas práticas restaurativas um encaminhamento possível 
a conflitos definidos como infracionais. 

De outro modo, a resolução pacífica não busca somente a responsabilização do 
causador do dano, aproveitando dos recursos de punição e sua estigmatização, mas 
também, pelo encontro que se dá entre um envolvido e o outro no conflito, encaminhando 
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para uma possibilidade de sua superação como sujeito de direitos. Trata-se de uma 
discursão entre os limites do individuo com a sociedade e do poder do estado democrático 
de direito à vistas destas ações resolutivas. 
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a reaLIZaÇão de traBaLHo Como mÉtodo de reInSerÇão 
SoCIaL e a VaLorIZaÇão da mão de oBra doS reCLuSoS.

Larissa Santos Rezende1

Maria Eduarda Bomfim2

thaynara Correia Sousa3

Jéssica de Oliveira Cunha4

Fernando de Cassia meira Oliveira5

reSumo
O presente artigo tem como objetivo analisar a ineficácia do sistema carcerário na 
ressocialização do preso. O índice de reincidência dos crimes cometidos por alguns 
presidiários levantam questionamentos referente à ineficácia do sistema carcerário 
que é condicionada aos presos, como também diz respeito aos métodos punitivos e os 
obstáculos que os presidiários encontram no momento em que precisam voltar para 
a sociedade. A dificuldade de readaptação e a exclusão que os presos enfrentam após 
sair da prisão é um dos principais causadores dessas repetições de atividades ilícitas e 
demonstra como o sistema tem falhado em atingir sua finalidade. Uma das ferramentas 
que poderiam auxiliar para alcançar o objetivo de reinserir com sucesso essas pessoas 
no convívio social seria o uso da Laborterapia, que consiste em ocupar o tempo desses 
detentos de maneira produtiva dando-lhes atividades para serem realizadas, de modo que 
no momento de sua liberdade esse trabalho já teria contribuído para a sua ressocialização, 
facilitando oportunidades de trabalho fora do ambiente prisional frente à sociedade. 
Desse modo, a Laborterapia é oferecida como método adequado de forma honrosa para 
oferecer e facilitar as expectativas de futuro para o preso de maneira que possa efetivar 
sua ascensão nos meios de convívio.
Palavras-chave: Ressocialização. Exploração. Laborterapia.

aBStraCt
This article aims to analyze the ineffectiveness of the prison system in the resocialization 
of the prisoner. The recidivism rate of crimes committed by some prisoners raises 
questions regarding the ineffectiveness of the prison system that is conditional on 
prisoners, as well as the punitive methods and obstacles that prisoners encounter when 
they need to return to society. The difficulty of readaptation and the exclusion that 
prisoners face after leaving prison is a major cause of these repetitions of illicit activities 
and demonstrates how the system has failed to achieve its purpose. One of the tools 
that could help to achieve the goal of successfully reintegrating these people into social 
life would be the use of Labortherapy, which consists of occupying the time of these 
detainees productively giving them activities to be performed, so that at the time of In 
¹ larissarezende59@gmail.com
2 eduardabomfim@homail.com
3 thaynaracorreiass@icloud.com
4 jessicaoliveiracunha@icloud.com 
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his freedom, this work would have already contributed to his resocialization, facilitating 
work opportunities outside the prison environment in front of society. Thus, Labour 
Therapy is offered as an honorably appropriate method to offer and facilitate future 
expectations for the prisoner so that he can achieve his ascension in the means of living.
Keywords: Resocialization. Exploration. Labor therapy.

IntroduÇão 

O sistema prisional brasileiro vive um estado de precariedade. De acordo com a 
última pesquisa divulgada em 2016 pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 
a população prisional brasileira ultrapassou pela primeira vez na história a marca de 
700 mil pessoas privadas de liberdade. A soma de total de presos chegou a 726.712. 
Esse número é extremamente elevado, pois possui uma diferença de 707% em relação 
ao total registrado no início da década de 90 por uma pesquisa de dados realizada pelo 
mesmo órgão nacional. 

Homens e mulheres são transferidos para as prisões com o intuito de serem 
punidos pelos atos cometidos contra a sociedade, para depois voltarem reabilitados ao 
convívio social, porém a realidade, atualmente, é bem diferente. O sistema prisional 
é um verdadeiro caos. Os presos vivem em situações desumanas, o que leva muitas 
vezes à criação de rebeliões dentro dos presídios por conta da situação degradante que 
o indivíduo passa no encarceramento. A função do sistema prisional é punir, educar 
e ressocializar os detentos para o convívio social, mas isso não tem sido feito. Pelo 
contrário, as penitenciárias não possuem estruturas adequadas para facilitar o retorno 
desses indivíduos para o convívio social.

É possível fazer uma análise por meio do gráfico 1 abaixo. O que mais se observa 
nas penitenciárias brasileiras é a aglomeração dos presos e a indivisibilidade dos tipos 
penais para enquadrar cada indivíduo pelo seu delito.

Gráfico 1. Quantidade de vagas e pessoas por tipo de regime ou natureza da prisão.
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Indivíduos presos por furto são alojados com outros cidadãos que comandam 
alguma facção envolvida com crimes como, por exemplo, tráfico de entorpecentes e 
armas. Nesse contexto, unindo as oportunidades/falta de oportunidades dessas pessoas 
com a dificuldade de ressocialização, facilmente a convivência poderá intervir na 
escolha pessoal de cada um, que facilmente será encaminhado para o mundo do crime 
novamente. Deste modo, podemos considerar a inexigibilidade de conduta diversa, já 
que nem sempre essa união entre eles é feita de maneira passiva e, sim, coercitiva, não 
dando outra escolha ao indivíduo que está sendo intimidado. 

Dentre esses fatos, além da separação de presos por tipo penal, inserir o trabalho 
na rotina dos presídios é um instrumento que, além de ocupar o tempo e a mente dos 
indivíduos, lhes devolvem a sensação de utilidade, à medida em que os preparam para o 
momento de retorno à sociedade, contribuindo para que diminua a reincidência criminal.

Ainda que haja alguns projetos que buscam incentivar os empresários a empregarem 
ex-presidiários, a dificuldade que essas pessoas encontram para retornar ao mercado de 
trabalho é extrema.  Os indivíduos cumprem as penas e recebem a liberdade, mas, de 
certa forma, continuam prisioneiras do seu passado, fadadas a serem julgadas por erros 
ilícitos que já foram atenuados. 

oBJetIVoS

O objetivo primordial é analisar a condição de vida e oportunidade dos presos 
sobre a influência do sistema prisional e quais entraves encontram depois de já terem 
cumprido a pena. Diante disso, nos deparamos com a precariedade do Estado em 
relação às obrigações que lhe cabem e que não são respeitadas. O Estado é o principal 
responsável pela garantia para que os detentos voltem ao convívio social de forma 
digna sem nenhum olhar social preconceituoso. No entanto, o próprio Estado se omite 
no momento de cumprir e garantir que esses direitos sejam respeitados. Praticamente 
nada é feito na recuperação do detento dentro e fora dos presídios.

Pretendemos relatar as principais dificuldades enfrentadas pelos detentos dentro e 
fora do sistema carcerário, como o método de reinserção social é tratado pelo Estado e a 
retribuição financeira em relação à mão de obra dos reclusos. Abordaremos, também, a 
violação de muitos direitos garantidos constitucionalmente e na própria lei de execução 
penal. O desafio principal é despertar um olhar mais sensível da sociedade em respeito 
a essas pessoas, não um olhar de pena, mas, sim, um olhar de oportunidade entendendo 
que a principal colaboradora para esse detendo voltar ao convívio social com sucesso é 
a própria sociedade, nas oportunidades que, muitas vezes, são negadas e nos obstáculos 
encontrados quando se tem antecedentes criminais. Nessa perspectiva, o nosso objetivo 
é relatar os principais problemas e fazer uma considerável reflexão frente aos fatos 
apontados.
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FundamentaÇão teórICa

A lei garante uma série de assistência aos presos. A lei amplia a assistência para 
aquelas pessoas que já cumpriram a pena e ainda dependem da tutela do Estado para 
conseguirem a ressocialização. Institui a Lei de Execução Penal (LEP) Lei Nº 7.210, de 
11 de julho de 1984:

art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Os parâmetros dessa pesquisa foram de caráter objetivo, com o foco de demonstrar 
e refletir sobre a reinserção dos presidiários. Esta pesquisa trará elementos e dados 
de órgãos que orientam a política para a execução penal no território brasileiro. 
Procuraremos, tanto quanto possível, demonstrar o papel da filosofia como instrumento 
para o avanço social do recluso. O que mais destrói as expectativas que essas pessoas 
têm de mudar de vida é a dificuldade que elas encontram frente à sociedade e a falta de 
aplicabilidade dos direitos que são garantidos pela lei e violados pelo próprio Estado. 
Sendo uma situação que favorece a reincidência dos crimes.

É corriqueiro o discurso do senso comum a respeito do custo que o governo tem 
com os presidiários, porém essas mesmas pessoas que se queixam desses gastos são as 
que se recusam a dar oportunidade para aqueles que necessitam. A preocupação com 
lucros empresariais e o preconceito por meio do empregador se alastra de maneira que 
essa dificuldade de ressocialização se perpetua. 

Recentemente, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro incentivou 
os empresários a investirem no setor prisional brasileiro: “O empresário não vai realizar 
o investimento se ele não tiver o retorno, se não tiver o lucro” (SANTOS, 2019). A fala do 
ministro não encoraja os empresários a darem oportunidades para os encarcerados. Ele 
apenas enfatiza o lucro obtido com esses investimentos. A sociedade (empresários) não 
se disponibiliza em ajudar com vagas de emprego, mas o interesse é crescente quando 
o que está em jogo é o benefício financeiro. A mesma mão de obra que não é valorizada 
externamente passa a ser explorada- ainda que por regime de reclusão-  por aqueles que 
negam as chances para essas pessoas de retornarem ao mercado de trabalho. 

Vale ressaltar que, na lei de execução penal, - além de garantir a integridade física 
e mental do detento entre várias outras garantias que integram a dignidade da pessoa 
humana -, a educação também é garantida. No entanto, na grande maioria das vezes 
é violada. Educação é de suma importância não só para àqueles que estão submetidos 
à liberdade restrita, mas também para toda a sociedade, uma vez que, inserindo 
conhecimento para as pessoas que precisam de oportunidades e fornecendo educação 
para elas, tanto o convívio quanto a própria ressocialização será realizada de maneira 
mais eficaz, devolvendo cidadãos melhores para o convívio social. No entanto, ainda é 
feito pouco ou quase nada para que isso aconteça. 
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mÉtodoS

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido na cidade de Vitória da Conquista 
–BA e tivemos como base para a escolha do nosso tema, além de pesquisas objetivas 
disponíveis nas referências, obras que nos direcionaram de maneira assertiva, nos 
deixando as mais próximas daquilo que havia sido definido por nós como objetivo. O 
primeiro livro escolhido foi o intitulado Vigiar e punir (FOUCAULT, 1999), no qual ele 
demonstra para o leitor o quanto o sistema prisional é maléfico para a ressocialização dos 
indivíduos na sociedade e como os métodos punitivos são definidos de forma errônea, 
fazendo com que a reincidência aumente cada vez mais.

Um livro que também nos ofereceu embasamento para o entendimento quanto à 
finalidade das penas foi a obra penas Alternativas (2000), que, utilizando o conceito de 
finalidade para Hegel, contribuiu para o desenvolvimento da problemática em questão.

A última obra, e em certa medida a de mais-valia para os estudos apontados foi a 
obra Sistema presidial: Reinserção Social? (1998), que nos deu um acervo enriquecedor sobre 
a importância do trabalho no resgate à vida dos presidiários que passam pelo período 
de reinserção e ressocialização. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

Diante das observações após uma série de dados, enfatizamos o descaso e a 
arbitrariedade do Estado para com os que se encontram no regime de reclusão. Ainda 
que os índices e os fatos provem que esse sistema é falho e necessita com urgência de 
uma reforma, o Estado e a sociedade fecham os olhos para essa realidade, tratando 
desses fenômenos como inexistentes e se mantendo inertes a todas essas deficiências.

Esses presos são negligenciados do momento em que adentram essas prisões até 
onde que consegue sua liberdade. A falta de ação do governo dificulta a ressocialização 
dessas pessoas, o que garante que elas se mantenham rodeadas de dificuldades. Na 
maioria das vezes, provoca uma reincidência nos crimes cometidos inicialmente. 

A pesquisa tem o intuito de fazer com que tenha investimento no trabalho do 
interno, para que eles possam se sentir úteis enquanto presos e possam se aperfeiçoar em 
algumas atividades, para que quando se deparam com a sociedade, possam conquistar 
novas oportunidades. A sociedade que visa apoiar esses serviços internos é com o 
único propósito do preso “pagar a conta” que gera para o governo, mas o bem-estar do 
indivíduo não é priorizado. As mesmas pessoas que reclamam das custas do sistema 
prisional, são aquelas que negam oportunidades a um ex presidiário, o que muitas vezes 
o incentiva a retornar para o estilo de vida anterior.

O que também deve ser enfatizado, é que esse trabalho oferecido para os detentos 
deve ser feito de forma justa e fiscalizada, para evitar explorações e garantir que aquele 
detento está de fato recebendo pela atividade que está exercendo.

Na Filosofia, para Foucault os castigos muito violentos e arbitrários tornavam o 
sistema penal instável, imprevisível e pouco eficiente. 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

239

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

Nos Direitos Humanos, observa-se uma enorme violação aos direitos dos presos, 
e a impressão que se tem é que o Estado, a Sociedade e o Governo entendem que essas 
violações servem de medida para uma punição complementar, como se “só” a reclusão 
não fosse suficiente para aqueles indivíduos (FERREIRA, 2019).

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Desse modo, é importante salientar que o trabalho nas prisões gera oportunidades 
de diminuir os custos dos Estados e federação e também cria renda aos presos, formando 
uma maneira de reintegrar os indivíduos na sociedade, utilizando do processo laboral 
que capacita e contribui para a ressocialização dos detentos. A importância do processo 
laboral é tão considerável que permite que o indivíduo não regresse às prisões, podendo 
recomeçar sua vida de maneira lícita (SOUZA, 2017).

Outro quesito importante é a remição de pena, prevista na Lei n. 7.210/84 de 
Execução Penal (LEP), onde os presos podem obter diminuição da pena realizando 
atividades como: estudo, leitura e o trabalho. A remissão por meio do trabalho está 
prevista na Lei de Execução Penal, garantindo um dia de pena a menos a cada três dias 
de trabalho. Essa diminuição através do trabalho é um direito de quem cumpre a pena 
em regime fechado ou semiaberto. Para o STJ, houve o entendimento de que o trabalho 
externo pode ser contado para remir a pena de condenados à prisão, e não apenas o 
trabalho exercido dentro do ambiente carcerário. (CNJ)
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aCeSSo À JuStIÇa no ParadIgma do neoConStItuCIonaLISmo: 
mÉtodoS adeQuadoS de SoLuÇão de ConFLItoS.

ViLAS BOAS, Leonel Assis Vilas 
BAtiStA, Samene

reSumo
 O conceito de acesso à justiça sofreu muitas modificações desde o Estado liberal, onde 
o mesmo não proporcionava os meios para que o cidadão soluciona-se seu conflito, até 
o fortalecimento do Estado democrático de direito, que busca, por sua vez, implementar 
meios para que o cidadão consiga solucionar seus conflitos de maneira equânime, digna 
e rápida, proporcionando o respeito aos princípios estatuídos na Constituição cidadã de 
1988. 
Palavras-chaves: Democracia; igualdade e conflitos.

aBStraCt
The concept of access to justice has undergone many changes from the liberal state, 
where the state did not provide the means for the citizen to resolve their conflict, to the 
strengthening of the democratic rule of law, which seeks to implement means for that 
citizens be able to resolve their conflicts in an equitable, dignified and swift manner by 
respecting the principles set out in the 1988 Citizen Constitution.
Key-words: Democracy; equality and conflicts.

IntroduÇão

A noção de acesso à justiça, insculpido no art. 5 inc. xxxv da Constituição Federal, 
afirma que não poderá ser afastado da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão 
a um direito. Segundo Cappelletti e Garth(1988), acesso à justiça, na atual dinâmica social 
é visto como a prestação efetiva do poder judiciário ao cidadão que o busca, entretanto, 
para que seja possível tal efetivação se faz necessário abandonar a antiga concepção 
de acesso à justiça como apenas o ingresso ao judiciário deixando, após tal ingresso, a 
população sem resguardo estatal. Conforme Humberto Theodoro Júnior (2015), o Estado 
suprime a auto- tutela dos litígios, então deve proporcionar os meios para a resolução 
dos conflitos emergentes na sociedade, surgindo daí o direito subjetivo do cidadão em 
requerer do Estado-juiz que solucione seu conflito. Caso não seja facilitada a efetivação de 
tal direito, estaríamos diante de um claro desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, previsto no art.1, III, da Constituição Federal de 1988, pois o Estado não estaria 
garantindo que o cidadão galgue uma solução digna para seu conflito, deixando-o para 
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sua própria sorte. Buscando efetivar tal direito, com base no novo sistema Constitucional 
atual (neoconstitucionalismo), o Estado disponibiliza meios para que os conflitos sejam 
solucionados de forma mais célere e eficaz. Tais meios são expressos no novo código 
de processo civil de 2015, sendo eles conciliação, mediação e arbitragem, sendo os dois 
últimos regulamentados por lei específica. Ademais, além de proporcionar os meios para 
solucionar os litígios, o Estado tem o dever para com toda a sociedade de garantir que 
todos sejam tratados com equidade, dignidade e respeito, facilitando ao máximo para 
que o bem comum seja alcançado.

 
oBJetIVoS

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a posição doutrinaria acerca 
da evolução do conceito de acesso á justiça, buscando especificamente observar possíveis 
obstáculos apontados pela doutrina, bem como a posição Constitucional a respeito do 
tema em análise.

FundamentaÇão teórICa

Os pensadores mais impactantes sobre o tema em análise são Cappelletti e Garth 
(1988), que tem um livro publicado sobre o tema. Em seu livro os autores afirmam que a 
expressão “acesso à justiça” é de difícil definição, mas determina duas finalidades básicas 
do ordenamento jurídico. A primeira linha é a de igualdade de acesso ao sistema jurídico, 
ou seja, não pode haver distinções entre aqueles que entram ou que pretendem adentrar 
no meio jurídico. Segundo o sistema jurídico em questão deve produzir respostas que 
sejam individual e socialmente justas, ou seja, deve proporcionar uma equidade entre os 
conflitantes, proporcionando para o conflito uma solução equânime sem desigualdades. 
Seguindo seu pensamento, Cappelletti e Garth (1988), afirmam que o conceito de acesso 
à justiça está em constante mudança, passando de uma fase na qual ele não tem tanta 
relevância social, e chegando a fase atual, na qual é de grande importância o seu respeito 
e efetivação.

Os mestres italianos continuam sua explanação sobre o tema apontando alguns 
obstáculos que o Estado tem de enfrentar para conseguir efetivar um direito tão 
importante como o acesso à justiça. Ele elenca uma série de obstáculos, sendo os de 
maior importância, por 

ele mesmo selecionados, os referentes as pequenas causas, as custas processuais, 
e o nível de preparação dos litigantes. Para o pensador, aqueles que possuem um maior 
poder econômico tem vantagens sobre os demais, pois com um capital para investir na 
ação pode -se conseguir maiores quantidades de provas, organizar melhor os argumentos 
e além das vantagens estruturais do processo, essas pessoas teriam uma vantagem 
psicológica sobre os demais. Ao tratar das pequenas causas, Cappelletti e Garth (1998) 
afirmam que, as causas de menor valor são mais atingidas pelas barreiras econômicas do 
que as demais, pois na maioria dos casos o alto valor das custas somado com a diferença 
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de recursos entre as partes ocasiona um abismo entre o empregado, que propõem uma 
ação de indenização em face de uma empresa, que possui várias vantagens sobre o 
trabalhador. Portanto, conclui Cappelletti e Garth (1988), em relação aos obstáculos, 
considerando que  é utopia a visão de que é possível retirar toda a desigualdade do 
âmbito do direito, deixando a decisão a cargo dos experientes advogados, por meio de 
suas argumentações jurídicas, porém o que se deve buscar é chegar ao mais próximo 
possível da utopia, pois é justamente esse o fim a qual o Estado democrático de direito 
se propôs.

Os autores propõem algumas soluções para os obstáculos elencados, uma delas é 
a assistência jurídica aos pobres, que está exposta no Código de processo civil de 2015, 
mostrando como a tendência atual está cada vez mais se aproximando-se da plena 
igualdade buscada pelo Estado Democrático de direito. Outra solução apontada pelos 
pensadores é a emergente representação dos direitos difusos, que segundo eles é de 
suma importância, visto que a maior parte da população não tem interesse em tutelar 
direitos difusos de maneira individual, por conta dos tramites, gastos, e recompensas 
que não suprem o caminho a qual devam passar. Afim de proporcionar possíveis 
soluções alternativas para os conflitos, Cappelletti e Garth (1988), propõem juízo arbitral 
e conciliação, sendo esse ponto bastante interessante, pois essas formas de resoluções 
de conflitos são aceitas no Brasil, sendo inclusive, regulamentada a arbitragem no 
ordenamento jurídico brasileiro por meio de lei especifica, e mesmo após o ingresso em 
juízo é facultado as partes, no âmbito civil e em algumas causas penais, a realização de 
acordos para suprimirem o  processo. Portanto é possível observar que os apontamentos 
feitos pelos grandes mestres italianos são de importância impar para o direcionamento 
jurídico do Estado democrático de direito, sendo a análise de sua obra uma maneira de 
aferir mudanças desde sua edição até os dias atuais, promovendo reflexões, ajustes e 
novas implementações ao arcabouço jurídico atual. No cenário mais atual, Fredie Didier 
Júnior (2017), traz uma explanação sobre o atual modelo de processo civil brasileiro. 
Segundo o autor, o direito processual civil é estruturado no objetivo de estimular a 
autocomposição dos conflitos como forma alternativa ao judiciário, ou seja, a codificação 
atual busca cada vez mais proporcionar meios adequados para que os jurisconsultos 
consigam resolver suas lides, entretanto deve-se compreender que a autocomposição é 
enfatizada nos casos em que caibam tal solução.

O jurista baiano, seguindo a tendência atual, trata de mediação, conciliação e 
arbitragem em sua obra, considerando-os como formas de resolução de conflitos onde 
um terceiro intervém em um processo negocial com a função de auxiliar as partes a 
chegarem ao resultado desejado. Didier Júnior (2017) continua, afirmando que esses 
institutos são possíveis tanto extra judicial como durante o andamento do processo, 
situação na qual os terceiros  , mediador , conciliador ou arbitro, são auxiliares da justiça, 
tomando sempre cuidado, como deixa claro o autor, para não prejudicar os envolvidos e 
não retirar do Estado o dever de dirimir esses conflitos. Mostrando a preocupação cada 
vez maior do direito em proporcionar as ferramentas necessárias para a consecução do 
objetivo estatal, qual seja, a pacificação social e o seu fim máximo que é o bem comum, o 
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pensador conclui que um dos valores mais louváveis da autocomposição é a participação 
do indivíduo na elaboração da norma jurídica que regulará seu caso e o respeito a sua 
liberdade, concretizada no direito ao auto regramento.

mÉtodoS

O presente trabalho é de caráter exploratório e utilizou-se do método bibliográfico 
para a sua estruturação, não obstante, foram analisados documentos, afim de proporcionar 
uma profundidade, um maior entendimento e uma segurança ao leitor, pois como afirma 
Gil( 2002) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é o fato de proporcionar uma 
gama muito maior de análise do que o diariamente exposto.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Acesso à justiça, conforme Cappelletti e Garth(1988), surgiu como o simples direito 
de ingressar no judiciário deixando de lado a preocupação com a resolução efetiva do 
conflito, pois esse direito seria fruto da 1° geração dos direitos humanos, os chamados 
direitos de liberdade, sendo tal geração fundamentada em uma não intervenção estatal 
na vida privada do cidadão. Essa não intervenção significava que o Estado liberal, 
da modernidade, tão somente precisaria mostrar o caminho para o judiciário, como 
sendo apenas um tutor, e cabia somente ao cidadão se manter e finalizar seu processo. 
Entretanto, esse conceito começa a se modificar, sendo consubstanciado, a partir do 
fortalecimento do Estado democrático de direito, na 2° geração dos direitos humanos, 
os direitos de igualdade, pois como afirma Piovesan (2006), não há que se falar em 
democracia sem direitos humanos. Para efetivar tal objetivo o Estado se depara com 
alguns obstáculos, como assevera Cappelletti e Garth (1988) o primeiro passo para 
erradicar os obstáculos é identifica-los, pois bem os entraves observados, em consonância 
com os mestres italianos, são os econômicos, os estruturais e os culturais. Em relação ao 
obstáculo econômico, Cappelletti e Garth (1998) afirmam que, o descaso estatal  prejudica 
mais os pobres e desabituados do que os outros, pois as altas custas processuais, os 
honorários advocatícios, os custos de deslocamento entre comarcas, tudo isso ocasiona 
um bloqueio, por parte do trabalhador, para adentrar no judiciário para buscar uma 
resolução para seu conflito, ou seja, esse obstáculo não permite a entrada no judiciário e 
caso adentre o cidadão desfavorecido é forçado a sair sem a resolução do seu litígio. Outro 
obstáculo observado é o cultural, sendo o pré-requisito para iniciar uma demanda  o 
conhecimento prévio, por parte do ofendido, do seu direito violado, pois não se questiona 
aquilo que não se conhece, entretanto, a exigência educacional média não proporciona 
tal habilidade ao cidadão, ficando a mercê dos indivíduos inescrupulosos que atacam  
os direitos desabrigados pelo Estado. O obstáculo estrutural, por sua vez, reflete a 
desorganização estatal na gerência dos conflitos, a demora acentuada em proferir uma 
decisão satisfatória, atos processuais praticados afim de posterga o processo, ambientes 
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intimidadores em fim todo o formalismo exacerbado ocasiona descrédito com o judiciário, 
afastando a população da tutela estatal. Com tudo, afim de superar tais obstáculos e 
disponibilizar um ambiente propício para a concretização do princípio Constitucional 
do acesso à justiça, reformulado conforme o modelo neoconstitucional, o Código de 
processo civil de 2015, trouxe para a regulamentação processual a figura da solução 
negocial dos conflitos que, para Freddie Didier Júnior (2017, p. 305):

Compreende-se que a solução negocial não é apenas um meio eficaz e 
econômico de resolução dos litígios: trata-se de importante instrumento 
de desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser 
protagonistas da construção da decisão jurídica que regula as suas relações. 
Neste sentido, o estímulo à autocomposição pode ser entendido como um 
reforço da participação popular no exercício do poder- no caso, o poder de 
solução dos litígios. Tem, também por isso, forte caráter democrático.

Seguindo o pensamento doutrinário, o ordenamento jurídico atual, com o advento 
do código de processo civil de 2015, traz a regulamentação dos institutos da mediação, 
conciliação e arbitragem, sendo eles, maneiras alternativas de resolução de conflitos. A 
lei permite que esses institutos sejam utilizados tanto antes, extrajudicialmente, quanto 
depois, durante o processo, estipulando as situações que poderão ser instaurados, 
lembrado que não é um dever do cidadão aderir a esses institutos, mas tão somente 
uma faculdade dada pelo Estado, com o objetivo de disponibilizar o maior número 
de meios para auxiliar o cidadão em sua vida jurídica. A lei n° 13.140/2015, trouxe 
regulamentação especifica para o instituto da mediação, afirmando que se trata de um 
auxílio as partes para que consigam identificar o problema e procurem uma solução 
consensual pra o problema, dando maior segurança jurídica para a população, visando 
sobretudo a resolução amigável do conflito, visto que, quando se resolve o problema 
de maneira satisfatória para os envolvidos, sem um desgaste excessivo, como seria no 
processo, o grau de satisfação é maior, gerando um aumento da credibilidade da justiça. 
Referida legislação mostra que o sistema jurídico atual está cada vez mais buscando a 
praticidade, celeridade e efetividade com que soluciona os conflitos. Essa preocupação 
estatal com os conflitos emergentes está mais uma vez exposta na resolução n° 125/2010 
do Conselho Nacional De Justiça (CNJ). Referida resolução, materializando a tutela estatal 
no sentido de proporcionar novas ‘’portas’’ para os problemas presentes na sociedade, 
estabelece a obrigatoriedade dos tribunais de, além de proporcionar uma solução judicial, 
proponha uma solução consensual do problema em demanda, por meio da mediação 
ou conciliação.  Aludida obrigatoriedade vem expressa no código de processo civil de 
2015 no art. 334, que estabelece a realização da audiência de conciliação ou mediação, 
ressalvadas quando ambas as partes negarem referida audiência ou quando o direito 
não admitir autocomposição.
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

Após o desenvolvimento do presente trabalho, chega-se à conclusão de que o acesso à 
justiça é um direito de grande importância no sistema jurídico, direito este que é protegido 
pela Constituição Federal de 1988, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 e pelos tratados internacionais de cunho garantista que o Brasil assinou. Com vistas 
a tais informações é de suma relevância se observar o desenvolvimento desse direito 
direcionado ao cidadão comum, pois ele é o hipossuficiente na atual sociedade, e como 
tal necessita de toda a proteção jurídico-estatal visando a diminuição das desigualdades 
existentes no processo, sendo de igual importância a promoção estatal no sentido de 
resoluções alternativas de conflitos, celeridade nos conflitos sob sua responsabilidade e 
outras formas de proporcionar um ambiente de equidade, igualdade e dignidade para que 
o cidadão possa ter seu conflito resolvido de forma efetiva e satisfatória. Não obstante, 
foram instituídos meios para que os litígios fossem resolvidos de forma mais consensual, 
sendo eles mediação conciliação e arbitragem. A regulamentação desses institutos mostra 
a preocupação crescente do legislador em aproximar a justiça do cidadão, mostrando uma 
predisposição clara em efetivar o principio do acesso à justiça no Brasil. A fixação legal de 
tais medidas, reforça o texto constitucional de 1988, além de possibilitar ao cidadão que 
regulamente conflitos, por meio do diálogo, ou seja, exercitando a discussão da população, 
tão importante para o desenvolvimento de todas as áreas da sociedade, estimula-se que as 
pessoas, antes de recorrerem ao judiciário, tentem resolver seus conflitos amigavelmente, 
pois a democracia é pautada na discussão entre os envolvidos, portanto nada mais justo 
do que proporcionar aos envolvidos no conflito a possibilidade de resolução do mesmo, 
evitando-se todo o tramite extremamente demorado dos processos. Ademais, não se está 
apenas efetivando o princípio constitucional do acesso à justiça, mas toda a Constituição, 
que deve ser interpretada de forma sistemática com o intuito de promover o bem-estar 
social, diminuir as desigualdades, erradicar a pobreza, dentre outros objetivos estabelecidas 
na carta magna.   
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reSumo
O presente estudo busca conhecer a realidade sócio jurídica dos adolescentes infratores 
abrangidos pelo sistema jurídico do município de Brumado. Na fase incipiente em que se 
encontra, foi possível conhecer a base jurídica do Direito da Criança e do Adolescente, bem 
como aspectos peculiares do desenvolvimento biopsicossocial destes indivíduos. Com 
isto, buscou-se conhecer a realidade estrutural da aplicação das medidas socioeducativas 
no município de Brumado, e, consequentemente, foi possível visualizar as carências 
existentes e mudanças necessárias à aplicação satisfatória do que preconiza o Estatuto 
da Criança e do Adolescente sob as orientações do SINASE – Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo.
Palavras-Chave: Direito da Criança e do Adolescente. Medidas Socioeducativas. 
Brumado.

IntroduÇão

Este trabalho traz os resultados iniciais de pesquisa acerca da criminalidade 
infanto-juvenil alcançada pelo sistema punitivo, tendo como referencial exploratório o 
município de Brumado. O objetivo do trabalho é conhecer o perfil destes jovens infratores 
e a realidade socio jurídica que os acompanha.

Prescreve-se que determinadas instituições devem estar envolvidas na tutela 
destes indivíduos, quais sejam família, Estado e sociedade em consonância com o que 
resguarda o Estatuto da Criança e do Adolescente – doravante ECA. 

O art. 227 da Constituição Federal prescinde que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, normatizou o 
que pretendeu o art. 227 da CF, apresentando o princípio basilar do direito infanto-juvenil, 
que é o da Proteção Integral. O estatuto estabeleceu também, as medidas socioeducativas 
a serem aplicadas pela Vara da Infância e Juventude em conjunto com as instituições 
públicas, intencionando responsabilizar e ressocializar os infratores.
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Com o ECA, surgiu a necessidade de se operacionalizar a prática das referidas 
medidas. Após um período significativo de discussões, foi promulgada a Lei do SINASE 
– Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em 18 de janeiro de 2012.

Assim, fica evidente que o arcabouço jurídico voltado a este instituto busca fazer 
a articulação de vários entes da sociedade para a consecução dos seus objetivos.

  
materIaIS e mÉtodoS

No estágio atual em que se encontra, a pesquisa tem caráter bibliográfico, em busca 
dos aspectos normativos e doutrinários que circundam o tema. Isto porque, é necessário 
conhecer a base do Direito infanto-juvenil, sua evolução histórica e todo o regulamento 
que incide sobre este campo.

Em um segundo momento, avançaremos para a investigação documental e 
exploratória, intencionando conhecer a realidade processual dos jovens sentenciados 
no período 2014-2019 pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Brumado, tendo 
em vista as medidas socioeducativas previstas pelo ECA.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Inicialmente, é importante reconhecer o estágio peculiar do desenvolvimento em 
que se encontram os indivíduos pertencentes ao grupo infanto-juvenil.  As alterações 
orgânicas intensas que ocorrem na infância e adolescência devem ser consideradas e 
respeitadas para se implementar ações preventivas e educadoras. Assim:

O desenvolvimento cognitivo resulta da reorganização cerebral (...), decorrente da 
interação entre mudanças geneticamente programadas e as experiências de vida. 
Uma vez que as experiências moldam os circuitos cerebrais, é necessário que o 
adolescente viva num ambiente cultural rico. Se não há acesso a experiências 
que propiciem o desenvolvimento, o mesmo não ocorre, resultando em falhas 
na capacidade de pensar abstratamente (ALMEIDA, 2015).

Ainda a título de compreensão da essência do tema, é necessário validar reflexos 
sociais desta etapa do desenvolvimento:

Infelizmente, grupos de adolescentes podem se estruturar de forma 
autoritária, principalmente no caso de não haver supervisão adequada ou 
adultos saudáveis como modelo de identificação. Nesta situação, comumente 
se estabelece uma hierarquia rígida, com a adoção de métodos de coerção e 
exclusão, bullying dos diferentes, e pressão ao conformismo. Alguns destes 
grupos podem recorrer à violência e a atitudes antissociais na interação com 
a comunidade. (ALMEIDA, 2015)

No Brasil, os direitos da criança e do adolescente foram sofrendo alterações 
conforme a sociedade se mobilizava para buscar ampará-los em suas necessidades. 
O Código Mello Matos, de 1927, que levou este nome por conta do seu idealizador, o 
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jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, tinha características repressivas e 
segregacionistas. Elaborado para o controle da infância abandonada e dos delinquentes 
menores de 18 anos, este diploma daria um tratamento mais sistemático à criança e ao 
adolescente. 

Em seguida, o Código de Menores, de 1979 seguiu o mesmo alinhamento, ao adotar 
a doutrina da “Situação Irregular”. Criou-se um rótulo para os jovens da periferia, os 
quais possuíam pouca estrutura socioeconômica, como alvo de repressão por delimitarem 
os pobres como os que necessitariam do cuidado punitivo do Estado.

Assim, a lei fortaleceu os estigmas sociais e não propôs uma medida racional para 
conter a criminalidade que assolava a juventude marginalizada.

O ECA é o mais evoluído desde os anteriores. Pela primeira vez, imbuído do 
princípio constitucionalista da dignidade da pessoa humana, o legislador conferiu às 
crianças e adolescentes a posição de sujeitos de pleno direito e implantou o princípio 
personalizado para crianças e adolescentes. O princípio da proteção integral se diversifica 
em 3 vertentes principais: prioridade absoluta, melhor interesse e municipalização. Então, 
comunidade, família e Estado tornam-se corresponsáveis no propósito de fornecer a 
estrutura imprescindível à promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Sobre o 
princípio basilar da Proteção Integral:

Estabelece primazia em favor das crianças e dos adolescentes em todas as 
esferas de interesse. Seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, 
social ou familiar, o interesse infanto-juvenil deve preponderar. Não comporta 
indagações ou ponderações sobre o interesse a tutelar em primeiro lugar, já 
que a escolha foi realizada pela nação por meio do legislador constituinte. 
(MACIEL et al, 2017, p.49)

O ECA está organizado em 267 artigos. Estabelece direitos, ações preventivas, e 
o direcionamento para as diversas situações sociais em que estiver envolvida toda e 
qualquer criança (considerada com idade até 12 anos incompletos) e todo e qualquer 
adolescente (considerados aqueles entre 12 e 18 anos). 

Especificamente, com relação ao cometimento de ato infracional pelo adolescente, 
estabelece:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - Advertência;
II - Obrigação de reparar o dano;
III - Prestação de serviços à comunidade;
IV - Liberdade assistida;
V - Inserção em regime de semiliberdade;
VI - Internação em estabelecimento educacional;
VII - Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Por óbvio, no cometimento do ato infracional, a medida socioeducativa visa 
responsabilizar o adolescente, o que é significativo, mas, para além disso, antes mesmo 
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de se inserir na criminalidade, as crianças e os adolescentes, como preconiza o ECA, 
devem estar sob a atuante responsabilidade consciente dos familiares, da comunidade 
e do Estado.

Nota-se que, quando do cometimento de ato infracional, além das medidas 
socioeducativas propriamente ditas, o juiz da Vara da Infância e Juventude pode aplicar 
ao jovem e ao infrator o quanto direcionado a uma função preventiva. Através do CRAS 
– Centro de Referência de Assistência Social, órgão de responsabilidade do município, 
o art. 98 do ECA estabelece:

Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente 
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento 
aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, 
apoio e acompanhamento temporários; III – matrícula e frequência obrigatórias 
em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em serviços e 
programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, 
da criança e do adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico 
ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos; VII – acolhimento institucional; VIII – inclusão 
em programa de acolhimento familiar; IX – colocação em família substituta.

As medidas socioeducativas, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
possuem base principiológica originariamente constitucional. Em sua essência, possuem 
caráter pedagógico e finalidade ressocializadora. São diversificadas, tendo como 
escopo principal a ressocialização do indivíduo com base na intervenção profissional 
e pedagógica. A participação de profissionais e de familiares é necessária para que o 
adolescente infrator seja novamente inserido no meio social em condições de exercer a 
sua cidadania como se espera para atuar de forma responsável e usufruir de uma vida 
equilibrada socialmente.

A medida socioeducativa tem característica retributiva, pois é a resposta do Estado 
a uma infração penal cometida por um inimputável. Nela percebe-se também o caráter 
aflitivo que se impõe ao seu destinatário e ao mesmo tempo, como objetivo principal, o 
caráter ressocializador. Através das técnicas pedagógicas, busca-se recuperar o infrator 
juvenil e colocá-lo de volta à convivência familiar e social. Assim, a medida socioeducativa 
tem em sua substância a punição penal, mas sua finalidade deve ser pedagógica.

Assim, com a previsão constitucional, as medidas socioeducativas possuem caráter 
retributivo e responsabilizador, buscando a reafirmação dos infratores enquanto cidadãos 
e sua reinserção no convívio social:

… definindo como objetivos destas a responsabilização do adolescente quanto 
às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando 
a sua reparação; a integração social do adolescente e a garantia de  seus direitos 
individuais e sociais, por meio do cumprimento  de seu plano individual 
de atendimento; e a desaprovação da conduta infracional, efetivando as 
disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade 
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ou restrição de direitos, observando os limites revistos em lei.”(ZOCCAL, 
2016,p. 159)

Ainda sobre o caráter das medidas socioeducativas:

A medida socioeducativa é a resposta do Estado a uma infração penal 
cometida por um inimputável (...), nela percebe-se o cunho aflitivo imposto 
ao destinatário e ao mesmo tempo a incidência de técnicas pedagógicas com 
objetivo de recuperar o infrator juvenil e o colocar de volta no seio da família 
e da sociedade. Destarte que a medida socioeducativa tem em sua substância 
a punição penal, mas sua finalidade deve ser pedagógica. (TIMOTEO, 2016)

Percebe-se que a norma atual não se aproxima das que estiveram vigentes até 
1990. A doutrina da Proteção Integral representa o rompimento de um paradigma 
estigmatizante que vigorou por muitos anos no país:

(…) constrói-se um novo paradigma para o direito infanto-juvenil. 
Formalmente, sai de cena a Doutrina da Situação Irregular, de caráter 
filantrópico e assistencial, com gestão centralizadora do Poder Judiciário, 
a quem cabia a execução de qualquer medida referente aos menores que 
integravam o binômio abandono-delinquência.” (Maciel et al, 2017, p.41).

Ao fazer o recorte para o município de Brumado, verifica-se há a unidade CREAS. 
Órgão municipal, o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
é formado por uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada. É onde se realiza 
o acompanhamento da aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida bem 
como da prestação de serviços à comunidade, através de convênio com instituições 
públicas do município, como por exemplo escolas municipais.

Na comarca de Brumado, a medida socioeducativa de advertência se dá por meio 
da realização de audiência na Vara da Infância e Juventude, momento em que o juiz 
orienta os infratores e seus responsáveis legais a fim de evitar que as situações se repitam.

Para a aplicação de medida de semiliberdade, a comarca de Brumado conta com 
as unidades de outras cidades, prezando pela possibilidade de cumprimento da medida 
em localidade mais próxima possível da comarca de Brumado.

A unidade Na Varanda, localizada em Vitória da Conquista, quando possui 
vaga, recebe os adolescentes infratores da comarca de Brumado – condenados em 
regime de semiliberdade. Possui equipe formada por psicólogo, advogado, educador 
físico e monitores. A unidade executa as atividades diárias com base no plano político 
pedagógico, estabelecido com base no que o SINASE preconiza.

No estado, apenas em Salvador, há unidades para internação. As Cases – 
Comunidades de Atendimento Socioeducativo - são em número de seis. Distante de 
Brumado aproximadamente 580 quilômetros, a distância da família dos jovens infratores 
sentenciados pela internação é um fator que interfere na dinâmica desejável para a 
aplicação da medida.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

252

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

ConSIderaÇÕeS FInaIS

É notória a evolução do tratamento normativo alcançado pelo grupo composto por 
crianças e adolescentes. Pode-se dizer que as normas que formam o arcabouço jurídico 
do Direito da Criança e do Adolescente são bem estruturadas. Colocar em prática esta 
normatização envolve, em primeiro lugar, a promoção do seu reconhecimento como 
ser detentor de dignidade além da percepção do estágio de desenvolvimento peculiar 
que atravessam.

Nos primeiros contatos com a realidade jurídica dos adolescentes infratores da 
comarca de Brumado, estruturalmente está servida apenas para a aplicação das medidas 
de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Entretanto, precisa contar 
com unidade própria para a aplicação das medidas de semiliberdade e internação.

Esta ampliação estrutural é apenas um ponto a ser melhorado. É evidente a 
necessidade de implementação de esforços constantes de todos os setores da sociedade 
para que os direitos da criança e do adolescente e toda a rede de proteção prevista no 
ECA sejam consolidados na prática, o que está ainda distante. É preciso tornar realidade 
o princípio da Proteção integral, e, para isto, o primeiro passo é, como sociedade, 
desconstruir a maneira que culturalmente o grupo infanto-juvenil foi tratado.
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Como a HIPnoSe É entendIda no CamPo do eStado de 
InConSCIÊnCIa e SeuS reFLeXoS no dIreIto PenaL BraSILeIro.

danilo Lima Ribeiro
 Sabrina Silva moreira

Virna Beatriz Oliveira Sousa
Ricelle Brandão Barros

IntroduÇão: O Código Penal, resguarda que o fato cometido pelo agente durante 
um estado de inconsciência exclui o crime. A hipnose, uma técnica que modifica o 
padrão de consciência e faz o paciente acessar informações sobre si, logo, a mudança 
de consciência do indivíduo o faz ficar inconsciente, assim os fatos cometidos por ele 
não são típicos? dISCuSSão/reSuLtadoS. O estado alterado de consciência é onde 
vemos uma grande modificação no funcionamento psíquico do indivíduo. Sabendo 
que a hipnose modifica o padrão de consciência adentramos em um estado que pode 
ser entendido como excludente de culpabilidade para o Direito brasileiro. O cerne 
da questão é o indivíduo hipnotizado, pois se encontra em um estado de atividade 
cerebral potencializada, contrário ao sentido de “sono”, definido por Guilherme Nucci 
como “estado mental semelhante ao sono, provocado artificialmente por alguém”. A 
jurisprudência atribui o estado de inconsciência próximo ao sonambulismo e embriaguez 
onde o indivíduo ao cometer o fato não gera conduta consciente e voluntária, no caso da 
hipnose o indivíduo obedece aos comandos de seu hipnotizador, sem ter consciência do 
que faz. A psicologia defende que a hipnose não é funcional se os comandos passados 
forem contrários aos princípios ou valores da pessoa hipnotizada. O hipnoterapeuta Filipo 
Lima defende que toda palavra que ofenda ou ameaça as crenças do hipnotizado ditas 
durante a hipnose serão ignoradas, e quando existir a falta de controle do hipnotizador, 
diz que o hipnotizado em sua conduta não tem ações conscientes por estar em um estado 
de “sono”, ou seja, sem controle do que faz, pelo contrário, o indivíduo age inteiramente 
em controle do hipnotizado. oBJetIVoS. Visa-se analisar as repercussões da hipnose 
dentro do estado alterado de consciência, consequências no agente que dentro desse 
estágio vem a cometer um ilícito penal, e até que ponto uma hipnose profunda pode 
interferir no estado de inconsciência levando a exclusão de culpabilidade da ação penal. 
mÉtodoS. Realizada uma pesquisa hipotética dedutiva, a fim de buscar solucionar 
o problema levantado no trabalho, se o estado de total de inconsciência gerado pela 
hipnose pode ou não excluir a culpabilidade do agente no cometimento de um crime. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS. Pretende-se mostrar que o estado de inconsciência gerado 
pela hipnose pode ser um tipo de excludente de culpabilidade, mas as incertas que 
acompanham tal estado gera a necessidade de um estudo mais aprofundado pela ciência 
psicológica em paralelo com a legitimação do poder legislativo.
Palavras Chave: Modificação Psíquica. Hipnose. Excludente de culpabilidade.
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ControVÉrSIaS SoBre a aPLICaÇão da QuaLIFICadora do 
FemInICídIo (art.121, §2º VI) aoS trangÊneroS.

BiNO, Ana Beatriz Almeida1

RiBeiRO, pedro paulo Alves2

SANtOS, Rafaela Souza3

SOuZA, Rebeca Aguiar morbeck4

SiLVA, Luana Valério Santana (Orientadora)5

reSumo
Com o intuito de atenuar ou ainda impedir o homicídio de mulheres, no ano de 2015 
foi sancionada a Lei do Feminicídio (Lei n° 13.104), que altera o artigo 121 do Código 
Penal incluindo o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, ou 
seja, entrou no rol dos crimes hediondos. A necessidade dessa lei específica se justifica 
pelo alto índice dos crimes relacionados ao gênero feminino. Ocorre que as mulheres 
transgênero também são vítimas desse crime, portanto, surge o questionamento da 
possível aplicação da qualificadora do feminicídio aos casos em que o sujeito passivo for 
uma mulher transgênero. Desta forma, o trabalho objetiva demostrar se é possível essa 
analogia sob a perspectiva dos termos “mulher” e “condição de sexo feminino” constantes 
na redação da aludida lei, esclarecendo diversos conceitos relacionados a esta população, 
da qual faz parte os transgênero, analisando a garantia constitucional da dignidade da 
pessoa humana. O presente texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica, a partir de 
uma revisão de literatura atinente às temáticas abordadas, utilizando-se, para tanto, o 
método dialético.
Palavras-chaves: Mulher transgênero; Feminicídio; Qualificadora; Decisões Judiciais.

aBStraCt
With intent to soften or even prevent the murderer of women, in the year of 2015 was 
sanctioned the law of feminicide (Law n° 13.104), that changes the article 121 of Criminal 
Code, including the feminicide as a modality of qualify murderer, that means, entered 
in the role of heinous crime. The necessity of this specific law has been justified by the 
high index related to the woman genre. It occurs that the transgender women, is also 
victims of this crime, therefore, it surge the question about the possibility application of 
the qualifier of feminicide related to the cases when the passive subject is a transgender 
woman. In this way, this work objective is to show this analogy under the perspective 
about the “woman” and “condition to the woman gender” constants in the essay alluded 
1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. biiabino@hotmail.com.
2 Graduando em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste e licenciando em História pela Universidade do 

Sudoeste da Bahia - UESB. pp4271159@gmail.com
3 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. rafaelasouza_1998@hotmail.com.
4 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. rebecamorbeck@gmail.com.
5 Mestre em Direito e Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - Fiocruz 2016. luana.fainor@

gmail.com.
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to the law, clarifying the several conceps related to this population, of wich It makes part 
the transgender, analyzing the constitucional assurance about the dignity of the human 
person. The present text is a result of a bibliography, starting by a literature revision 
relevant to the thematic approched, using, the dialectical method.
Key words: Transgender woman; Feminicide; Qualifier; Court Decisions

IntroduÇão

Elevados índices de violência praticados contra às mulheres no Brasil, fizeram 
com que o poder público adotasse medidas, por meio da legislação penal, protetivas a 
estes grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Em virtude desta realidade, em 
março de 2015, o feminicídio foi tipificado como conduta criminosa através da lei nº 
13.104/2015, cuja proposta foi a alteração da redação do art. 121, § 2º do Código Penal 
Brasileiro, acrescendo a este o inciso VI; o § 2º-A, I e II.

       Art. 121. Matar alguém:

       (...)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:  
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino   quando 
crime envolve:  
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

O Feminicídio configura-se como uma qualificadora mais severa do crime de 
homicídio praticado contra a mulher, por razão da condição de sexo feminino, uma vez 
que, protege a mulher contra a violência de gênero. Essa “condição de sexo feminino” 
delimita o feminicídio quanto ao sexo, ou seja, as características biológicas. 

É notória a omissão do poder legislativo, no que tange a proteção ao público 
transgênero no Brasil, que são frequentemente vítimas de abusos e violências domésticas 
e familiares. O texto a seguir, refere-se, justamente acerca da possibilidade desta aplicação 
da qualificadora às mulheres transgênero, tendo como fundamento, primeiramente, o 
princípio da dignidade da pessoa humana.

oBJetIVoS

Esse trabalho busca explorar e discutir concepções acerca do tema, de maneira a 
facilitar a compreensão das novas mudanças sociais e como é visto, e aplicado no nosso 
ordenamento jurídico. Abordando as principais ideias acerca da aplicação da lei do 
feminicídio aos transgênero e como essas informações podem refletir atualmente sobre 
a vulnerabilidade desse grupo.
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FundamentaÇão teórICa

O feminicídio ocorre há milhares de anos, mas essa expressão foi utilizada pela 
primeira vez pela escritora Diana Russell, em seu depoimento no Tribunal Internacional 
Sobre Crimes Contra As Mulheres, no ano de 1976, em Bruxelas para destacar a morte 
violenta de mulheres, com fito de dar visibilidade à opressão, discriminação e morte de 
mulheres em razão da condição de gênero, bem como, cobrar do Estado uma atitude 
mais firme diante dessas situações.  

No ano de 2015, entrou em vigor no Brasil a Lei n° 13.104, denominada Lei do 
Feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro e instituiu nova qualificadora à 
figura do homicídio, atribuindo pena de reclusão de doze a trinta anos a tal crime, se 
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, quando o crime 
envolver violência doméstica e familiar ou motivado pelo menosprezo ou discriminação 
à condição de mulher.

[...] cumpre ressaltar que todo feminicídio é um homicídio, mas nem todo homicídio 
de mulher é um feminicídio. Explica-se: a morte, ainda que violenta, de uma mulher 
decorrente, por exemplo de um acidente de trabalho, em nada se relaciona a condição de 
mulher. Para caracterizar a qualificadora do feminicídio, deve-se atentar para a especial 
motivação que move a conduta do sujeito passivo: a condição de mulher. (JUPIASSÚ.C; 
GUEIROS.A)

Dispõe a jurista brasileira Ela Wiecko Volkmer de Castilho, que durante a tramitação 
da lei no Congresso Nacional retirou-se o vocábulo “gênero feminino” apresentado no 
projeto original substituindo-o pela expressão “sexo feminino”, constante no texto atual 
da lei. Essa situação representa uma manobra legislativa para excluir a aplicação da 
lei para todas as mulheres que, supostamente, não estariam enquadradas no conceito 
biológico de “mulher”, notadamente as mulheres transgênero. Todavia, a interpretação 
do dispositivo não foi modificada, persistindo a ideia de proteção ao gênero.

Segundo Olgamir Amancia Ferreira, há uma diferença entre sexo e gênero. O sexo se 
refere a questões biológicas, relacionados como feminino e masculino referentes a alguns 
elementos do corpo como genitálias, aparelhos reprodutivos, seios, etc. Assim, temos 
algumas pessoas do sexo feminino (com vagina), algumas pessoas do sexo masculino 
(com pênis).  Já o gênero diz respeito a construção social do sexo biológico. Este conceito 
faz uma distinção entre a dimensão biológica e associada à natureza (sexo) da dimensão 
social e associada à cultura (gênero). Apesar das sociedades ocidentais definirem as pessoas 
como homens ou mulheres desde seu nascimento, com base em suas características físicas 
do corpo (genitálias), as ciências sociais argumentam que gênero se refere à organização 
social da relação entre os sexos e expressa que homens e mulheres são produtos do contexto 
social e histórico e não resultado da anatomia de seus corpos.

O conceito de sexo relacionado as características biológicas, não deve se limitar 
apenas aos dicionários, pois permite a perpetuação restrita da distinção entre feminino 
e masculino, vez que existem teorias que sustentam que tanto o sexo quanto o gênero 
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são socialmente construídos e que a própria distinção entre sexo e gênero é definida de 
acordo com critérios de conveniência (Koyama, 2003, p. 4). 

Embora a maioria das mulheres se reconheçam no gênero feminino e a maioria 
dos homens no masculino, isto nem sempre acontece, visto que existem pessoas cujo o 
gênero discorda do sexo, essas fazem parte do grupo reconhecido como transgênero. 

Hellen Leite com o intuito de sanar os pontos controversos das diversas possibilidades 
de nomenclaturas a respeito da população T, criou/produziu um glossário para os leigos. 
Desse modo, dispõe que os transgênero são os indivíduos cuja identidade de gênero não 
corresponde ao seu sexo biológico. Desta forma, essas pessoas sentem desconforto com 
seu corpo por não se identificar com seu sexo biológico. Surgindo então a necessidade de 
adotar roupas características do gênero com o qual se identificam, se submetendo a terapia 
com hormônios e realização de procedimentos para a modificação do corpo.

mÉtodoS

A presente pesquisa materializou-se em uma metodologia qualitativa, sendo 
formalizado um método bibliográfico de análise utilizando textos, artigos, livros e a lei 
13.104/2015 conhecida como Lei do Feminicídio.

reSuLtadoS e dISCuSSão
  
O termo mulher é bastante abrangente, visto que seu conceito pode ser restringido 

somente ao sexo, limitando-se ao campo biológico, mas também pode ser interpretado 
como uma construção social da identidade de gênero. A filósofa existencialista Simone 
de Beauvoir assevera que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, ratificando o 
entendimento de que ser mulher não é apenas uma definição da natureza biológica, 
vai muito além do corpo ou órgãos genitais, é uma associação de valores, atitudes e 
sentimentos.

A mulher transgênero, não obstante sua condição biológica, se identifica social e 
psicologicamente como mulher. Dessa forma, se a finalidade da qualificadora é justamente 
a proteção ao gênero, não assiste razão a desclassificação das mulheres transgênero 
como vítimas do feminicídio.

Vivemos no país que mais mata Travestis e Transexuais do Mundo e o que tem os 
piores índices de violência contra a população LGBT como um todo. De acordo com o 
relatório da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), em 2017, foram 
assassinadas 179 pessoas transgênero, e os índices vem aumentando a cada ano.

No tocante a essas mortes, é de suma importância falar que a contabilidade dos 
assassinatos de mulheres transexuais e travestis é bem maior que o de homens trans. 
Na cabeça desses assassinos o fato de um “homem” abrir mão da sua masculinidade, 
que socialmente é privilegiada, para “ser mulher”, torna-se incompreensível. “Para as 
mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, a possibilidade da violência dentro 
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ou fora de casa é um dado da existência devido à conjugação dos vários preconceitos 
que enfrentam no cotidiano” (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2016, p.64).

Em relação às divergências doutrinárias temos três vertentes acerca do entendimento 
da qualificadora penal, que está prevista no inciso VI, do §2º do art. 121 do código penal. 
Dentre as controvérsias temos interpretações: Biológica, Psicológica e Jurídica.  

Biológica consiste no aspecto físico do ser humano, em que configura a presença 
dos órgãos masculino e feminino de origem, desde o nascimento. Psicológica significa 
que, embora o indivíduo seja de determinado sexo desde o nascimento, psicologicamente, 
acredita, pertencer ao sexo oposto. Jurídica é o entendimento adotado por parte dos 
pensadores do direito, no qual o tipo penal deve ser interpretado de modo restrito e 
criterioso, vale dizer, a aplicação da qualificadora ficará condicionada a identificação 
pessoal por meio de documento expresso, certamente, evitando uma possível violação 
ao princípio da legalidade, em sua vertente máxima latina: “nullum crimem nulla poena 
sine lege stricta”.

A discussão de que se trata o tema proposto pelo artigo, não é à defesa da ampliação 
da qualificadora de maneira irrestrita, desordenada e infundada, sendo isto, contrário 
ao Estado Democrático de Direito e aos princípios norteadores do ordenamento jurídico, 
o debate gira em torno da perspectiva social do tema e o agravante da violência contra 
a mulher no Brasil, não é que nossa legislação precisa ser usada como “Movimento de 
Lei e Ordem”, que pugna pelo incremento das respostas formais do Estado, senão pela 
análise de que, o aspecto psicológico que a vítima passiva - deste crime em estudo, 
têm de si mesma, deve ser valorado e, talvez, ser analisado como possível aplicação da 
qualificadora.

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, adotado 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é reconhecida no preâmbulo a dignidade 
inerente a todos os membros da família humana. Além disso, no artigo XVIII, vale citar: 
“Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião”, ou 
seja, à liberdade de pensamento é um direito subjetivo do ser humano e inviolável, logo, 
cabe tão somente à pessoa humana, identificar-se psicologicamente sobre qualquer que 
seja o seu gênero.

ConSIderaÇÕeS FInaIS
 
A pretensão dessa pesquisa é que a qualificadora do feminicídio, prevista no 

Código Penal, seja aplicada nas hipóteses em que o bem jurídico do sujeito passivo se 
torne atingido por motivos referentes à condição de sexo feminino, que se entende por 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher, todavia, a subjetividade psicológica 
da vítima deve ser considerada no processo penal, em outras palavras, o agente que 
matar um transexual deverá ter sua pena agravada, se sua intenção foi entendida como 
menosprezo ou discriminação à mulher.
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Por fim, se entende que a aceitação da vítima como mulher basta para configuração 
da qualificadora, sendo dispensável a alteração prévia de documentos de identidade da 
mudança de sexo, porém, permissa vênia, entendemos a existência de diversos fatores 
que precisam ser considerados, entre eles, o desconforto da vítima perante os meios 
formais do Estado, como ocorre nos casos de vitimização secundária, bastante estudada 
na criminologia. 

 Nesse sentido, mesmo que a identificação legal da pessoa com o sexo seja importante 
para segurança jurídica e aplicabilidade da qualificadora, a vulnerabilidade deste grupo 
social é superior às formalidades convencionais elaboradas por parte da doutrina. 
Portanto, neste raciocínio, a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, 
certamente, será fundamental para que a vítima tenha os seus direitos respeitados pelo 
Estado, juntamente com o princípio da equidade, dotado pelo tratamento isonômico em 
que os desiguais serão tratados na medida de sua desigualdade.
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dIreItoS FundamentaIS Com emBaSamento naS ConStItuIÇÕeS 
BraSILeIraS redemoCratIZadoraS de 1946 e 1988.
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reSumo
O presente trabalho teve como prisma principal, analisar as Constituições da Republica 
Federativa do Brasil referente ao ano de 1946 e 1988, observando o seu contexto histórico, a 
estrutura, os pontos divergentes e coincidentes com o enfoque nos Direitos Fundamentais. 
A perspectiva adotada foi a de que boa parte do debate acadêmico apontou os motivos 
que deram surgimento a duas das Constituições Democráticas Brasileiras.  Desse modo, 
o projeto teve como objetivo esclarecer, comparar e demonstrar como os respectivos 
períodos históricos brasileiros que antecederam as referidas Constituições influenciaram 
na valorização dos direitos, assim como, determinou o importante papel do cidadão 
frente à redemocratização.
Palavras chave: Direitos Fundamentais. Períodos Históricos. Cidadão.

IntroduÇão

Para a melhor compreensão acerca da temática, foi averiguado que os Direitos 
Fundamentais podem ser analisados no aspecto ético e jurídico. O primeiro âmbito 
são os valores básicos para uma vida digna em sociedade, pois estão ligados a ideia de 
dignidade da pessoa humana e da limitação do poder; a dignidade humana é, portanto, 
a base destes direitos. Já na concepção do conteúdo normativo, não se pode enquadrar 
qualquer valor a estes direitos, visto que só são considerados Direitos Fundamentais 
os valores que o povo formalmente reconheceu como aqueles merecedores de uma 
proteção normativa especial, sendo estes incorporados ao ordenamento constitucional 
de determinado país. (MARMELSTEIN, 2011). Nessa perspectiva, para entendermos as 
constituições redemocratizadoras de 1946 e 1988 faz-se necessário conhecer os períodos 
históricos que as antecedem. 

Em 1930, Getúlio Vargas se torna o Presidente do Brasil, subsequentemente, em 
05 de abril de 1933 foi convocada uma Assembleia Constituinte para criar uma nova 
constituição, a de 1934, com o objetivo de dar início a era das Constituições sociais, 
consagrando um Estado preocupado com o bem-estar da sociedade (CASTRO, 2017, 
p.437-442).
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Já em 1937 com a descoberta do Plano Cohen, que foi um plano comunista para a 
tomada do poder, Vargas declara um Estado de Sítio e instaura a Ditadura Estadonovista 
em 10 de novembro 1937, que se prolonga até o dia 29 de outubro de 1945, quando Getúlio 
Vargas foi deposto. Durante o Estado Novo, o Presidente fecha o Congresso Nacional e 
impõe uma nova Constituição sendo a mais autoritária da história do país (CASTRO, 
2017, p.447). 

Com a deposição da chefia do executivo e com o fim da Segunda Guerra Mundial, 
em todo o mundo, intensificou-se a valorização do regime democrático. No Brasil, por 
meio das eleições o General Eurico Gaspar Dutra assume a presidência, e a partir deste 
momento surge um movimento de redemocratização, o qual abre um caminho para 
uma feitura da nova Constituição em 1946 (CASTRO, 2017, p.503).

O Presidente Dutra permaneceu no governo de 1945 até 1951, quando Vargas 
assumiu novamente o poder por meio do voto. Porém, por conta das criticas recebidas, 
Getúlio suicidou-se em 1954. Diante disso, Dutra retorna ao governo. Os militares 
intervieram na política de forma abrupta pelo menos duas vezes: uma para garantir a 
eleição de Juscelino Kubistchek e outra para derrubar João Goulart, instaurando assim 
a Ditadura Militar entre 31 de março e 01 de abril de 1964, que durou até 1985(CASTRO, 
2017, p.521). 

Nos últimos meses de 1983 teve início em todo país uma campanha intitulada 
“Diretas Já”, que reivindicava as eleições diretas para Presidente da República. O 
movimento chegou ao auge em abril de 1984, quando Dante de Oliveira propôs uma 
emenda constitucional restabelecendo assim as eleições diretas. O governo Militar se 
extingue quando a oposição vence as eleições indiretas realizadas no Congresso Nacional, 
tendo como Presidente eleito Tancredo Neves que, no entanto, morreu antes de tomar 
posse do cargo, assumindo assim o governo seu Vice José Sarney, sendo o primeiro 
Presidente civil depois de duas décadas de Ditadura Militar (CASTRO, 2017, p.559). 

Em fevereiro de 1987, foi estabelecida uma nova Assembleia Nacional Constituinte, 
que pela primeira vez na história do país aceitava as propostas encaminhadas pela 
população as chamadas emendas populares. Em 05 de outubro de 1988, às 16:00 horas 
de uma quarta-feira chuvosa em Brasília, promulgou-se a nova Constituição do país, 
mais conhecida como “Constituição Cidadã”, surgindo como esperança para o povo 
brasileiro. É essa a Constituição atual, sendo instituída como um Estado Democrático de 
Direito, visto que por meio dela a população se tornou mais ativa no processo político 
nacional (CASTRO, 2017, p.560). 

A Constituição de 1988 inaugurou um novo ciclo no cenário jurídico nacional, 
pois rompe com a ordem jurídica anterior fazendo surgir um novo sistema normativo, 
instituindo o Estado Democrático o qual assegurou o exercício dos direitos sociais e 
individuais, liberdade, segurança, bem estar, desenvolvimento, igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade, fraterna, pluralista e sem preconceitos (CASTRO, 
2017, p.561).
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Por esse motivo é importante compreender que a relevância social desta pesquisa 
é analisar a organização jurídica fundamental e demonstrar como o período histórico 
brasileiro influenciou na valorização dos Direitos Fundamentais.

materIaIS e mÉtodoS

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será conjugação entre os 
métodos jurídico-interpretativo e jurídico-positivo, com a análise de dados secundários 
(fontes bibliográficas). No que toca a comparação entres as Constituições brasileiras de 
1946 e 1988, será utilizado um método jurídico-comparativo.

A opção metodológica se justifica à luz dos objetivos visados, visto que o método 
jurídico- interpretativo é aquele por meio do qual o pesquisador decompõe o problema 
de forma a analisa-lo e seus diversos aspectos, relações e níveis. Assim, esta perspectiva 
viabilizará a análise dos pontos coincidentes e divergentes da legislação. 

Por fim, o método jurídico-comparativo será elemento importante para a difusão 
dos resultados da pesquisa, na medida em que permitirá a valorização dos Direitos 
Fundamentais; e o método jurídico-positivo que visa determinar o importante papel 
do cidadão frente à redemocratização.

dISCuSSão

É nítido que existem pontos divergentes e coincidentes entre as Cartas 
Constitucionais de 1946 e 1988, no entanto, é importante salientar que ambas tratam de 
uma Constituição de forma escrita, conteúdo formal, a elaboração dogmática, origem 
promulgada, estabilidade rígida e finalidade analítica. Entretanto, possuem pontos 
diversos (CUNHA JÚNIOR, 2018, p.461-462). 

A Constituição de 1946 teve como pontos mais importantes os termos do Art. 1º, 
que mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República; à organização dos 
poderes que retornou a clássica tripartição de Montesquieu, o reestabelecimento do 
mandado de segurança e da ação popular, o direito de greve também foi reconhecido. 
A propriedade foi condicionada à sua função social, possibilitando a desapropriação 
por interesse social (CASTRO, 2017, p.505).

Já na Constituição de 1988, os pontos principais são: Forma de governo – República; 
Brasília como a Capital Federal; organização dos três poderes segundo a doutrina de 
Montesquieu, buscando um equilíbrio maior através da técnica de freios e contrapesos, 
abrandando a supremacia do Executivo; valorização dos direitos sociais; tutela de novas 
espécies de direitos, os chamados direitos coletivos e difusos (CASTRO, 2017, p.561).

Na Constituição de 1946 apresentam-se os seguintes Direitos Fundamentais: 
Da Nacionalidade e da Cidadania (Art. 129 a 140): É citado quem tem direito a 

nacionalidade, direitos políticos, menciona dos deveres de votação e alistamento dos 
cidadãos de ambos os sexos, aborda também sobre quem pode se candidatar para 
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presidente, governador e prefeito, e aqueles que não podem se eleger a nenhum cargo. 
Outrossim, os Direitos e das Garantias Individuais (Art.141 a 144):  fala sobre os direitos 
à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade. Abrange sobre direitos de 
liberdade de expressão, de ir e vir, e aborda sobre a inviolabilidade da casa. 

Da Ordem Econômica e Social (Art.145 a 162): Neste artigo, o assunto é sobre a 
economia, tendo como destaque o trabalho e seus direitos e deveres. Além disso, abrange 
sobre empresas, navios, agricultores e pecuaristas. Mencionam as regulamentações 
de salário, direitos dos trabalhadores e também sobre o direito de greve. Já no âmbito 
da Família, da Educação e da Cultura (Art.163 a 175): a área familiar menciona sobre o 
casamento indissolúvel e a proteção do Estado. Já na parte da Educação, expressa sobre 
o dever do Estado de suprir com a educação primária dos cidadãos; e na Cultura, sobre 
o dever de resguardar patrimônios e documentos históricos.

Já na Constituição de 1988, apresentam-se os seguintes Direitos Fundamentais:
Direitos individuais e coletivos: são os direitos ligados ao conceito de pessoa 

humana e à sua personalidade, tais como à vida, à igualdade, à dignidade, à segurança, 
à honra, à liberdade e à propriedade. Estão previstos no artigo 5º e seus incisos; também 
tem os Direitos sociais: o Estado Social de Direito deve garantir as liberdades positivas aos 
indivíduos. Esses direitos são referentes à educação, saúde, trabalho, previdência social, 
lazer, segurança, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. 
Sua finalidade é a melhoria das condições de vida dos menos favorecidos, concretizando 
assim, a igualdade social. 

Direitos de nacionalidade: é o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um 
certo e determinado Estado, fazendo com que este indivíduo se torne um componente 
do povo, capacitando-o a exigir sua proteção e em contra partida, o Estado sujeita-o a 
cumprir deveres impostos a todos;  os Direitos políticos: permitem ao indivíduo, através 
de direitos públicos subjetivos, exercer sua cidadania, participando de forma ativa dos 
negócios políticos do Estado. 

Direitos relacionados à existência, organização e a participação em partidos políticos: 
garante a autonomia e a liberdade plena dos partidos políticos como instrumentos 
necessários e importantes na preservação do Estado democrático de Direito. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Diante do acima exposto, verifica-se que as Constituições da República Federativa 
do Brasil referente aos anos de 1946 e 1988, refletem seu período histórico marcadas por 
uma época ditatorial, em que fez-se necessário a redemocratização do país.  

Deste modo, observa-se que as Constituições possuem mais pontos semelhantes, 
principalmente na abordagem dos Direitos Fundamentais. Por esse motivo, constata-se 
que a Carta Magna de 1988 teve uma progressão relacionada a estes direitos, portanto 
ambas tiveram um papel singular para o Estado Democrático de Direito. 
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reSumo: 
O presente trabalho trata dos entendimentos e posicionamentos na perspectiva dos 
jovens sobre a redução da maioridade penal e o exercício da cidadania, versado sobre um 
estudo de caso aplicado em escolas de ensino fundamental no município de Carinhanha, 
no Estado da Bahia. Seu objetivo precípuo é dimensionar o posicionamento deste jovem 
sobre o tema tratado. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de 
campo, por se tratar de explorar o extrato de uma realidade com um aporte teórico. 
A pesquisa somente possui resultados parciais, ainda tendo seus dados tabelados e 
dimensionados para melhor compreensão. 
Palavras-chave: Direito. Jovens. Maioridade Penal.  

IntroduÇão

O presente trabalho versa sobre os entendimentos e posicionamentos na perspectiva 
dos jovens sobre a redução da maioridade penal e o seu exercício da cidadania, promovido 
por um estudo de caso em escolas de ensino fundamental no município de Carinhanha 
– Bahia. 

O problema versa na análise dos entendimentos e as implicações destes sobre alguns 
questionamentos aos jovens, como o ato de votar, sobre a responsabilização criminal de 
seus atos, e toda a problematização neste cerne, que vai desde a sua compreensão como 
sujeito, ao cenário que lhe engloba. 

Objetivamente o trabalho busca analisar qual o posicionamento dos jovens acerca 
da maioridade penal e suas eventuais consequências, se positivas ou negativas, em 
contraste com o exercício da cidadania, através de um dos exemplos que é o voto.

Trata-se de uma pesquisa parcial, ainda em estágio de finalização e que se distribuirá 
em três quadrantes, uma análise sociológica, outra psicológica e por fim jurídica. 

materIaIS e mÉtodoS

Em um prisma conceitual, pode-se compreender pesquisa como um processo 
formal, que se perfaz em um modo sistemático, respeitando uma metodologia científica, 
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tendo por observância precípua a produção de respostas diante a problemáticas 
constantes na realidade, utilizando para tanto um procedimento próprio (GIL, 1999). 

Dentro do prisma da Pesquisa, é possível segmentá-la em eixos específicos que são 
modulados de acordo com o tratamento e observação do universo abordado. A pesquisa 
elencada no referente trabalho, constitui um cunho básico, pois gera conhecimentos 
teóricos dirigidos a solução de problemas gerais, o que resvala sobre uma ótica regional 
ou global; é de cunho qualitativo, pois há fatores indutivos na construção do referente 
trabalho (Ander-Egg apud MARCONI, 2002).

Outrossim, também é de cunho quantitativo, pois está sendo realizada uma 
pesquisa de campo, no que se refere a coleta de dados do público específico de alunos da 
rede pública de ensino do município de Carinhanha, em escolas específicas, no Estado 
da Bahia (MARCONI, 2002).

Além de pesquisa bibliográfica, o quadrante de campo propiciará observar como 
os adolescentes se posicionam e quais as suas percepções em relação à redução da 
maioridade penal. 

A pesquisa junto aos jovens terá como observância o desdobrar do trabalho e 
aumentará sua contribuição para o entender esse olhar tão peculiar dos jovens e também 
subsidiar outros estudos. 

O objeto selecionado para tratamento empírico será composto por jovens e 
adolescentes entre 14 e 18 anos de idade. A amostra, nesse caso, será composta por 
estudantes do ensino médio e ensino fundamental II. Em um primeiro momento será 
aplicado um questionário e em segundo momento uma entrevista com duração de uma 
hora, mês de agosto, no segundo semestre de 2019. 

O levantamento e a coleta de dados serão realizados por meio de conversa 
direta. As técnicas de coleta de dados utilizadas serão a entrevista. O roteiro incluirá 
questionamentos sobre as expectativas em relação ao tema da redução da maioridade e 
o exercício da cidadania (GIL, 1999).

dISCuSSão

A presente discussão teórica do trabalho será constituída em três frentes que 
dialogarão com aspectos sociológicos, psicológicos e jurídicos do tema versado. 

oS aSPeCtoS SoCIoLógICoS de uma SoCIedade em ConStante 
tranSFormaÇão 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 os direitos e os deveres estão garantidos. 
Esse por sua vez para ter esses direitos é necessário ser um cidadão, mas, e o que é um 
cidadão? De forma um tanto objetiva, a constituinte prescreve como aquele que goza 
dos direitos garantidos civis e políticos, mas que ao mesmo tempo cumpre seus deveres 
e obrigações, sendo assim apto a viver em sociedade, ou seja, goza de uma capacidade 
plena. 
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Discute-se no Brasil um tema de grande relevância e que causa muita controvérsia 
em toda a sociedade de maneira que há muita divergência e discussões sobre o assunto 
da redução da maioridade penal. Neste sentido, enuncia Ferreira:

A construção de uma cidadania plena prefigura a transformação da sociedade 
como um todo por meio de uma conscientização política que permita, por parte 
dos indivíduos, a compreensão crítica e participativa da realidade social e 
política. Isso pressupõe a organização, por exemplo, de um sistema educacional 
que possibilite o efetivo desenvolvimento crítico, que seja realmente inclusivo, 
e garanta também, a ampliação de mecanismos que permitam a participação 
da população na administração pública. (FERREIRA, 2012, s.p.). 

Entendo a necessidade para que a administração pública enseje perspectivas de 
participação e atue como provedor de uma educação de qualidade, importa questionar 
sobre quem seria este adolescente que delinque? Qual o seu perfil? Quais são os 
índices em relação aos delitos praticados por menores? Neste sentido, BARBOSA 
aduz que: 

Se o menor com mais de 16 anos e menos de 18 torna-se cidadão pelo direito 
de voto; se a mulher casada se emancipa, civilmente, com o casamento aos 
16 anos; até uma lei chegou a ser aprovada (posteriormente vedada pelo 
Presidente da República) autorizando que o maior de 16 anos pudesse dirigir 
veículos, não se compreende que não possa responder pelos atos ilícitos 
que, porventura, praticar. É uma concepção unilateral da cidadania, pois 
o agente torna-se cidadão pelo voto facultativo aos 16 anos, mas não tem 
o dever de responder pelos crimes eleitorais que eventualmente praticar. 
(BARBOSA, 2003, p. 138).

Outrossim, para além da esteira argumentativa da plausibilidade da redução da 
maioridade, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) há mais de 22 mil infratores 
no Brasil1. Assim, não se cria políticas públicas sem conhecer a realidade desses jovens, 
não há como produzir uma realidade que estabilize as crises sociais sem que o cenário 
de convivência dos indivíduos seja mapeado de forma correta.

Nesta quadra, conflitando ambos os argumentos, é indispensável que se produza 
uma investidura sobre o viés psicológico. 

oS aSPeCtoS PSICoLógICoS de uma IdentIdade em ConStruÇão

A complexa construção da identidade de um ser humano por si só já remete a um 
misto de sensações turbulentas o que é bem peculiar a cada indivíduo, porém descreva-
las nesse momento não é o foco. Porém, precisa-se compreender como se dá o processo 
de formação psicológica dos adolescentes, tão discutida quando o assunto é redução da 
maioridade penal de dezoito anos para dezesseis anos. 

1 Levantamento do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas 
Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/ha-mais-de-22-mil-
menores-infratores-internados-no-brasil/. Acesso em 08 de set. 2019. 
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Para a psicologia o entendimento pode ser enunciado por Davidoff: 

Uma série de desafios emerge durante a adolescência, um período de transição 
entre a infância e a vida adulta e que se estende dos 13 aos 18 anos. Mais 
precisamente, os adolescentes precisam organizar as exigências e expectativas 
conflitantes da família, da comunidade e dos amigos; desenvolver percepções 
de mudanças que se operam no corpo e no leque de necessidades; estabelecer 
independência e conceder identidade para a vida adulta. As capacidades 
cognitivas emergentes ajudam os jovens a lidar com essas tarefas.  Capazes 
de lidar com ideias abstratas de forma mais lógica e preparada do que nos 
anos da infância, os adolescentes tendem a examinar dos acontecimentos 
de maneira critica e refletida, considerando alternativas para problemas e 
localizando contradições (DAVIDOFF, 2001, p.464).

Observando o lastro da psicologia, parece que o período de 18 anos ainda está 
compreendido numa fase de transição para a vida adulta. Contudo, não se pode ignorar 
que a dinâmica e dialógica das transformações sociais, elas vão moldando e modificando 
ao longo dos tempos a sociedade e o próprio indivíduo, não se pode, por exemplo, 
equiparar um adolescente de hoje com a geração dos anos 70 e, ou 80, ou até mesmo 90.

Parece que alguns legisladores brasileiros possuem um olhar distinto do que traz 
a psicologia. Pois, ao apresentar uma emenda constitucional, solicitando a redução da 
maioridade penal o constituinte declara:

Os constituintes devem levar em consideração que o legislador, ao elaborar 
o Código penal, 1940, fixou a idade de dezoito anos para o início da 
responsabilidade penal, tomando por base a mentalidade do jovem da época. 
Ora, hoje, temos que considerar que de lá para cá decorreu meio século, e a 
sociedade passou por significativas modificações cientificas e sociais, fazendo 
com que mercê da evolução dos meios de comunicação, o indivíduo aos dez 
anos já tenha conhecimentos muito mais amplo das coisas do que a pessoa 
que vivia naquela época. Dessa forma, entendemos que o cidadão, a partir 
dos dezesseis anos, podendo perfeitamente participar da vida pública, poderá 
também arcar com a responsabilidade penal, já que tem condições plenas de 
discernimento para saber o que é lícito e o que ilícito (NADER BARBOSA, 
2001, p.131-132).

Outrossim, não se pode mais subestimar essa nova geração, a gama de conteúdo e 
a intensidade por ela absorvido pode no primeiro momento até parecer muito volumoso, 
porém a capacidade da dinâmica com que eles aprendem é impressionante.

oS aSPeCtoS JurídICoS no BraSIL e a LegISLaÇão SoBre o menor 

Historicamente o nosso ordenamento jurídico aduz tratamento legal e especial 
sobre a criança e ao adolescente, que se encontram fora do alcance do direito penal, ou 
seja, não podem responder criminalmente por seus atos.

Em alguns momentos da história a idade do menor foi distintamente tratada de 
acordo esses momentos, são eles: código criminal do império de 1830: 14 anos; código 
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republicano de 1890: entre 09 e 14 anos – submetidos a apreciação do magistrado; a lei 
nº 4242: 14 anos; código penal de 1940: 18 anos; código penal de 1969: mantido 18 anos; 
Constituição federal de 1988: Mantidos os 18 anos (FIGUEIREDO, 2002).

Porém, Figueiredo (2002), demostra em seus estudos que nem sempre foi essa a idade 
limitadora imposta no Brasil, nos dizendo que somente após o Código Penal Brasileiro 
(CPB) de 1940 que essa idade foi fixada. Nesta esteira, prescreve: 

[...] o Código Penal de 1890 considerava inimputável o infrator até os 9 (nove) 
anos de idade. Entre 9 (nove) e 14 (quatorze) anos, o infrator poderia ser 
considerado criminoso, desde que, o juiz analisasse que ao praticar a conduta 
delituosa, este agiu com discernimento. O critério utilizado para os menores 
de 1927 era bem diferente, três limites de idade eram observados: o infrator 
com 14 (quatorze) anos era considerado inimputável. De 14 (quatorze) a 16 
(dezesseis) anos de idade, o infrator ainda era considerado inimputável, 
porém instaurava-se um processo para analisar o fato com a possibilidade de 
cerceamento de liberdade. Por fim, o infrator entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) 
anos de idade, poderia ser considerado responsável, e sofrer pena. Já o assim 
chamado Código de Menores – Lei Federal 6.691 de 1979, classificou como 
inimputável os menores de 18 (dezoito) anos, assim seguiu a Constituição 
Federal de 1988, o que não era garantido nas constituições anteriores, como 
também o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 (FIGUEIREDO, 
2002, s.p.)

No Brasil discute-se a respeito da redução da maioridade penal que está 
regulamentada e prevista na Constituição da República Federal do Brasil no art. 228 que 
aduz: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislação especial” (BRASIL, 2019). 

O conflito gerado por conta do conteúdo do artigo supramencionado provoca em 
alguns constituintes alguns posicionamentos emblemáticos, dos quais enunciam-se:

No mundo hodierno que vivemos cuja evolução decorre de vários fatores de 
integração do homem na sociedade, como o crescente e dinâmico processo 
da cibernética, não mais se admite que a responsabilidade penal, pelo 
emblema da inimputabilidade ressalve pessoas na faixa etária abaixo de 18 
anos, tão-somente. A lógica que promana da experiência de vida diz-nos da 
responsabilidade penal que deve alcançar a faixa etária daqueles que contam 
até 16 anos, posto como nessa faixa já são suficientemente cônscios dos seus 
deveres e direitos. Por outro tanto, justificamos nosso esposamento, diante 
de circunstância inarredáveis pelas quais concluímos ser a sociedade de hoje 
diferente da sociedade de antanho, na qual, por pratica consuetudinária, 
pessoas na faixa etária de 16 anos ainda usavam camisolões. Hodiernamente, 
pelo contrário, pessoas nessa faixa de idade já dirigem autos, conhecem a 
pratica sexual em plena atividade de vida, sem contar com o grau de avanços 
noutros setores.” (MIRALDO GOMES, 2011, p.131).

Outro amparo legal foi criado em 13 de julho de 1990 ECA – Estatuto da Criança 
e do Adolescente que nasce com o objetivo de atender uma exigência da Constituição 
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Federal de 1988 que determina em seu art. 227 “É dever de assegurar direitos da criança, 
do adolescente e do jovem” (BRASIL, 2019).

Nesta quadra, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz consigo para muitos a 
sensação de impunidade, cuja criação aos olhos da sociedade impregnada por uma mídia 
sensacionalista, parece obvio que ele atende a um único objetivo proteger pequenos 
infratores. 

Mesmo que de fato, não seja um fato verídico a realidade nos mostra um contexto 
diferente.  Segundo Cairus e Conceição:

É preciso envolver toda a sociedade na resolução dos problemas de violência, 
pois, entendemos que o fato de nos defrontarmos com jovens que vêm tendo 
condutas de violência não deve nos afastar da visão de contexto onde a 
mesma é atuada e tampouco é justificativa para que o processo educativo dê 
lugar exclusivamente a medidas e políticas de repressão e controle (CAIRUS 
E CONCEIÇÃO, 2010, p.288).

Embora, essa sensação seja latente é preciso saber que esses adolescentes e jovens 
não estão fora do alcance das punições por seus atos infracionais.

oS reSuLtadoS ParCIaIS da PeSQuISa de CamPo

Esta pesquisa foi aplicada no município de Carinhanha, Estado da Bahia nas escolas: 
Escola Estadual Coronel João Duque, ofertado a modalidade o Ensino Médio e a Escola 
Municipalizada Alice Sales Pereira, ofertado a modalidade de Ensino Fundamental II, 
ambas localizadas na sede do município. 

Tendo como objetivo analisar os entendimentos e posicionamentos dos jovens 
em relação à redução da maioridade de dezoito anos para dezesseis anos e sua 
responsabilidade para o ato de votar. Para melhor compreensão foi aplicado um 
questionário com doze perguntas e uma aberta. Este instrumento utilizado foi aplicado 
sem nenhuma distinção ou seleção entre os 60 alunos pesquisados.

Analisando os dados coletados, observa-se que ao serem questionados com as 
seguintes perguntas os adolescentes se posicionam divergindo de muitas pesquisas e 
estudos. A eles foram feitos os seguintes questionamentos:
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Figura 1: Pergunta sobre a importância do Voto. 

Fonte: Pesquisadores.  

Figura 2: Pergunta sobre a responsabilização criminal dos atos. 

Fonte: Pesquisadores.  

 
Importa pontuar que há um formulário com 12 perguntas, um questionário de 

perguntas específicas e uma pergunta subjetiva que estão sendo aplicados para endossar 
a pesquisa em comento. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

A Redução da maioridade penal vem sendo cada vez mais discutida na sociedade 
brasileira. Muito se debate a relação entre a maioridade e a violência, quais as possíveis 
consequências, por exemplo, para o sistema prisional, ou até mesmo se de fato os índices 
de violência reduziriam. 
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Não se entende nesse momento que a solução é a redução da maioridade penal de 
dezoito para dezesseis anos, mas que seja o foco da discussão outra questão, mas como 
ofertar aos absolutamente incapazes, que são assim reconhecidos legalmente, o poder 
de decidir tantas vidas que se dão intermédios de projetos de governos apresentados 
por todos os candidatos em épocas de eleição. 

O questionamento é justamente esse: como não os adolescentes não distinguiram 
o lícito do ilícito, o certo, do errado, mas consegue escolher uma proposta de governo 
que irá nos conduzir a rumos seguros ou não. 

Portanto, para comprovar que a juventude contemporânea já não mais se parece 
com a de décadas atrás foram os resultados da pesquisa realizada, revela-se bastante 
provocativa, afinal quem é esse novo jovem tão cônscio de sua responsabilidade.
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ao CrIme de raCISmo

reSumo
A homofobia é uma forma de enxergar o outro como um estranho. É necessária a proteção 
estatal à população LGBT e que as minorias possam ter as garantias dos seus direitos e 
liberdades fundamentais e Justiça, inclusive sob o aspecto do Direito Penal. No Brasil, 
ainda não existe uma lei que regule a tipicidade de condutas incriminadoras no tocante 
à população LGBT. Existe, no momento, o Projeto de lei no Senado de nº122/2006 que 
trata desta matéria, com o objetivo de definir “os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero”. Essa proposição 
legislativa se encontra em processamento há mais de duas legislaturas na Câmara Alta 
Federal.  Diante da inércia do legislativo, o Supremo Tribunal Federal trata da decisão 
da criminalização da homofobia e da transfobia na qualidade de crimes de racismo, 
visando uma definição típica das condutas incriminadas, bem como determinando o 
alcance dessa mesma decisão no restante do ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-Chaves: Justiça. População LGBT. Racismo. STF. Legislativo.

IntroduÇão

A homofobia designa um tipo de preconceito definido como rejeição, aversão, 
medo ou ódio irracional aos homossexuais e, por extensão, a todos os que manifestem 
orientação sexual ou identidade de gênero diferente dos padrões heterossexuais ainda 
aceitos como normais na sociedade contemporânea. Este preconceito pode ser observado 
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de diferentes modos, nas piadas, agressões físicas, verbais e psicológicas sofridas nas 
diferentes situações do dia a dia e na rejeição pela própria família. A atitude homofóbica 
coloca o outro como estranho, pois é identificado como anormal. A palavra ‘homofobia’ 
começou a circular em dicionários franceses na década de 1990, mas parece que sua 
origem é bem anterior, aparecendo nos EUA da década de 1970. Borrillo (2010, p. 22) 
define a homofobia da seguinte maneira:

O termo ‘homofobia’ designa, assim, dois aspectos diferentes da mesma 
realidade: a dimensão pessoal, de natureza afetiva, que se manifesta pela 
rejeição dos homossexuais; e a dimensão cultural, de natureza cognitiva, 
em que o objeto da rejeição não é o homossexual enquanto indivíduo, mas a 
homossexualidade como fenômeno psicológico e social. Essa distinção permite 
compreender melhor uma situação bastante disseminada nas sociedades 
modernas que consiste em tolerar e, até mesmo, em simpatizar com os 
membros do grupo estigmatizado, no entanto, considera inaceitável qualquer 
política de igualdade a seu respeito (Barrillo 2010, p. 22).

Os Direitos Fundamentais dos Seres Humanos são universais, sendo assegurado um 
tratamento igualitário a todas as pessoas; indivisíveis, já que os direitos são reafirmados 
de maneira conjunta e contínua. A inércia presente no poder Legislativo é visível; há 
uma deficiência em adequar os conteúdos constitucionais, no sentido de aprovar com 
celeridade as leis que regem tais matérias. Isso faz com que muitas vezes o Judiciário 
exerça o papel de legislar em função da inexistência de Leis, ou devido a omissão do 
Poder legislativo no âmbito de matérias de relevância social.

“Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei 
apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é 
possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação 
e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da 
atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, 
não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das 
Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem 
constitucional. A ‘inertia deliberandi’ das Casas Legislativas pode ser objeto 
da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.”
ADI 3.682/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES)

Diante disso, as pessoas ofendidas recorrem ao judiciário em busca de Justiça, 
e o respectivo Poder, ao se deparar com situações com tamanha complexidade, tem 
a obrigação de amparar os ofendidos, dar uma resposta ao grupo, às pessoas, à 
população abandonada, as margens de uma sociedade conservadora devido condutas 
manifestamente negligente das Casas Legislativas.

oBJetIVoS

oBJetIVo geraL

Mostrar a dificuldade da população LGBT, diante da omissão do Congresso 
Nacional, no retardamento da aprovação de lei que trata da tipificação da homofobia 
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como crime, vez que existem projetos de lei em tramitação com tal finalidade, há mais 
de uma década. 

O Senado Federal não consegue avançar nas discussões, e posterior aprovação 
desta matéria.  O STF entendeu a dificuldade dos grupos marginalizados, e face da 
omissão poder legislativo decidiu em favor das populações negligenciadas, equiparando 
a homofobia ao crime de racismo, até que Congresso Nacional cumpra seu papel, editado 
uma lei especial para o caso em discursão. 

oBJetIVoS eSPeCíFICoS

Analisar omissão do Congresso Nacional, referente ao retardamento em aprovar 
lei que tipifica e criminaliza a homofobia.

Verificar a decisão do STF, em que equiparou a homofobia ao crime de racismo, e 
seus pontos positivos e negativos, para o ordenamento Jurídico.

Confrontar a morosidade do Poder Legislativo, e a decisão do Judiciário no tocante 
matéria que trata das populações negligenciadas, especialmente aos LGBT.

Aguardar um posicionamento do Congresso Nacional, que assegure a edição de 
Lei Especial que abordam a equiparação da homofobia ao crime de racismo, garantindo 
os Direitos Fundamentais e Justiça.

FundamentaÇão teórICa

O trabalho apresentado é um estudo para realização de análise para apreciar a 
omissão do Congresso Nacional. Diante disso verifica-se que há um enorme desafio 
democrático a ser enfrentado, clamando pela construção de uma nova política para poder 
desmistificar assuntos complexos e com alto grau de urgência e relevância social. Ação 
Direta por Omissão, 26 Distrito Federal, voto do ministro Celso de Mello no julgamento 
da criminalização da homofobia. (2019, p. 11):

“A complexidade de algumas obras legislativas não permite que elas sejam 
concluídas em prazo exíguo. O próprio constituinte houve por bem excluir do 
procedimento abreviado os projetos de código (CF, art. 64, § 4º), reconhecendo 
expressamente que obra dessa envergadura não poderia ser realizada de 
afogadilho.
Haverá trabalhos legislativos de igual ou maior complexidade. Não se deve 
olvidar, outrossim, que as atividades parlamentares são caracterizadas por 
veementes discussões e difíceis negociações, que decorrem mesmo do processo 
democrático e do pluralismo político reconhecido e consagrado pela ordem 
constitucional (art. 1º, ‘caput’, e inciso I). Orlando Bitar, distinguindo os Poderes, 
dizia que o Legislativo é intermitente, o Executivo, permanente, e o Judiciário 
só age provocado. Ou seja, o Legislativo pode parar por algum tempo, isto é, 
entrar em recesso. Essas peculiaridades da atividade parlamentar, que afetam, 
inexoravelmente, o processo legislativo, não justificam, todavia, uma conduta 
manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta 
que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. Não tenho dúvida, 
portanto, em admitir que também a ‘inertia deliberandi’ das Casas Legislativas 
pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Dessa 
forma, pode o Supremo Tribunal Federal reconhecer a mora do legislador 
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em deliberar sobre a questão, declarando, assim, a inconstitucionalidade da 
omissão. No caso em questão, apesar de existirem no Congresso Nacional 
diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, 
§ 4º, da Constituição, é possível, sim, constatar a omissão inconstitucional 
quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar federal em 
referência.” (grifei). 

A partir da própria visibilidade do fenômeno: a compreensão dos direitos humanos, 
a proteção da vida, os direitos de igualdade. As políticas públicas são fragmentadas, 
seus instrumentos sequer possuem uma definição sobre o que é diversidade sexual, e há 
resistências internas à incorporação da temática nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
que abordam a questão sob a ótica de gênero.

mÉtodoS

 O presente texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica, a partir de uma revisão 
de literaturas temáticas abordadas, fazendo uso dos seguintes materiais: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão ADO N° 26, Voto do Ministro Celso de Mello, que 
culminou na decisão do STF de equiparação da homofobia ao crime de racismo, Crimes 
de Racismo”, nos termos da Lei 7.716/89, Legislação e Doutrina, de natureza qualitativa, 
utilizando-se, para tanto, o método dialético. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

Este trabalho traz a expectativa de que graduando no curso de direito possa entender 
que a população LGBT precisa de um olhar mais cuidadoso e que é preciso que os menos 
favorecidos provoquem o Judiciário sempre que tiverem seus direitos cerceados, não 
apenas no que tange às questões da homofobia, e ao crime de racismo, mas que faça com 
que os órgãos competentes cumpram suas atribuições.

É necessário que o legislativo, neste caso o Congresso Nacional, faça uma auto 
avalição e que construa mecanismos de debate envolvendo esses grupos marginalizados, 
para que possam ouvir suas demandas e necessidades, buscando, assim, entender essa 
matéria de grande relevância social para o País, criando uma lei especial própria para 
tipificar os delitos envolvendo a comunidade LGBT. O que se discute é o empenho do 
Judiciário ao examinam as demandas das populações negligenciadas, e o julgamento 
procedente das reivindicações apresentadas, diante da inercia do Senado Federal, do 
conservadorismo da bancada legislativas pautadas no cunho “religioso” e na “família”, 
pois o Poder Legislativo deixou evidente a frieza no que tange as questões de direitos 
fundamentais e justiça, demandadas pela comunidade LGBT. O STF entendeu a 
dificuldade dos grupos marginalizados, e a falta de políticas públicas e de inclusão social 
para as Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, em face da 
omissão Poder Legislativo decidiu em favor das populações negligenciadas, equiparando 
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a homofobia ao crime de racismo, a aplicação da pena valerá até que o Congresso Nacional 
cumpra a função legal e aprova uma lei sobre o tema. Mesmo com a decisão, o Senado 
Federal ainda pode analisar a questão, no entanto, uma vez estabelecidos os limites 
constitucionais, a Câmara Alta dificilmente poderá aprovar uma lei que desrespeite os 
parâmetros fixados pela Corte.   

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Conforme pesquisas e análise feita para conclusão deste trabalho, a intenção do 
mesmo foi buscar entender a omissão do Congresso Nacional diante de determinados 
grupos sociais marginalizado, no presente caso em questão que trata das Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Os direitos fundamentais, básicos 
individuais, sociais, políticos e jurídicos que são previstos na Constituição Federal de 
uma nação. Por norma, são baseados nos princípios dos direitos humanos, garantindo 
a liberdade, a vida, a igualdade, a educação, a segurança entre outro. O reconhecimento 
e acolhimento das demandas pelo Supremo Tribunal Federal em que posicionou e 
Criminalizou e equiparou a homofobia ao crime de racismo, buscando com isso o 
equilíbrio razoável de interesses e oportunidades entre as pessoas envolvidas fazendo 
justiça entre os cidadãos, oportunizando os menos favorecidos.

Embora não possua uma lei específica para tratar sobre tal tema, foi elaborada por 
leis esparsas. Com isso, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas 
homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, se enquadram nos crimes previstos na 
Lei 7.716/2018 e, no caso de homicídio doloso, constitui circunstância que o qualifica, por 
configurar motivo torpe. No segundo ponto, a tese prevê que a repressão penal à prática 
da homotransfobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa, desde 
que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Finalmente, a tese estabelece 
que o conceito de racismo ultrapassa aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos 
e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. Com a 
decisão da Suprema Corte de enquadrar a homofobia e a transfobia no racismo, o Brasil 
se tornou o 43º país a criminalizar as práticas descritas. Aponta o relatório “Homofobia 
Patrocinada pelo Estado”.

Entendeu-se também que até mesmo eventual lei especial vindoura, promulgada 
pelo Congresso Nacional, se constituirá, de acordo com o entendimento do STF sobre ser 
a homotransfobia uma espécie de “racismo” sob o aspecto “social”, numa nova legislação 
que tratará de outros tipos penais considerados para todos os fins como “Crimes 
de Racismo”, inclusive no que diz respeito à inafiançabilidade e imprescritibilidade 
constitucionalmente estabelecidas (artigo 5º., XLII, CF). 

Finalmente, quanto ao marco de início de aplicação do novo entendimento da 
Corte Suprema, este foi encontrado em consulta à própria decisão que conta com 
expressa modulação de efeitos a partir do julgamento final que se deu em data de 
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13.06.2019. Obviamente, tal qual as normas penais mais rigorosas ou as normas penais 
incriminadoras em geral, não poderá contar com efeito retroativo, somente se aplicando 
aos fatos ocorridos a partir da decisão enfocada.

reFerÊnCIaS

https://www.conjur.com.br/2019-jun-13/stf-reconhece-criminalizacao-homofobia-lei-
racismo Homofobia – racismo tratando uma definição típica e uma projeção da amplitude 
consequencial da decisão do STF – Meu site jurídico. 

https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/06/24/homofobia-racismo-
tentando-uma-definicao-tipica-e-uma-projecao-da-amplitude-consequencial-da-
decisao-stf/Leia o voto do ministro Celso de Mello no julgamento da criminalização 
da homofobia. 

https://www.conjur.com.br/2019-mai-24/leia-voto-ministro-celso-mello-julgamento-
homofobia Opiniões – Homofobia e PL 122. http://folhadetucurui.blogspot.com/2013/04/
opinioes-homofobia-pl-122.html?m=1 Projeto de Lei da Câmara nª122, de 2006 – 
(CRIMINALIZA A HOMOFOBIA). – Pesquisas – Senado Federal. https://www25.senado.
leg.br/web/atividade/materias/-/materia/7960
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mIgraÇÕeS, deSLoCamentoS e PonteS Para a ConStruÇão 
IdentItÁrIa BraSILeIra

emanuele pereira Santos
Clara Carolina Souza Santos

reSumo
Seres migratórios na origem, provavelmente, o primeiro grande desafio para o Homem 
manter-se como espécie preservada foi a luta entre o “eu” e o “nós”. Ao percebermos que 
teríamos mais chances de sobrevida vivendo em tribos, grupos e, por fim, sociedade, 
teríamos que nos fixarmos em um local e aprender a abrir mão de partes de nossa 
liberdade em prol do bem comum. A proposta desse breve estudo foi analisar as formas 
pelas quais essa construção é realizada, tendo como foco o Brasil, observar se essas 
diferentes constituições de identidade de uma nação possui impactos globais, assim 
como conhecer se há pontos que são capazes de unir as nações e sobre qual base esses 
pontos são discutidos. 
Palavras-Chaves: Exílio. Identidade. Literatura.

IntroduÇão

Provavelmente, o primeiro grande desafio do homem para manter-se como espécie 
preservada foi a luta entre o “eu” e o “nós”. Ao percebermos que teríamos mais chances 
de sobrevida vivendo em tribos, grupos e, por fim, sociedade, teríamos que abrir mão 
de partes de nossa liberdade em prol do bem comum. Logo, aprendemos a frear nossos 
ímpetos, dividir e compartilhar alimentos, abrigos e ponderar a respeito das necessidades 
mais urgentes.

Seres migratórios na origem, assinamos em setembro de 2016 uma Declaração de 
Nova Iorque para Refugiados e Migrantes, produto da primeira Reunião de Alto Nível 
sobre Grandes Movimentos de Refugiados e Migrantes, com o intuito de firmar, em 2018, 
dois Pactos Globais, “um relativo ao movimento de pessoas em situação de refúgio e outro 
voltado a garantir as condições para migração segura, ordenada e regular”. Conforme 
o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, o número de 
migrantes internacionais cresce em uma proporção maior do que a população mundial 
(DAES-ONU, 2017). 

Dessas iniciativas, houve um processo legislativo que resultou na Lei de Migração 
Lei no. 13.445, aprovada no Brasil em 24 de maio de 2017. O assunto é mais antigo, porém 
desde a Convenção de 1951, um dos tópicos debatidos durante o processo legislativo é 
ampliar o conceito de refugiado, imigrante e estrangeiro, visando englobar situações de 
grave e generalizada violação de direitos humanos.
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Após a pacificação e a construção da vida em sociedade, esta tornou-se plural 
por conta dos espaços geográficos, política, riquezas, povo, dentre outros aspectos que 
aproximaram os afins e apartaram os distantes. Entretanto, em diferentes épocas, por 
diferentes percalços, independentemente de crenças filosóficas, teológicas ou políticas, os 
habitantes do globo unem-se e convergem suas vontades quando ameaças contra a sua 
existência versam sobre nacionalidade, ecologia, direito das minorias e violência contra 
a mulher. Desse modo, ressalta-se e justifica-se a importância de conhecer a respeito 
dessa união de nações, e saber se acontece pelo espiríto do bem do globo, ou apenas 
para proteção de interesses individuais. 

Os objetivos dessa breve pesquisa é conhecer os assuntos que unem as diferentes 
nações e assim descobrir em quais bases isso é realizado, para estabelecer as suas 
consequências e possíveis soluções. Para tanto, pesquisaremos a respeito do modo de 
formação da nacionalidade, como foco para a brasileira, com o auxílio da literatura; a 
produção jurídica do Brasil a respeito das pessoas em situação de refúgio.

materIaIS e mÉtodoS

Os métodos utilizados neste estudo consistiram na leitura e análise de obras e 
artigos científicos que se debruçaram sobre os princípios formadores das culturas, a 
formação identitária brasileira, as questões jurídicas e sociais das pessoas em situação 
de refúgio no Brasil.

reSuLtadoS e dISCuSSão

No século XIX, por exemplo, toda a humanidade discutiu a respeito da formação 
e construção de sua nacionalidade, construindo-a e definindo-a a partir da língua, 
natureza e identidade. Atualmente, tal reunião está acontecendo, voltada para um outro 
objeto, a ecologia, os modos de defesa e proteção de biomas e florestas e os impactos da 
não preservação desses recursos naturais sobre a vida de todo o planeta. Dizemos isso 
para chamar a atenção para grandes temas mundiais, que ocupam as esferas de reflexão 
em vários espaços acadêmicos. Alguns destes temas, têm longa duração, a exemplo do 
exílio. No Brasil, mesmo que tenhamos uma legislação exemplar, a conhecida Lei de 
Refúgio, número 9.747/1997, alguns desafios para o debate surgem em decorrência dos 
novos fluxos migratórios e das dificuldades conjunturais para a efetiva implementação 
das políticas e leis que dela decorrem (GODOY, 2017).

A base para o pensamento comum acerca de tais temáticas era certa, estava 
assentada nos marcos civilizatórios. Se seguirmos a ideia de Pascale Casanova (2002), 
algumas matérias são livres dos entraves das circunscrições nacionais. Por isso 
consegue-se visualizar um grande empresário do ramo petrolífero ou do ramo industrial 
debatendo e defendendo a proteção dos biomas e florestas. De fato, uma imagem, no 
mínimo, paradoxal, um vez que existem dois interesses conflitantes: a) o lucro e a 
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riqueza, interesses individuais, - motores do sistema econômico vigente, que dependem 
da exploração da natureza -, e b) o direito fundamental de terceira dimensão e coletivo, 
- que é o direito a um meio ambiente saudável e equilibrado.

Esses paradoxos são contornados por Pascale Casanova (2002) ao propor um 
“espaço regido por relações de forças tácitas, mas que comandariam a forma dos 
textos que se escrevem e circulam por toda parte do mundo; um universo centralizado 
que constituiria sua própria capital, suas províncias, seus fins e no qual as línguas se 
tornariam instrumentos de poder”(CASANOVA, 2002, p. 18). Portanto, quando vemos 
Goethe, na Alemanha, e Gonçalves Dias, no Brasil, proporem uma literatura única, 
fraternal e com símbolos definidos, devemos elevar algumas perguntas para compreender 
por que autores tão distantes geograficamente ocupavam o tempo de reflexão para 
matérias em comum.

Desse e de outros paradoxos é que surge o questionamento, não do processo de 
discussão entre todos os habitantes da Terra, mas sobre a base sobre a qual acontece essa 
mobilização global, porquanto os interesses individuais dos mais fortes e favorecidos 
ainda prevalecem sobre os interesses de uma coletividade. Em outras palavras, a vida 
humana continua ameaçada. Sendo assim, é imprescindível que a base civilizatória 
seja superada pelos ideais de solidariedade, para que a defesa de um objeto em análise 
não seja apenas uma forma velada para sua apropriação, mas, sim, para sua verdadeira 
proteção.

Conforme Franco Moretti, “a história econômico-social de que o capitalismo 
internacional é um sistema simultaneamente uno e desigual, com um centro e uma 
periferia vinculados num relacionamento de crescente desigualdade” pode ser melhor 
observada por meio das inter-relações entre os discursos. Para o autor, as literaturas 
ditas periféricas, a exemplo da literatura brasileira, concilia problemáticas mundiais, 
conformando assuntos formais das matrizes ocidentais com as matérias locais. Bourdieu 
(2002) explica como a vida intelectual é “lugar de nacionalismos e imperialismos”. Ao 
pensarmos fixamente em espaços nacionais, reproduzidos ideias “pré-concebidas, 
representações muito sumárias, muito elementares, que se alimentam dos acidentes da 
vida cotidiana, das incompreensões e dos mal-entendidos”.

Neste texto, elegemos a poesia Canção do exílio, de Gonçalves Dias para refletir 
a respeito dos processos migratórios atuais. Observamos se há uma maneira própria 
de funcionar cada literatura, se há um conjunto de normas que governam o processo 
de reconhecimento entre povos distintos e se estas normas provocam uma certa 
despossessão.

Compararemos a poesia Canção do exílio a uma matriz alemã, do poeta Goethe, a 
quem Gonçalves Dias fez referência na epígrafe da poesia e, por algum motivo, os livros 
didáticos não reproduziram para os estudantes de ensino médio, fomentando a ideia 
de fundação nacional do Brasil a partir de um único ponto geográfico. Reconhecendo 
a estreita relação entre as culturas alemãs e francesas, partimos do princípio de que a 
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literatura francesa, dominante, em pleno uso do poder de sua língua e do peso de sua 
tradição, gerou economias, hierarquias e violências. Essa apropriação cultural, conforme 
informado por Pascale Casanova, foi pouco descrita. É um dever reflexivo compreender 
como as ideias nacionais espalham-se a partir “da oposição entre uma capital literária 
(e portanto universal) e regiões que dela dependem literariamente, e que se definem 
por sua distância estética da capital” (CASANOVA, 2002, p. 26). Frisamos a potência 
brasileira ao eleger como símbolo nacional uma cultura mestiça desde sua origem, 
marcando como força inicial algo que não pode ser apreendido a forma de intenções 
e necessidades. Somos, desde o princípio, um povo que reconhece a si reconhecendo o 
outro, eliminando, na partida da nação, a possibilidade de um entrave xenofóbico, pelo 
menos em teoria.

A construção da identidade nacional em todo o mundo teve início no século XVIII, e 
no século seguinte alcançou a plenitude, antes desse período não se pode falar em nações 
propriamente ditas, pois ainda não haviam o sentimento nacional, mas um sentimento 
dinástico. Este está demonstrado, por exemplo, quando D. João VI, ao partir do Brasil, 
ordena ao filho que se este vier a se separar de Portugal, que se apresse e ponha a coroa 
na cabeça antes que outro o faça. Claramente, as bases para a formação da nacionalidade- 
língua, natureza e identidade- não haviam sido estabelecidas (MORETTI, 2000).

Como nos esclarece Fiorin, o Brasil é o país que melhor representa a criação da 
nacionalidade de modo bem-sucedido fora da Europa. Para essa criação é necessário não 
somente a consciência de unidade, mas também a consciência de diferença em relação 
ao outro, que para que esse país, o outro foi Portugal. Entretanto, a ruptura entre este e 
aquele não foi completa, pois a nacionalização brasileira não começou pela construção 
das bases supracitadas, mas pela nacionalização do monarca português. D.Pedro passa 
ser aquele que renúncia Portugal e assume a nacionalidade brasileira, amplamente 
divulgada pelo famoso “Dia do Fico”, portanto, a identidade brasileira seria construída 
considerando a herança portuguesa.

A partir dos ensinamentos de Zilberbeg e Fontanille existem duas formas diferentes 
de condução da cultura, que ora pode ser considerada mistura, ora unidade, aquela se 
conduzida pelo princípio da participação, e esta se conduzida pelo princípio da exclusão 
ou triagem. Na primeira, cujo princípio é o da participação, o operador será a mistura, que 
fará comparações entre o que igual- o que permite permutas- e o que é diferente- o que 
permite oposição entre o que é superior e o que é inferior. É uma cultura que permanece 
em movimento rápido e contínuo, traz valores de universo, como os da extensividade, 
são mais abertas e receptivas.

Na segunda, cuja operadora é a triagem, após a confrontação das diferenças surgem 
as figuras do exclusivo e do excluído. Diferentemente da mistura, esta é descontínua, 
de certo modo, pequena, tendente a restringir a circulação cultural, cria valores do 
absoluto, que são os da intensidade, concentrando os valores desejáveis, os considerados 
superiores, e excluindo os indesejáveis, os lidos como inferiores.
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A diversidade frente a qualquer cenário, seja de diferentes biomas, inteligências, 
habilidades, e até mesmo, cultural, demonstra ser, ao longo do tempo, um aspecto de relevante 
valor para a vida e para a permanência do homem na Terra. O Brasil, um país incialmente 
visto como o objeto árvore Pau-brasil, portanto tratado pelos seus colonizadores como um 
objeto de comercialização, modernamente como país de terceiro mundo, e atualmente país 
economicamente emergente, está à frente de muitos países europeus quando do tipo de 
condução da sua cultura, que é sob o princípio da participação, da mistura, da inclusão, 
receptividade, e movimento contínuo (MORETTI, 2000).

Porquanto a formação da sua nacionalidade é resultado da assimilação entre três 
povos, os pretos, os indígenas e os brancos, com língua de mistura entre a América e o 
português, exaltando o enriquecimento cultural e a ausência de fronteiras na sua cultura. 
Com isso tem-se o que diz Fiorin, o misturado, que é o completo; o sincretismo religioso, 
sinal de tolerância; o convívio em harmonia entre diversas culturas em um mesmo espeço 
geográfico, o que em outros locais do globo simplesmente resulta em culturas que se 
digladiam, para que haja uma superior e, consequentemente, uma inferior.

Entretanto, essa mistura que vista por fora, e como de fato deveria acontecer, traz a 
ideia de brasileiro como povo simpático, receptivo e tolerante, é diferente do movimento 
que ocorre em seu interior. Por dentro, essa miscigenação ainda resiste em excluir o negro, 
e com isso, todos os aspectos da sua cultura incorporada no processo da nacionalização 
do Brasil, destaque para as ações de intolerância contra as religiões de matrizes africanas. 
Tal resistência é antiga e deu margem à ideologia do branqueamento, estímulo para as 
imigrações europeias de italianos, alemães, poloneses e outros.

Essas atitudes incongruentes com o próprio processo de nacionalização brasileira 
acontecem porque, nem sempre, o interior da cultura é regido por um único princípio. 
Como explica Lotman, nos fenômenos culturais opera um princípio de assimetria, um 
movimento pendular, que no caso do Brasil, leva do princípio da mistura ao da triagem 
de maneira sucessiva, impactando não só na exclusão de negros e índios, como o de 
mulheres, deficientes, homossexuais, imigrantes, etc. 

Todavia, o que fica exposto é somente o regido pelo princípio da mistura, logo o 
povo brasileiro é o aberto, cordial e agradável. Essa é uma leitura que se tem de um 
povo que é formado pela mistura, e também porque o próprio brasileiro divulga essa 
imagem. Embora, internamente, não haja valorização da sua natureza miscigenada, 
uma vez que, não se tem a percepção de que é a miscigenação, o aspecto mais forte na 
formação da sua nacionalidade, é o que o torna um povo único, diversificado, capaz para 
estar à frente das nações culturalmente de triagem. 

Essa fragilidade do sentimento nacional brasileiro pode ser representado por meio 
do célebre poema A Canção de exílio, de Gonçalves Dias. A epígrafe escolhida pelo poeta 
brasileiro é retirada do poema de Goethe, Balada de Mignon, porém, os livros a excluem. 
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Kennst du das Land, wo die Zitrone blühn,
Im dunkeln Laub die gold-orange glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die myrthe still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
dahin! dahin
möcht’ ich mit dir, o mein geliebter, Ziehn!

Ao escolher uma epígrafe de um poema alemão, vemos o nascimento do sentimento 
de nacionalidade brasileiro já atrelado às questões de ordem global. A conhecida Canção 
do exílio exalta o indígena e a natureza brasileiras a símbolos nacionais. Eis a tradução 
da poesia do poeta alemão:

Conheces o país onde florescem os limoeiros,
em meio à folhagem escura ardem os pomos de ouro,
uma brisa suave sopra no céu azul,
e o mirto e o louro em silêncio crescem?
não o conheces?
Pois lá, para lá,
Quisera contigo, meu bem amado, ir!

A partir da leitura do trecho acima, e de todo o poema do escritor alemão, é 
possível perceber que Dias utiliza a mesma métrica e a mesma forma de expressão do 
sentimento nacional. Não se trata de inferência de cópia, mas de chamar atenção ao fato 
de que Goethe enalteceu o seu país ainda morando nele, sem necessitar de referências 
para fluir em versos o seu sentimento de nacionalidade alemã. Já Dias, em exílio, apenas 
consegui perceber a beleza do seu próprio país e posteriormente descrevê-lo em um 
poema após inspirar-se na obra de um escritor de outras terras. Infelizmente, tal postura 
é disseminada entre os literatos, como aponta Roncari: “Com pouca exceção, todos nossos 
poetas, tinham-se ido inspirar em terra portuguesa […]. Não há nada nesses homens 
que ressumbre brasileirismo; nem sequer um brado de homem livre da colônia – nada.” 

Essa postura autodepreciativa, que impacta negativamente na representação de 
sua autoimagem, possui também, reflexos negativos no exercício da cidadania, como na 
frágil defesa e proteção das suas riquezas naturais, como as florestas, e desvalorização 
da sua própria produção artística e científica. Obviamente, as raízes dessas fragilidades 
são históricas, políticas e sociologicamente profundas, mas pode-se inferir a contribuição 
das bases civilizatórias como tópica para a discussão acerca da nacionalidade nessas 
posturas. 

A ideia de pertencimento atrelada a países e/ou blocos econômicos é reflexo de uma 
construção societária pautada nos marcos civilizatórios, o que de certa maneira, em escala 
macro, reforça o pensamento de exclusão daquilo que não está circunscrito nos limites 
territoriais/convenções financeiras, na inferência de uma língua mais desenvolvida, 
em um fenótipo superior, em uma nação que deve se manter pura. Talvez, o presente 
esteja revelando as consequências disso, como as devastações das florestas e morte de seus 
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protetores em nome do proveito econômico, a intolerância contra imigrantes e pessoas 
em situação de refúgio, dentre outras que também demonstram os graves riscos para a 
permanência saudável e longínqua da vida humana no planeta Terra.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Os estudiosos apontam a necessidade de se substituir os marcos civilizatórios 
(propriedade, lucro, conservadorismo, patriotismo) pelo pensamento solidário quando 
a discussão for sobre os direitos que unem as diferentes nações. No que tange à reflexão 
da construção literária da identidade nacional, indícios como a relação entre Goethe e 
Gonçalves dias nos auxilia a pensar em mercados e formas. Ainda com Moretti: “em 
culturas que integram a periferia do sistema literário (ou seja, quase todas as culturas, 
dentro e fora da Europa) o romance moderno desponta não como um desenvolvimento 
autônomo, mas como uma conciliação entre uma influência formal ocidental (em geral 
francesa ou inglesa) e matérias locais” (MORETTI, 2000).
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muLHereS no CÁrCere: uma HIStórIa de (deS)ProteÇão SoCIaL

dOS SANtOS, mikael morais1

LOBO, Bruna dos Santos2

 de SOuZA, Gabriel porazzi3

ALVeS, Samara pereira 4

reSumo O presente trabalho pretende analisar a realidade vivida pelas mulheres no 
sistema carcerário brasileiro, especialmente no tange às suas demanda relacionadas à 
sua condição biológica, como por exemplo, as necessidades voltadas ao ciclo menstrual e 
reprodutivo, pré-natal e puerpério. Pretende-se expor as condições das penitenciarias e 
como o Estado brasileiro lida com a população carcerária feminina, e com os fatores sociais 
que favorecem as práticas delitivas. Busca-se discutir também quais as possíveis soluções 
para os atuais problemas do nosso sistema carcerário feminino, e as inobservância legais 
e principiológicas cometidas nessa esfera. E por fim, traçar um paralelo entre o modelo 
Apac e outros modelos carcerários existentes em outros países.                                                                                                                                  
Palavras-chave: mulher no cárcere; humanização; sistema carcerário.

aBStraCt
This paper aims to analyze the reality lived by women in the Brazilian prison system, 
especially in relation to their demands related to their biological condition, such as the 
needs related to the menstrual and reproductive cycle, prenatal and postpartum. It is 
intended to expose the conditions of the penitentiaries and how the Brazilian state deals 
with the female prison population, and with the social factors that favor the criminal 
practices. It also seeks to discuss what are the possible solutions to the current problems 
of our female prison system, and the legal and principled disregards committed in 
this sphere. Finally, draw a parallel between the Apac model and other prison models 
existing in other countries.
Key-words: woman in jail; Humanization; prison system.

IntroduÇão

O sistema prisional brasileiro enfrenta atualmente grandes dificuldades, 
principalmente referentes ao alcance de seu objetivo com a aplicação da pena, que se trata 
em tese, como um meio de transformação do delinquente, de forma que seja reinserido na 
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sociedade um indivíduo regenerado. Constatando esses fatos, é possível analisar através 
das pesquisas que tratam da reincidência Criminal no Brasil, que cerca de 70% dos presos 
são reincidentes. Notado também que os mesmos reincidiram de crimes mais graves. Tal 
dificuldade deve-se ao caos encontrado na maioria dos estabelecimentos prisionais no Brasil 
de um modo geral, que apresentam casos de superlotação, violência, falta de higiene, falta 
de atendimento médicos, e vários outras situações vivenciadas pelos encarcerados no país. 
Surgindo a partir desse caos, algumas outras formas de penas para tentar evitar mandar 
um número cada vez maior de pessoas para a prisão, como multa, prestação pecuniária, 
perda de bens e valores, tudo isso em uma tentativa de minimizar os efeitos negativos que 
as prisões têm causado à sociedade. Neste sentido, inicialmente analisaremos a origem 
das sociedades para encontrarmos a origem do direito de punir. Logo após, analisaremos 
a mulher no cárcere privado, onde será nosso foco central, mostrando o grande número 
de mulheres presas, além de pesquisas que trazem que a cada 3 mulheres presas, 2 são 
negras. A partir de então, passamos ao estudo as dificuldades do Sistema Carcerário 
com enfoque nas prisioneiras que se tratam de 2% a 10% em qualquer sistema prisional 
do Brasil. Em decorrência dessa reduzida taxa de prisioneiras no cárcere, os sistemas 
prisionais e prisões tendem a se estruturar de acordo as necessidades dos prisioneiros 
do sexo masculino, tanto em aspectos como arquitetura, segurança e todos os demais 
elementos. Tendo as necessidades essenciais das presas apenas acrescentadas ao sistema 
dos presos do sexo masculino. Por fim, passamos ao estudo biopsicossocial das presas e 
das estruturas ali oferecidas.

oBJetIVoS

O presente trabalho tem como objetivo analisar o sistema carcerário brasileiro, e, 
sobretudo expondo, quais são as realidades vividas pelas mulheres que ingressam neste 
complexo prisional.  Pois nossos modelos de prisões femininos são apenas adaptações 
existentes nos modelos prisionais masculino. Além que busca mostrar soluções para 
o tratamento mais humanizado destes sistemas, considerando vários aspectos como 
saúde mental e física, estrutura e efetivação das leis e dos princípios Constitucionais 
que regem o Estado brasileiro.

mÉtodoS

Este trabalho foi realizado através de um estudo descritivo-analítico do tema, 
desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica e documental, para analisar as 
hipóteses levantadas, acerca de explicações fundamentadas em trabalhos publicados 
sob a forma de livros, revistas, artigos científicos, sites, resumos, enfim publicações 
especializadas, buscando ampliar conhecimentos; que versem sobre o tema em 
estudo.
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reSuLtadoS/dISCuSSão

A mulher presa no Brasil é descrita como jovem, mãe solteira, não branca, condenada 
por envolvimento com tráfico de drogas (ou entorpecentes), apresentando ruptura de 
vínculos da vida social em várias dimensões e, na maioria dos casos, possuindo apenas 
o ensino fundamental completo. As mulheres em situação de prisão são mais acometidas 
por agravos à saúde do que a população feminina em geral. No que se refere à Infecção 
pelo HIV-Aids e as demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), a população 
prisional feminina possui e mantém risco elevado para aquisição de HIV/AIDS e demais 
IST. As mulheres encarceradas constituem um grupo de risco vulnerável ao vírus da 
hepatite C (MULLER, 2008; BEZERRA, 2015). Uma pesquisa, que foi desenvolvida nos 
Estados Unidos, (KRAMER & COMFORT, 2011), discute as estratégias de prevenção 
do HIV voltadas para as mulheres na prisão, afirmando que essa população específica 
se encontra em vulnerabilidade decorrente do encarceramento, por conta das relações 
sexuais estabelecidas com homens encarcerados e pela injeção de drogas. Há falta de 
ações educativas e cuidados, delineando uma assistência em saúde de forma superficial, 
com pouco enfoque na sexualidade feminina, suas demandas e necessidades, tais como 
a garantia de exercer os seus direitos sexuais e maternos no espaço prisional. Portanto, 
isso reforça a necessidade de serviços de saúde adequados, que atuem na promoção, 
prevenção, tratamento e manutenção da saúde das mulheres apenadas. Em relação a 
saúde mental dessas mulheres, estudos indicam taxas de transtornos mentais três a 
quatro vezes superiores às da população em geral, sendo as circunstâncias hostis do 
ambiente carcerário e as condições biopsicossociais pré-encarceramento uma das causas 
dos danos significativos à saúde mental dessa população. A maioria das mulheres que 
possuem vinculação penal por envolvimento com o tráfico de drogas, não está vinculada 
às maiores redes de organizações criminosas. Elas ocupam uma posição coadjuvante no 
crime, realizando serviços de transporte de drogas e pequeno comércio (LIMA, 2006; 
GUEDES, 2006; CARVALHO, VALENTE, ASSIS, & VASCONCELOS, 2006; Mello, 2008; 
SCHERER, NASCIMENTO, & RAGOZO, 2011; NICOLAU et al., 2012; OLIVEIRA, COSTA, 
MEDEIROS, & CAVALCANTI, 2013; CORTINA, 2015. Dentre as causas que favorecem a 
alta incidência de problemas de saúde estão fatores agravantes da saúde mental, como o 
ambiente hostil do cárcere, abandono da família, tristeza, saudade, baixa-estima e solidão, 
que se somam às condições insalubres, celas superlotadas com presas em contato físico, 
contínuo e abusivo. Na pesquisa realizada na Colômbia, por CASTILLO et al. (2014) foi 
constatado que nos primeiros dias de aprisionamento existe maior probabilidade de 
tentativas de suicídio por parte das mulheres em situação de prisão/cárcere (41.7%). Esses 
dados podem ser associados ao desequilíbrio emocional e afetivo, que fragmenta a vida 
habitual da mulher, pelo encarceramento. Além disso, as dificuldades nas tramitações 
administrativas também têm influência significativa na saúde mental. 

Portanto, a presença de determinantes de saúde e a ausência de cuidado em todos 
os aspectos, tanto pela família, quanto pelo Estado, trazem reflexos em suas vidas e 
continuam a interferir em suas trajetórias no retorno a sociedade. É preciso reconhecer 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

289

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

o cuidado como essência da vida englobando os elementos necessários para do 
desenvolvimento humano: cultura/lazer, alimentação/subsistência, educação/cognição, 
afetividade, biopsicossociais, permeando a ética e moral, razão, afeto e emoção.

Existe um descaso por parte do Estado quando se trata da implantação de políticas 
públicas voltadas para os estabelecimentos prisionais específicos para as mulheres, 
uma vez que as necessidades destas mulheres vão muito além das suas condições 
biológicas. Além de ainda serem subjugadas pela sociedade quando esta retorna a 
viver no convívio em sua comunidade e principalmente no seu ambiente familiar.

[...] a elas é destinado o que sobra do sistema prisional masculino:
presídios que não servem mais para abrigar os homens infratores são 
destinados às mulheres, os recursos destinados para o sistema prisional são 
carreados prioritariamente para os presídios masculinos e, além disso, os 
presos masculinos contam sempre com o apoio externo das mulheres (mães, 
irmãs, esposas e ou companheiras), ao tempo que as mulheres presas são 
abandonadas pelos seus companheiros e maridos. Restando-lhes, apenas, 
a solidão e a preocupação com os filhos que, como sempre, ficam sob sua 
responsabilidade. (BRASIL, 2008) 

De acordo com o Levantamento Nacional de informações Penitenciarias (Infopen) 
o Brasil tem a quarta maior população carcerária feminina do mundo em números 
absolutos. A entrada dessas mulheres nas atividades criminosas está principalmente 
relacionada à subordinação que estas têm com seus parceiros no envolvimento ao crime 
de tráfico de drogas.

Ao entrarem dentro desse sistema prisional, estas mulheres passam por situações 
extremamente desagradáveis e insalubres, e a maioria das vezes não tem acesso aos 
itens básicos de higiene pessoal, e consequentemente acabam sendo afetadas por vários 
tipos de doenças. E é ainda mais preocupante quando está se encontra gravida dentro 
dos estabelecimentos carcerários, onde não há estrutura para que elas possam cuidar 
de seus filhos, apesar de nossa lei de Execução Penal está prevista em seu artigo 14 § 3° 
que dispõe: “Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no 
pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.”.

A maioria das detentas grávidas, já chegam grávidas na cadeia. Algumas, 
já no fim da gestação, nunca passaram por um obstetra, pois eram pobres e 
desinformadas demais. Como em todo país só existem 39 unidades de saúde 
e 288 leitos para gestantes e lactantes privadas de liberdade, na maioria dos 
presídios e cadeias públicas, elas ficam misturadas com a população carcerária 
e, quando chega a hora do parto, geralmente alguém leva para o hospital. Já 
nasceu muita criança dentro do presídio porque a viatura não chegou a tempo, 
ou porque a polícia se recusou a levar a gestante ao hospital (QUEIROZ, 2015, 
p. 42).
(...) uma das alas maternas exclusivas estava lotada ao ponto de mães e bebês 
terem que se acomodar no chão (QUEIROZ, 2015, p. 42).
(...)
O berçário tinha 110 mulheres num espaço de quarenta e poucas. Tinha mãe 
que havia acabado de chegar do hospital, assim, pariu hoje de manhã, já 
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recebeu alta no mesmo dia, e estava ali, dormindo no chão. E o bebê no chão 
junto com ela, claro. (QUEIROZ, 2015, p. 42).

É necessário que o Estado e a comunidade entendam a importância que deve de ter em 
relação ao sistema prisional feminino da necessidade de ter uma estrutura adequada para 
receber essas mulheres, como também te assegurado o seu direito fundamental de gozar 
de boa saúde tanto física como mental como ter garantido uma alimentação adequada, 
entre tantos outros aspectos que vai do mais básico ao mais complexo. 

A Constituição Federal brasileira de 1988, que implementou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), inspirada na Conferência Nacional de Saúde de 1986, teve seu capítulo 
sobre Saúde marcado pelo modelo da produção social da saúde (SANTOS; WESTPHAL, 
1999). Neste documento inicial, saúde foi definida como direito universal e resultante 
de condições de vida e trabalho, garantida mediante políticas sociais e econômicas, que 
visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988 apud 
SANTOS; WESTPHAL, 19992).

Entende-se que as mudanças e transformações necessárias só terão lugar quando 
forem incorporadas culturalmente. Assim, o olhar de González Rey (2002) para a cultura 
como uma produção subjetiva estruturada em uma ordem social, como um momento 
da ação humana cheia de sentidos subjetivos que especifica seu pertencimento à própria 
cultura, vem ressaltar a necessidade de esforços em diversas direções. Tais modificações 
poderão ser produtoras de atores sociais no exercício de sua cidadania, que são requeridos 
para, como protagonistas, empreenderem a ruptura necessária ao surgimento de uma 
nova concepção de saúde e doença. É importante destacar que tais atores – profissionais 
de saúde, usuários dos serviços e a comunidade como um todo – estão imersos em 
processos de produção de sentidos subjetivos, tecendo os fios de uma subjetividade 
social revelada nas produções subjetivas que configuram os espaços sociais da ação.

ConSIderaÇÕeS FInaIS 

Diante do exposto, chegou-se a conclusão em que é notório que o sistema prisional 
brasileiro está em crise, devido à superlotação existente em seus estabelecimentos, onde 
existem mais mazelas do que o objetivo principal que está embasado na regeneração 
do individuo. Por meio da análise da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados) e de modelos como da Noruega, foi observado que é possível haver um 
sistema onde o objetivo de regeneração seja efetivado de um meio em que o individuo 
cumpra sua pena de forma mais humanizada respaldado no principio da dignidade 
humana e conforme os tratados de Direitos Humanos, como o tratado do Pacto de São 
José da Costa Rica.

Foi observado também no decorrer da pesquisa, que os modelos pesquisados 
trazem um maior número de redução de reincidentes, ocorrendo assim, a regeneração 
dos indivíduos para à reentrada do individuo na sociedade. E constatado que por meio 
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da participação da comunidade é possível um modelo prisional que seja respaldado na 
humanização das penas. Dando ao delinquente a sensação de acolhimento perante a 
sociedade. Portanto, o sistema prisional tem muito o que melhorar com modelos mais 
humanizados, como os sugeridos por esse artigo. 
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o atIVISmo JurídICo e a atuaL dIVergÊnCIa Quanto ao Seu 
deSemPenHo.

COStA, J. V.
peNHA, J. B. A.

teiXeiRA, R. p.

IntroduÇão. O Ativismo Judicial é uma expansão de poder político-normativo por 
juízes que acabam por adentrar outros poderes da repartição, a saber o Legislativo e o 
Executivo. Tem-se no Brasil seu marco com a promulgação da Constituição de 1988, a 
qual traz uma ampla constitucionalização de direitos sociais, os quais estão ligados à 
discussões que são levadas à judicialização. Diante desse contexto, é esperado um papel 
excepcional do Judiciário no desempenho de suas funções, fato que pode levar este poder 
ao outro lado do embate: um excesso de atuação. dISCuSSão/reSuLtadoS. Há um 
dissenso entre os doutrinadores e até mesmo juristas brasileiros em relação ao Ativismo 
Judicial ser uma prática benéfica ou não à independência e harmonia dos três poderes. 
Se por um lado defensores da sua legitimidade alegam que ela é vinculada ao contexto 
brasileiro pós-Constituição de 88 e às transformações institucionais, políticas, sociais e 
jurídico-culturais que se seguiram. - sendo portanto, necessária nas lacunas deixadas 
pelos outros poderes e, assim, busca assegurar ao cidadão uma resposta proficiente e 
rápida às suas necessidades; outra parte a considera ilegítima, vez que ultrapassa as já 
sinuosas linhas que delimitam a autonomia de cada um dos três poderes. Defende este 
grupo que não parece razoável que um Juiz de Direito possa ordenar à Administração 
Pública como gerir seus fundos de investimentos, por exemplo, ou ainda, “legislar” sobre 
matérias de ordem legislativa, ainda que tenham caráter apelativo sociologicamente. 
oBJetIVoS. Neste contexto de impasse e contrassenso que figura essa discussão 
sobre a legitimidade ou não do Ativismo Judicial, que pode ser ao mesmo tempo um 
garantidor de direitos fundamentais e, no outro pólo, um desrespeito às regras próprias 
do regime democrático, o presente trabalho almeja provocar discussões acerca do tema 
de modo a induzir uma avaliação crítica e aprofundada por parte dos profissionais 
do Direito. mÉtodoS. Foi realizada uma revisão bibliográfica nos anais e revistas 
online sobre o tema, sendo delimitado o espaço decorrido entre os anos de 2010 à 2019. 
ConSIderaÇÕeS FInaIS. As divergências entre o grupo defensor de que o Ativismo 
Judiciário é um necessário garantidor dos direitos fundamentais e na oposição os que 
alegam haver um abuso do exercício de poder e interferências ilegítimas nas demais 
esferas democráticas, são notórias e consolidadas. É possível que nunca haja um consenso 
acerca desse embate, mas é indiscutível que se preze pelo bom senso, tendo como base 
o texto constitucional como alicerce máximo em toda e qualquer demanda judicial.  
PaLaVraS-CHaVe: Ativismo Judicial; Direitos Fundamentais; Extrapolação de 
Competência.
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o dIreIto a PerSonaLIdade e a tranSeXuaLIdade.

reSumo
O presente resumo visa apresentar a falta de garantia dos direitos relacionados aos 
transexuais, mostrando as dificuldades enfrentadas por cada um deles diariamente, 
bem como a falta de regulamentação da garantia dos direitos a personalidade como 
a cirurgia de readequação de sexo e a mudança de nome. Os transexuais lutam por 
igualdade, mas ainda está as margens do Direito Brasileiro, sofrendo com a resistência 
da sociedade em aceitar as diferenças, motivados pelo preconceito. O mesmo tem como 
objetivo apontar os direitos inerentes aos transexuais assim como as possíveis soluções.
Palavras-Chaves: Personalidade. Transexualidade. Identidade.

IntroduÇão

Após vinte e um anos da repressão da ditadura militar no Brasil, vive-se a 
democracia da 3ª República, em pleno século XXI, e ainda hoje, ainda se encontram 
gritos das minorias em luta constante pela conquista dos seus direitos, em razão da 
falta de visibilidade e segurança no âmbito jurídico. Caracteriza-se assim a comunidade 
transexual, totalmente vulnerável, por se tratar de indivíduos fora dos padrões impostos 
pela sociedade, comprovado pela incompatibilidade com a sua identidade legal.

Nesse sentido, por meio desta pesquisa, pretende-se demonstrar o direito a 
personalidade que está garantido ao transexual, e a sua busca pela efetividade desses 
direitos. Nesse diapasão o direito de personalidade é abordado como a longa busca 
do indivíduo pela sua adequação física, bem como a inclusão social e superação dos 
preconceitos sofridos por sua condição. Faremos uma breve analise a respeito dos 
direitos inerentes à classe, e traremos uma reflexão de como solucionar as questões não 
abrangidas pela nossa legislação, expondo as devidas soluções jurídicas protetivas para 
garantia da vontade do indivíduo.

materIaIS e mÉtodoS

Inicialmente foi feita uma analise de diversas fontes, tais como livros, artigos, 
resoluções, documentários e endereços eletrônicos. Partindo desse levantamento foi 
realizada seleção e estudo de cada uma das suas abordagens para garantia que as mesmas 
fariam correlação ao tema. Portanto, está etapa se caracteriza como pesquisa teórica por 
meio de levantamento bibliográfico.

dISCuSSão

No ordenamento jurídico brasileiro não há uma regulamentação especifica que 
trata sobre a transexualidade, fazendo-se necessário à compreensão humanitária da 
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ideia, para se assegurar uma sistematização eficaz e justa dos direitos dos transexuais. 
Considerando a incompatibilidade do sexo psíquico com o sexo físico, e a necessidade 
da retificação adotada pelo mesmo, o veículo legislativo gera várias consequências 
jurídicas não abrangidas pelo nosso ordenamento de modo que o mais representativo é 
a redefinição do nome e gênero do transexual e os seus aspectos burocráticos da cirurgia 
de resignação de sexo. É necessário questionar as questões acerca da transexualidade e 
repensar o conceito contemporâneo de sexo e gênero, para se encontrar meios de solução 
para as questões provenientes da sua busca pela adequação física.

É preciso fazer primeiramente algumas considerações a respeito do que vem 
a ser o transexualismo e o seu direito à identidade sexual, analisando os direitos a 
personalidade. Estes estão diretamente ligados ao ser humano, de modo inseparável, 
de tal forma que a pessoa não existiria sem eles. Uma das principais inovações do Novo 
Código Civil na parte geral é a existência de um capítulo especifico destinado aos direitos 
da personalidade.

Os direitos da personalidade têm por objeto os atributos psíquicos, morais e físicos 
da pessoa em si e nas suas projeções sociais. Maria Helena Diniz (2000, p. 102), traz os 
ensinamentos a respeito do direito a personalidade que são: os direitos subjetivos que 
dá a pessoa o direito de defender o que lhe é próprio, a sua integridade física, intelectual 
e moral.

É imprescindível que seja feita uma análise acerca dos direitos concernentes aos 
transexuais como pessoa humana, para entender o fundamento jurídico e justificar os 
atos efetuados no sentido de se obter resignação do sexo. São extensivos ao homem os 
direitos fundamentais, positivados e reconhecidos pelo ordenamento jurídico na esfera 
do direito constitucional.

Dentre os direitos fundamentais, existem aqueles específicos à personalidade, 
objetivados pelo Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002, nos artigos 11 - 21. São 
aqueles provenientes do direito fundamental, da dignidade da pessoa humana, portanto 
intrínseco ao mesmo e presentes na Constituição Federal Brasileira de maneira específica 
como no artigo 5º, incisos V e X, referentes às questões da personalidade.

A esse respeito, surge a seguinte indagação à Justiça Brasileira: onde está sendo 
discutida a amplitude das questões sobre a transexualidade? Muito embora o tema gera 
limitações e restrições legais, o judiciário tem se mostrado favorável sobre a efetivação dos 
Direitos da personalidade que envolvem as questões como o nome do transexual, assim 
como o registro civil do gênero. Essa não é uma necessidade somente da sociedade, mas 
também do poder judiciário. É necessária a adequação a essa realidade, implantando 
ferramentas de inclusão e a conscientização da comunidade como um todo.

O direito a identidade é um dos direitos fundamentais da pessoa, sendo de cunho 
moral, pois inegavelmente constrói a ligação do indivíduo com a sociedade. O direito ao 
nome é irrenunciável, sendo considerado um direito da personalidade, entretanto, perante 
o transexual deve ser concernido em coligação com o princípio da dignidade da pessoa 
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humana, que guia todas as codificações. Uma das características do nome é identificar e 
individualizar a pessoa na sociedade. A relativização que se possui atualmente trata-se do 
poder de “trocar” de nome caso ele lhe cause grande constrangimento, mediante provas, 
ser chamado por um nome que representa um gênero que não identifica a pessoa por trás 
da identidade, já caracteriza constrangimento suficiente.

De acordo com a Lei de Registros Públicos (lei n° 6.015), ressalta-se que o nome 
pode ser alterado mediante ação judicial nos casos de situações vexatórias e em casos 
de disforia de gênero, porém havendo a necessidade de avaliação detalhada sobre o 
indivíduo em particular, assim permitindo que o direito acompanhe as mudanças 
sociais. (Lei n°6.015).

Pode-se certificar então que a mudança de registro civil é válida, pois é legítimo 
o interesse do transexual em querer equiponderar o caráter feminino ou masculino 
do prenome à sua aparência. No entanto, é inadmissível dizer que os transexuais 
gozam plenamente deste direito inerente a sua personalidade, devido ao judiciário não 
conseguir acompanhar as revoluções médicas, as suas mudanças e o próprio andamento 
da sociedade.

Por conta do prenome que foi dado ao transexual, em diversas situações ele acaba 
sendo exposto ao ridículo, por sua aparência física não ser a mesma do gênero que 
consta em seus documentos. Couto (1999, p. 11), frisa o caso de uma transexual que 
havia aparência feminina que, ao chegar para abrir uma conta no banco, o funcionário 
tratou ela com preconceito, por ter visto em seus documentos que não se tratava de uma 
mulher biologicamente. (VIEIRA, 2014).

Em relação à alteração de registro civil, não se trata só de direito personalíssimo, 
mas também de uma questão de segurança jurídica. Ainda que a resolução nª 1484/1997 
do Conselho Federal de Medicina tenha apresentado à possibilidade dos transexuais 
exercerem seu direito a personalidade psíquica após a cirurgia, esse grupo ainda enfrenta 
barreiras para serem reconhecidos juridicamente pelo seu “sexo psíquico”. De acordo 
com o artigo 16° do Código Civil Brasileiro, “Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendido prenome e sobrenome” (CC/02).

O que define a pessoa para a legislação é seu sexo biológico original, mesmo que 
tenha extinguido seu sexo gonadal, que tenha construído uma nova genitália, e que 
psicologicamente se identifiquem com o outro sexo, e viva socialmente no gênero oposto 
ao que nasceu. Esta ditadura do biológico em desprezo dos outros domínios psicossociais 
e até físicos tem que ser revista, pois não há razão lógica, além do preconceito, que 
justifique tal postura antiética e desumana. (VIEIRA, 2014).

É notório que ainda há muito preconceito com a população transexual brasileira, 
pois ainda vemos pessoas instruídas do judiciário citando fatores biológicos para 
fundamentar decisões jurídicas, em detrimento de uma qualidade psíquica e intrínseca 
do transexual. Tereza Rodrigues Vieira (2014) cita o caso de Roberta Close, que foi 
desqualificada da sua condição de mulher por não poder ter filhos pelo Tribunal de 
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Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e só depois de interpor vários recursos judiciais, 
alcançou seu direito apenas em 2005.

O fato de não existir previsão legal da alteração do registro civil serve de pretexto 
para posturas preconceituosas e conservadoras, devido à violação aos “bons costumes”. 
Negar os direitos inerentes ao ser humano, como nome, é construir um cidadão 
incompleto, que não vai conseguir ser integrado na sociedade de forma satisfatória. 
Assim, surge o direito de uma “correção” no registro civil do transexual que passou ou 
não por cirurgia, sem ressalvas.

Desse modo, os direitos da personalidade estão visceralmente ligados à concepção 
dos direitos do transexual, de forma que toda reivindicação tem como base esses direitos, 
no que se refere à disponibilidade do corpo, do nome e do gênero sexual por meio das 
cirurgias de redefinição sexual e concretização da nova identificação pessoal, junto à 
sociedade com a alteração no registro civil e outros documentos.

A questão maior acerca da cirurgia de redefinição sexual reside na necessidade 
da sua realização mesmo para que haja a alteração de nome e sexo no registro civil do 
indivíduo, uma vez que nem sempre o transexual almeja a realização de procedimento 
cirúrgico. É evidente que essas pessoas necessitam de seu devido reconhecimento e que 
o direito seja igual para todos, principalmente em relação ao direito à personalidade que 
garante que sejam reconhecidas e tratadas da forma que se identificam.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Ante o exposto, o Estado tem o dever de proteger e garantir a autonomia privada do 
indivíduo, sendo necessária à criação de processos menos burocráticos para efetivação dos 
direitos dos transexuais, seja por meio de políticas públicas, bem como a disponibilização 
das cirurgias de redefinição de sexo pelo SUS.

Em consonância com as considerações feitas, nota-se que a melhor opção de 
modificação de registro é dada pela modalidade com ressalva apenas no livro de registro 
de cartório, sendo assim alcançada por decisão judicial, resguardando o transexual, 
protegendo seus direitos da personalidade e garantindo que não se torne alvo de atitudes 
vexatórias e preconceituosas, aplicando-se assim a efetividade da dignidade da pessoa 
humana, e garantindo também o direito de terceiros, oferecendo segurança jurídica nas 
relações sociais.

Foram examinados os direitos dos transexuais, bem como os direitos fundamentais 
e da personalidade que preserva a longa busca pela convergência do transexual e o seu 
devido reconhecimento legal, no que se refere à alteração de sexo e nome. Defende-se 
a possibilidade do individuo poder dispor do seu direito de livre vontade para fazer o 
que deseja, assegurado pela autonomia privada. Não há, no entanto, legislação que trate 
especificamente da transexualidade, somente projetos de lei, o que deixa esses indivíduos 
a cargo de decisões do judiciário.

Entende-se que a luta do transexual pela busca de adequação deve ser assegurada 
pelo Estado, e mostra-se mister considerar a transexualidade como uma condição, e não 
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uma patologia,  para a consecução de leis que combatam a discriminação e não a alastrem, 
de forma a considerar as nuances do fenômeno, sobretudo no que se refere a consideração 
de que a vontade de realização da cirurgia de resignação de sexo não seja fator definidor 
da condição, uma vez que o indivíduo pode se reconhecer em gênero distinto daquele 
socialmente coerente ao seu sexo biológico/fenótipo. O Estado tem o papel primordial de 
combater a discriminação do transexual e lutar pelo seu bem-estar, utilizando-se de todos 
os remédios possíveis para mitigar o sentimento de inadequação do indivíduo transexual 
e afiançar a sua inserção social, buscando a paz e as boas relações entre os indivíduos.

Sendo assim, se torna indispensável o respaldo jurídico em relação às garantias das 
minorias, seja ela qual for, sobretudo no que se refere ao direito da personalidade, pois cada 
indivíduo tem como garantia o direito a honra, ao nome e à integridade, que agrupam-
se  na efetiva jurisdição em cumprimento dos princípios gerais da pessoa humana, bem 
como, dos bens jurídicos fundamentais de uma sociedade, dos direitos humanos e do 
Estado Democrático de Direito. Contudo, ainda não se aplica em pratica pelo judiciário e 
pela sociedade.

reFerÊnCIaS

BRASIL. Código Civil. in: “Capitulo II – dos direitos da personalidade”. Brasília: Planalto, 
2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 26 de out. 2019.

BRASIL. Código Civil. in: Art. 47. Brasília: Planalto, 1973. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm. Acesso em: 28 out. 2019.

BRASIL. Código Civil. Brasília: Planalto, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm. Acesso em: 28 out. 2019.

BRASIL. o direito dos indivíduos transexuais de alterar o seu registro civil, 2014. 
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/154275355/o-direito-dos-individuos-
transexuais-de-alterar-o-seu-registro-civil. Acesso em 25 out. 2019. 

BELTRÃO, Sílvio Romero Beltrão. direitos da Personalidade – de acordo com novo 
Código Civil. São Paulo: Atlas, 2005, p. 19-21.

CHOERI, Raul Cleber da Silva. o conceito de identidade e redesignação sexual. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004, p. 6.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil. 16ª ed. Vol. I. São Paulo: Saraiva 2000, p. 102.

VIEIRA, Tereza Rodrigues: a CIrurgIa de adeQuaÇão de SeXo do 
tranSeXuaL e a tuteLa JurIdICa da IntegrIdade FISICa. São Paulo, 2014. 
Disponível em: http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/
viewFile/534/%20509.Acesso em: 25 de out. 2019.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

298

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

oS ImPaCtoS urBanIStICoS Frente a ImIgraÇão VeZenueLana

ROCHA, Natália Rodrigues Rocha
SiLVA, Keila Cordeiro da Silva

SOteRO, Camila da Silva

reSumo: A imigração venezuelana no Brasil cresceu surpreendentemente nos últimos 
anos e sua presença vem ganhando amplo destaque nos dados estatísticos e no cotidiano 
da população brasileira que alerta a importância de políticas públicas para evitar a crise 
urbana. Tem sido significativo o número de venezuelanos chegando via fronteira norte 
do país, pela cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. O número de solicitantes de 
refúgio venezuelanos passou de 830, em 2015, para 3.370, em 2016, e cerca de 800 por 
dia em 2019.
Palavras-chave: Urbano. Imigração. Demografia. Fronteira. 

1. IntroduÇão

Para que haja uma melhor compreensão do que ocorre na Venezuela só é possível 
por meio de uma breve análise sobre o chavismo nesse país. A ascensão política 
de Chávez aconteceu na década de 1990.  Hugo Rafael Chávez Frias foi um político, 
militar, tendo sido o 56.º presidente da Venezuela, governando por 14 anos desde 1999 
até sua morte em 2013. Nesse período, Chávez venceu quatro eleições (1998, 2000, 2006 
e 2012) e afirmava buscar a realização de maior justiça social por meio do principal 
produto do país, o petróleo.

Hugo Chávez promoveu uma ampla distribuição de renda no país, conseguiu 
aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela e diminuiu sensivelmente o número 
de pobres do país. Depois do falecimento de Hugo Chávez, o poder do país passou de 
maneira provisória para o vice-presidente, Nicolás Maduro. De 2013 em diante, Maduro 
tornou-se presidente de fato do país. Desde então, o quadro na Venezuela agravou-se 
consideravelmente, e a crise econômica embrionária tomou grandes proporções.

O estopim da crise foi a queda do preço do barril do petróleo no mercado 
internacional. Em junho de 2014, o preço do barril de petróleo era de US$111,87 e, em 
janeiro de 2015, o valor era de US$48,07. Isso teve resultado direto no PIB do país, que 
caiu quase 4% no ano de 2014. A queda do valor do petróleo impactou diretamente o 
abastecimento do mercado venezuelano, uma vez que, sem dinheiro, o governo parou 
de comprar itens básicos do cotidiano da população (VAZ, 2017).

Diante dessa situação iniciou-se um movimento de emigração no país, pessoas de 
todas as classes sociais tem buscado melhores condições de vida e o Brasil tem sido um 
dos países de destino desses imigrantes, uma vez que este faz fronteira com a Venezuela, 
mais precisamente, no estado de Roraima.
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A crise na Venezuela está diretamente ligada com a desvalorização do petróleo no 
mercado internacional, o que ocorreu a partir de 2014. As reservas de petróleo foram 
encontradas na Venezuela no começo do século XX e, desde então, tornaram-se a principal 
fonte de riqueza do país sul-americano.

Porém, a riqueza do petróleo criou um país extremamente dependente 
dessa commodity (produto que tem seu valor baseado pela oferta no mercado internacional). 
A sujeição do petróleo fez com que a Venezuela não investisse o suficiente na sua própria 
indústria e agricultura. Com isso, o país tinha a necessidade de comprar tudo o que não 
produzia.

Os riscos atuais que rodeiam a crise da Venezuela são o de ameaça de guerra e o 
de uma ação americana no país. Estudiosos e especialistas de Relações Internacionais 
indicam que os Estados Unidos têm conduzido a situação da Venezuela de maneira a 
forçar a troca de regime no país. 

Com a degradação da crise, a comunidade internacional passou a pressionar a 
Venezuela para que o país recebesse equipes de ajuda humanitária. A Venezuela, por 
sua vez, nega essa ajuda, alegando que ela é apenas uma alegação dos Estados Unidos 
para intervirem diretamente no país. A reação do presidente Maduro, frente à pressão 
por aceite de ajuda humanitária, foi ordenar o fechamento das fronteiras do país com 
Colômbia, Brasil e Aruba. A situação nas fronteiras com Colômbia e Brasil está tensa, 
com notícias de que militares venezuelanos têm reprimido a população, que se aglomera 
nas regiões fronteiriças exigindo passagem.

1.1 a FronteIra

O Estado de Roraima tem um território um pouco maior que 224 mil km², e sua 
densidade demográfica é de quase 2,3 hab./km². Uma boa parte de sua área é coberta 
por floresta amazônica. O estado vem sendo umas das principais fontes de entrada de 
imigrantes venezuelanos, e uma das maiores demandas dos moradores é o receio de 
que as políticas públicas acabem não suprindo todas as necessidades (FGV, 2018).

Dentre os fatores urbanísticos que podem atingir o estado diante de tal fato é a 
expansão da densidade demográfica, dados do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR, 2017), citam que por dia cerca de 800 venezuelanos cruzam 
a fronteira, uma parcela significativa dessa população que atravessa a fronteira não é 
indígena, esses imigrantes possui, majoritariamente, bom nível de escolaridade (78% 
possuem nível médio completo e 32% têm superior completo ou pós-graduação), superior 
à média da população local o que gera outro aspecto preocupante, o aparecimento de 
conflitos pela disputa de emprego, vagas no sistema público de ensino e em hospitais. 

Entretanto, um percentual de 48,4% dos venezuelanos em Boa Vista, até outubro 
de 2017, não tinha utilizado qualquer serviço público, segundo pesquisa realizada 
pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra, 2017). A sensação de 
sobrecarga estaria, portanto, menos ligada a uma deterioração dos serviços a partir 
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do maior contingente de imigrantes e, sim, mais relacionada a um cenário em que 
o município não tem o apoio do governo estadual e federal, para inserir projetos de 
desenvolvimento econômico para a região, não conseguindo suprir o necessário a uma 
população maioritariamente desempregada, ou inserida no mercado informal, e pouco 
instruída.

Para compreender Melhor essa situação é preciso analisar alguns dados do IBGE 
(2015):A cidade de Boa Vista possui um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 10,354 bilhões 
em 2015) com uma renda per capita de R$ 20.476,00 (em 2015); As principais fontes de 
rendas do município são: agricultura, pecuária e extrativismo (vegetal e mineral); Boa 
Vista possui um IDH de 0,707 - médio (2010) com uma taxa de mortalidade Infantil (antes 
de completar 1 ano): 18,1 por mil (em 2009); Sua taxa de analfabetismo é de  6% (ano de 
2017), tendo uma expectativa de vida (anos), de  71,5 (em 2016), possuindo 36% (2017), 
de sua população abaixo da linha de pobreza. 

1.1.1 PaCaraIma

Pacaraima é um município brasileiro localizado no norte do estado de Roraima, 
na fronteira com a Venezuela, porta de entrada para os milhares de venezuelanos que 
deixam o país vizinho sendo considerada assim, uma cidade gêmea. 

O conceito de Cidades Gêmeas foi definido pelo Ministério da Integração em 2014 
e vincula a terminologia aos municípios situados na linha de fronteira, seca ou fluvial, 
integrada ou não por obras de infraestrutura, que apresentem grande potencial de 
integração econômica e cultural. A definição só é válida para as cidades que tenham, 
individualmente, população superior a dois mil habitantes. As Cidades Gêmeas 
brasileiras estão localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia e Amazonas.

O município recebe todos os dias cerca de 800 imigrantes o que sobrecarrega ainda 
mais o sistema público de saúde do município, registrou 113,8 internações hospitalares 
para cada cem mil habitantes em 2018. O índice é mais do que o dobro da média nacional, 
que ficou em 51,3 internações para o mesmo período. Pacaraima tem um dos menores 
índices de autonomia financeira do País (IDESF, 2018).

A taxa de emprego é uma das mais precárias entre as cidades gêmeas pesquisadas. 
Em 2016, dado oficial mais recente para este indicador, apenas 5,72% da população 
economicamente ativa (entre 15 e 65 anos) estava empregada formalmente. Em Bonfim, o 
segundo dos dois municípios de Roraima abrangidos pela pesquisa, a taxa de empregos 
ficou em 13,85% e a autonomia financeira registrada não era muito diferente, apenas 
7,41% (IDESF, 2018).

O município registrou 113,8 internações hospitalares para cada cem mil habitantes 
no ano passado. O índice é mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 51,3 
internações para o mesmo período. Os indicadores demonstram a sobrecarga continuada 
do sistema de saúde local, uma vez que, nos anos anteriores, foram registradas, 
respectivamente, 83 e 97,6 internações para cada cem mil (IDESF, 2018).
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2. materIaIS e mÉtodoS

Para a confecção da pesquisa e a coleta de dados, será feito um levantamento a 
respeito dos municípios que mais têm recebido os imigrantes vindos da Venezuela. 
Após o levantamento dos dados, realizar-se-á um estudo comparativo com os dados 
estimados sobre o país de origem a fim de se traçar uma melhor compreensão deste evento 
imigratório na cidade de Pacaraima. Com o cenário de imigração levantado e previsto 
para Pacaraima – RR, traçará diagnóstico dos reais impactos urbanísticos causados pelo 
fenômeno e as possíveis alternativas a serem utilizadas para erradicar a problemática.

3. reSuLtadoS e dISCuSSão

Para o presidente do IDESF, Luciano Stremel Barros (2018), no estudo sobre as 
fronteiras, mostra o quanto as mesmas estão esquecidas. 

É preciso um olhar cuidadoso para nossas áreas fronteiriças, não só por uma 
questão de soberania – o que por si só já seria motivo suficiente. Mas também 
porque elas são portas de entrada de mercadorias ilegais, um tráfego que 
impacta diretamente na vida econômica e social do país e, em especial, da 
parcela considerável da população que vive nessas regiões.

A realidade, porém, mostra que há um longo caminho a ser percorrido. Tomando-
se o PIB per capita de Pacaraima, que foi de R$ 12,3 mil em 2015, menos da metade da 
média nacional de R$ 29,3 mil registrada naquele ano. Os dados acima foram enviados 
para todos os candidatos à presidência da República. “É preciso que se criem políticas 
públicas que sirvam de base para que a iniciativa privada, por si só, se instale e gere 
desenvolvimento nessas regiões”, (Barros, 2018).

Sobre o IDESF – O IDESF é uma instituição sem fins lucrativos, com sede em Foz do 
Iguaçu (PR), fundada com propósito de criar mecanismos para promoção da igualdade e 
da integração entre as regiões de fronteira, para o fortalecimento das relações políticas, 
sociais e econômicas e para o combate aos problemas próprios destas regiões, por meio 
de estudos, ações e projetos e através de parcerias públicas e privadas.

4. ConSIderaÇÕeS FInaIS

Com todos os problemas enfrentados pela população de Pacaraima, e sem a 
intervenção do poder público em contratar pessoas especializadas na área como 
arquitetos e urbanistas, para que haja um estudo da cidade e um planejamento, o que 
pode acontecer é a favelização por conta do grande número de imigrantes.

Sem essa investigação aprofundada para direcionamento da população, da criação 
de novas escolas e postos de saúde, a situação se torna precária, aumentando os casos 
de violência, a precariedade das moradias, a falta de saneamentos básico, aumento do 
desemprego e o analfabetismo. 
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É necessário que haja a criação de políticas emergenciais, para a reorganização 
da cidade, e o melhoramento do atendimento na área da saúde, a criação de bases para 
imigrantes em outros estados para melhor divisão e conforto dos indivíduos e a inserção 
dos mesmos no mercado de trabalho. 
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dIreIto: eFetIVIdade do dIreIto de Voto doS PreSoS no 
munICíPIo de VItórIa da ConQuISta-Ba
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reSumo
O presente artigo avaliou a Resolução 23.219/2010 do TSE, possui o objetivo de analisar 
a efetividade do exercício da democracia a favor dos detentos provisórios e promover 
a discussão acerca da efetividade do respeito aos direitos do homem e aos direitos 
humanos quando diz respeito ao encarcerado provisório. Uma vez que é propósito fazer 
valer a máxima da nossa atual Constituição Federal que expressamente previne sobre 
vivermos em um Estado Democrático de Direito e, consequentemente, devermos respeitar 
a dignidade da pessoa humana. Nesse viés, sem qualquer distinção de raça, sexo, cor ou 
qualquer outro tipo de distinção, todos merecem respeito ao exercício de sua cidadania.
Palavras-Chave: Direito ao Voto; Preso Provisório; Direitos Humanos. 

aBStraCt
This article evaluated TSE Resolution 23.219 / 2010, and its purpose is to analyze the 
effectiveness of the exercise of democracy in favor of provisional detainees and to 
promote discussion about the effectiveness of respect for human rights and human rights 
when it comes to incarceration. provisional. Since it is purpose to enforce the maxim of 
our current Federal Constitution that expressly warns against living in a Democratic 
Rule of Law and, consequently, we must respect the dignity of the human person. In 
this bias, without any distinction of race, sex, color or any other kind of distinction, 
everyone deserves respect for the exercise of their citizenship. 
Key-words: Right to Vote; Provisional Prisoner; Human rights.

IntroduÇão

O princípio da igualdade entre os povos e respeito à dignidade da pessoa são os 
norteadores dos Direitos Humanos Universais. Estes também se encontram descritos 
no texto da Carta Magna Brasileira. Em que pese termos a positivação destes, na atual 
realidade social é possível constatar que muitas são as pessoas excluídas da abrangência 
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de tais prerrogativas. Visando nos inteirar da realidade de alguns grupos mantidos à 
margem do núcleo social, o presente trabalho buscou averiguar a realidade dos presos 
provisórios no que diz respeito ao exercício do direito fundamental ao voto.

No artigo 15, inciso III, da CF/88 encontra-se positivadas as disposições sobre 
suspensões de direitos políticos dos presos, bem como veda a cassação desses direitos. 
De acordo ao texto da lei haverá suspensão dos direitos políticos após condenação em 
transitado e julgado, atendo ao princípio da presunção de inocência; de forma que 
os presos provisórios e adolescentes sob medidas socioeducativas têm mantidos seu 
direito a voto.  

Embasado nessa prerrogativa constitucional, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
buscando atender à tais direitos fundamentais assegurados aos que se encontrarem em 
privação de liberdade em caráter provisório e em respeito à democracia que até então 
vinha sendo desatendida neste aspecto, publicou no ano de 2010 a Resolução de número 
23.219. Qual dispõe sobre a instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos 
penais e em unidade de internação de adolescentes e dá outras providências. A partir 
da qual, cada Tribunal Estadual a terá como base para montar nas suas respectivas 
seções eleitorais unidades especiais para disponibilizar aos supracitados o exercício do 
seu direito.

Alguns pré-requisitos devem ser observados, como o número mínimo exigido para 
que tais sessões especiais sejam montadas é de vinte (20) eleitores aptos a exercerem o 
direito de voto; será realizada a transferência das sessões de origens para a nova sessão 
especial de cada eleitor fazendo o novo alistamento. Ainda, no seu artigo 17 dispõe 
sobre a reversão automática para as sessões de origem, tão logo esteja concluído o pleito.

Diante desse contexto e em conexão com a proposta do Projeto Interdisciplinar 
proposto pela FAINOR “Populações Negligenciadas no Brasil e Suas Vertentes no Direito”, 
direcionamos este trabalho voltado ao subtema “Efetividade do Direito de Voto Aos 
Presos do Município de Vitória da Conquista-BA”.

oBJetIVoS

Buscamos com a problemática apresentada averiguar se a aplicação da Resolução 
23.219/2010, do TSE, tem sido aplicada efetivamente no município de Vitória da 
Conquista-BA, bem como conhecer as dificuldades apresentadas pelos responsáveis na 
implementação das sessões especiais, no que tange às questões burocráticas e também 
as práticas; e ainda, averiguar o interesse por parte dos presos em exercer seu direito 
ao voto estando nas condições em que se encontram. O objetivo geral desta pesquisa 
é pensar sobre os direitos dos encarcerados em regime aberto, analisando novos 
paradigmas em que o TRE juntamente com o corpo administrativo do Conjunto Penal 
Nilton Gonçaves possa produzir para incentivar o exercício dos direitos e deveres dos 
presos e também melhorar o serviço já prestado, tornando-o cada vez mais efetivo; bem 
como analisar a efetividade do exercício da democracia a favor dos detentos provisórios.
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reVISão de LIteratura e FundamentaÇão teórICa

Através da reunião do pensamento de diversos doutrinadores associado a 
interpretação de Leis e, sobretudo, da Lei Maior, conclui-se que é garantido o direito de 
voto do preso provisório. O Tribunal Superior Eleitoral, no ano de 2010, editou a resolução 
23.219 para regulamentar as instalações de sessões eleitorais nas penitenciárias garantindo 
o direito ao voto e o exercício da cidadania dos encarcerados. Nessa perspectiva, Savio 
Chalita instrui que por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva 
uma sociedade sem qualquer discriminação, a democracia se dá quando o corpo social 
do país a exerce diretamente através do povo ou parcialmente através dos órgãos estatais 
independentes e autônomos. Os direitos políticos consistem nos meios necessários para 
o exercício da soberania popular, e conforme ensina Moraes (2014, p.238):

É o conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania 
popular conforme preleciona o caput do art. 14 da Constituição Federal. São 
os direitos Públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activa e 
civitatis, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos 
negócios políticos do estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania.

Neste contexto, Lenza também orienta (2011, p. 1015):

Os direitos políticos nada mais são que instrumentos por meio dos quais a 
CF garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos 
para interferirem na condução da coisa pública, seja direta, seja indiretamente.

Para a efetividade de tal é preciso a participação de todos e por essa razão, a 
resolução TSE nº 23.219 busca assegurar o voto dos presos provisórios, o que além de ser 
uma inclusão dos mesmos é também a garantia do exercício da soberania popular e do 
sufrágio. E isso é confirmado de acordo o artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988 
que expressa que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

De acordo com o constitucionalista Alexandre de Moraes, no sistema eleitoral 
brasileiro, o voto apresenta as seguintes características: personalidade, obrigatoriedade, 
liberdade, secreto, direto, periódico, igual. Nesse sentido, a personalidade significa que 
o cidadão só pode votar pessoalmente, isto é, se caracteriza impossível o exercício do 
sufrágio por procuração, representante ou correspondência; a obrigatoriedade do voto 
é, propriamente, obrigatoriedade de comparecimento à seção eleitoral; a respeito de 
ser secreto remete-se que deve ser sigiloso, já que o segredo constitui direito subjetivo 
público do eleitor; acerca do sigilo do voto assegura a probidade e a lisura no processo 
eleitoral evitando corrupção e intimidação, além de evitar os subornos. Quanto ao voto 
direto, é por meio dele que os cidadãos escolhem os governantes diretamente, não 
havendo intermediários nesse ato. O voto direto é o que melhor reflete os ideais dos atuais 
sistemas democráticos, pois confere maior legitimidade aos governantes eleitos e, por 
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fim, a igualdade, significa que os votos de todos os cidadãos têm valor igual, o mesmo 
peso, no processo político-eleitoral. Consequentemente os presos provisórios podem se 
alistar e votar, mas é necessário que exista uma estrutura eleitoral no sistema carcerário.

A nossa Lei Maior, no seu artigo 5º refere-se ao princípio da isonomia ou da 
igualdade e impõe que a todos os residentes no território brasileiro deve ser deferido 
o mesmo tratamento, e acerca disso, o Doutor em Direito José Jairo Gomes nos alerta 
sobre a relevância da isonomia afastando qualquer tipo de discriminação e realçando a 
sua importância nos domínios do Direito Eleitoral, já que rege diversas situações. Nesse 
viés, de acordo com o entendimento do TSE, os presos provisórios podem votar desde 
que atendam cumulativamente os seguintes requisitos: Primeiro: haja instalação de 
seção eleitoral no  estabelecimento  prisional  em  que  ele  está custodiado. Segundo: de 
acordo com o só art. 136 do Código Eleitoral só pode haver essa instalação se o conjunto 
penitenciário possuir mais de 50 eleitores registrados. E terceiro: cada preso provisório deve 
requerer  a  transferência  do  seu domicílio  eleitoral  para  a  localidade  onde  se  situa  
o  estabelecimento  prisional  até 150 dias antes da data do pleito (art. 91 da lei 9.504/97).  

Sendo assim, mediante pesquisa in loco no Conjunto Penal localizado em Vitória 
da Conquista-BA, entende-se o exercício da soberania popular é concretizado uma vez 
que as leis são respeitadas, fazendo valer a máxima do Estado Democrático de Direito 
em prol da sociedade livre, justa e solidária que respeite a dignidade da pessoa humana 
(arts. 1º e 3º, inciso I da CF/88). Nesse viés, todo conhecimento extraído da doutrina 
analisado foi encontrado, respeitando o que nos assegura Canotilho (1996, p. 517) os 
direitos do homem como direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos 
(dimensão jusnaturalista-universalista) e os direitos fundamentais como direitos do 
homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaços-temporalmente.

metodoLogIa

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória que 
se usufruiu de base bibliográfica explorando materiais já publicados, como livros, 
jurisprudências e artigos, cuja temática abordada se refere a reflexão da acerca da 
importância e efeitos a respeito do direito ao voto dos presos provisórios no município 
de Vitória da Conquista-BA. A fonte basilar da obra está concentrada na resolução Nº 
23.461, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015, das quais busca garantir de forma universal 
o direito ao voto do indivíduo que se encontra em privação de liberdade de caráter 
provisório. Além disso, foi realizado pesquisas in loco tanto no Conjunto Penal Nilton 
Gonçalves quanto no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. 

reSuLtadoS e dISCuSSÕeS 

O resultado consiste em reconhecer a efetividade dos órgãos competentes em 
proporcionar aos detentos provisórios de Vitória da Conquista-BA o exercício de sua 
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cidadania, bem como incentivar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia a contribuir com 
os funcionários que frente a ausência das documentações dos encarcerados se prontificam 
para efetuar a segunda via buscando todos os prazos possíveis para que essa parcela da 
população possua seus direitos resguardados. E, por fim, é inegável que há efetivação 
do Direito ao voto dos encarcerados no município de Vitoria da Conquista-BA.
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PoPuLaÇÕeS negLIgenCIadaS e aCeSSo a JuStIÇa: dIreIto de 
mudanÇa de nome e SeXo daS PeSSoaS tranS.
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reSumo
A pesquisa trata dos Direitos e reconhecimento dos direitos e o reconhecimento civil 
da comunidade LGBTs em especifico os transgêneros e transexuais, que alcançaram o 
direito a mudança de nome e gênero sem a necessidade de cirurgia e processo judicial, 
direitos esses conquistados em uma odisseia perante tribunais brasileiros, Mesmo assim, 
existem situações em que esses direitos são usurpados. Nesse diapasão, é necessário um 
trabalho de conscientização dentro da sociedade, e essa conscientização e reestruturação 
de todo o aparato social não depende somente do Estado enquanto instituição reguladora 
de direitos mas uma fusão entre o Estado e a sociedade.
Palavras-Chaves: Sociedade; Reconhecimento de Direitos; Igualdade; Liberdade.

SummarY
Research is a hotly debated and sensitive subject in Brazil and abroad, as it deals with 
the rights and civil recognition of the LGBT community specific to transgender and 
transgender people, who have achieved or have the right to change their name and sex 
without surgery and legal proceedings. , rights conquered in Brazilian courts, yet there 
are situations in which these rights are usurped. In this tuning fork it is necessary a 
work of awareness within society, and this awareness and restructuring of the whole 
social device, not only depends on the state, while the institution regulating rights is a 
fusion between the state and society.
Key-Words: Society; Recognition of rights; Equality; Freedom.

IntroduÇão

A discussão parte de uma análise conjunta dos dispositivos da Constituição em seu 
artigo 5º fazendo uma junção da Constituição brasileira de 1988, art. 5º e alguns artigos 
iniciais da Declaração Universal de Direitos Humanos, jurisprudência e doutrinas que em, 
outras palavras dissertam que todos o principio da igualdade que diz que, todos são iguais 
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perante a lei sem distinção de raça, cor, sexo, ou qualquer outra condição, tendo todos o 
direito de desfrutar igualmente de tudo que lhe é garantido. E  Direito esse foi adquirido 
com muita dor, suor e sangue vislumbrados por uma nova perspectiva de mudança.

A jurisprudência do STF a partir do principio da igualdade, posicionou-se sobre a 
possiblidade de mudança de nome em pessoas trans, e estabeleceu através do julgamento 
da ADI 4275, reconhecendo aos transgêneros e transexuais a possibilidade de alteração 
de registro civil sem mudança de sexo. A Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou 
o Provimento 73/2018, que regulamentou a alteração dos documentos dos transgêneros, 
permitindo que seja realizada diretamente nos cartórios sem a necessidade de processo 
judicial.

oBJetIVoS

Ao salientar e trazer à baila o que tange a epistemologia dos termos transgênero, 
Transexual ou qualquer outra denominação, nota – se que, além de sua tipificação é uma 
forma deliberada de segregação e identificação da população que sempre teve que viver 
sob o julgo da coletividade, tendo como consequência a imposição e coação social como 
um tipo de sobrepeso que deveria ser levado até a eternidade. A transcorrer do tempo 
foram travados  inúmeros embates por movimentos minoritários aguerridos  pelos 
transgêneros e toda comunidade LGBT, para que possuíssem os direitos a mudança de 
nome  e igualdade social, sendo desta forma de fato abarcados pelo art. 5º da Constituição 
Federal de 1998, e conforme a sua ótica se tornando iguais perante a  lei como qualquer 
outra pessoa.

A pesquisa tem como objetivo principal abordar a conquista, a análise das legislações  
a conquista do direito a mudança de nome dos transgêneros e transexuais perante o 
registro civil, dentro dos parâmetros de igualdade estabelecidos em nossa carta magna 
e de acordo com o provimento 73/2018 do CNJ, que estabeleceu a alteração de nome e 
gênero sem a necessidade de cirurgia, afim de adequar a identidade auto percebida de 
cada pessoa, alterando a lei 6.015/1973 de registro públicos, assim, corroborando e se 
adequando ao texto maior de nossa Republica.

FundamentaÇão teorICa

A negativa de direitos para com os LGBTs, contribui para uma corrente de violência 
em que lhes são expostos diariamente, criando um ambiente de insegurança jurídica, 
que propicia a exclusão do meio social e consequentemente a falta de oportunidades em 
todas as áreas da vida, seja na área política e cívica do indivíduo que compõe o grupo 
acima descrito, como desemboca e caminha para um abismo de problematizações. 

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a alteração do 
nome e do gênero para transexuais e transgêneros em documentos oficiais é medida 
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compatível com a legislação brasileira, pois está pautado e norteado pelos princípios da 
autodeterminação e dignidade da pessoa humana. E sendo assim, a defesa e concretização 
de tais direitos, foi de proporção gigantesca para a humanização do Estado brasileiro.

mÉtodoS

Não obstante ainda sobre a atuação do Estado em atendimento aos direitos da 
minorias em especial os transgêneros e transexuais, a qualificação e enquadramento da 
comunidade LGBTs, sob um prisma de um discurso normativo, como forma perversa 
de estabelecer que a sexualidade diversa com a que natural, condizente com seu corpo 
biológico, é como se isso fosse uma espécie de crime profano.

reSuLtadoS e dISCuSSÕeS 
 
Ao ser humano não se deve garantir somente o respeito a vida, sendo o prisma 

da dignidade humana é fator determinante que abarca uma amplitude muito maior de 
direitos, Saber-se que inúmeros avanços foram conquistados nessa jornada.

O grande destaque dessa temática é a possibilidade da dimensão das discussões, 
que geram novas perspectivas na sociedade LGBT, pois a cada discussão, aumenta-se os 
direitos e alargam os horizontes, sendo assim, a sociedade acabada sendo influenciada 
pelos esclarecimentos a respeito do assunto, tornando assim, cidadãos mais humanos.

ConSIderaÇÕe FInaIS

A pesquisa se revelou de um ponto de vista crítico e reflexiva da comunidade 
LGBT e o reconhecimento de seus direitos civis, para atingir o princípio da isonomia 
descrito no artigo 5º da Cf\88, no qual cita que todos são iguais perante a lei, e que se 
deve pautar em relação as minorias. Nesse sentido, o pluralismo político, jurídico e 
participativo da comunidade e o Estado são de essencial importância, a justiça fazendo 
sua parte e seu papel em defesa de todos, independentemente de qualquer diferença. A 
dificuldade dos transgêneros e transexuais no Brasil é a falta de equiparação, devido a 
um claro desnível de tratamento.

Não obstante a tudo que se foi discutido de forma resumida e superficial, a 
ONU como um dos órgãos mais importantes e atuantes, sobre direitos humanos e das 
minorias, buscam incessantemente mudar e construir novos paradigmas na esfera dos 
direitos LGBTs, o que era tratado como doença em tempos atrás, hoje já se é aceito como 
orientação sexual, um grande avanço, esse avanço do reconhecimento do direitos das 
minorias deve ser unificado e pacificado de forma global.
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reSumo
Frente ao aumento de crimes de feminicídio no Brasil, este artigo busca analisar a 
possibilidade de aplicação da qualificadora de feminicídio nos crimes praticados contra 
as mulheres trans, à luz da Doutrina e da Lei 13.104/15, como também conceituar suas 
definições e aplicações no Brasil. Objetivando um resultado mais satisfatório, teve como 
ênfase o primeiro registro de aplicação da qualificadora para crimes de homicídio em 
mulheres trans. Este artigo busca contribuir com relevante entendimento e conhecimento 
científico no âmbito acadêmico para a formação de futuros Advogados que atuarão em 
casos análogos à temática abordada, servindo como fonte de informação para a sociedade 
de forma geral. Para desenvolvimento deste artigo, foi realizada como metodologia a 
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: feminicídio; transexuais; aplicabilidade; população LGBT 

aBStraCt
Faced with the increase of feminicide crimes in Brazil, this article seeks to analyze the 
possibility of applying the feminicide qualifier in crimes against trans women, in light 
of the Doctrine and Law 13.104 / 15 as well as conceptualizing their definitions and 
applications in Brazil. Aiming at a more satisfactory result, the emphasis was on the first 
record of applying the qualifier for homicide crimes in trans women. This article seeks 
to contribute with relevant understanding and scientific knowledge in the academic 
field for the formation of future lawyers who will act in cases analogous to the theme 
addressed, serving as a source of information for society in general. For the development 
of this article was carried out as methodology the bibliographic research.
Key-words: femicide; transsexuals; applicability; LGBT population                           

IntroduÇão

No Brasil, o índice de violência contra a mulher é alarmante, ocupando a quinta 
posição em um ranking de 83 nações. Segundo Waiseslfisz (2015, s/n), os dados do Mapa 
da Violência 2015 demonstram uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres. Por 
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esta razão, muito se tem discutido sobre o assunto nos últimos anos, sendo criadas leis 
e políticas públicas voltadas a prevenção e aplicação de penas mais severas. 

O feminicídio está previsto na lei 13.104/15 que altera o Art. 121, § 2°, VI do Decreto-
Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal e inclui o § 2º-A Incisos I e II, 
inserindo-o no rol de crimes hediondos, com o intuito de punir o crime praticado contra 
a mulher por razões de gênero ou discriminação pela condição de sexo feminino.

A princípio, mulheres trans aparecem desprotegidas, desamparadas por estas 
políticas públicas, visto que o número de agressões físicas e homicídios praticados 
contra este grupo especifico de mulheres na sociedade brasileira cresce alarmantemente. 
Qualificá-los como feminicídio, colocando-o na lista dos crimes hediondos, contribuirá 
com a proteção e prevenção, coibindo a prática do crime de homicídio contra mulheres 
trans, culminando penas mais severas, aplicadas nos casos de crimes hediondos. 

Por esta razão, colocamos em destaque a necessidade de compreensão sobre como o 
sistema penal brasileiro lida com a situação das mulheres trans, que são cotidianamente 
agredidas por companheiros, familiares em suas residências e por estranhos nas ruas, 
bem como a aplicabilidade da qualificadora do feminicídio à mulher transexual, sendo 
necessário, para tanto, abordar a diferença entre o transexual e o travesti, que são 
confundidos, mas que são bem distintos entre eles, principalmente, no âmbito jurídico. 

Trata-se de uma temática de discussão nova, atualizada, doutrinariamente recente, 
mas podemos destacar Bitencourt (2016, p.98) que discorre sobre os critérios para buscar 
a melhor definição sobre quem é ou quem pode ser considerada mulher para efeitos 
dessa qualificadora de feminicídio.  

As características clínicas do transexualismo se reforçam com a evidência de 
uma convicção de pertencer ao sexo oposto, o que lhe faz contestar e valer essa 
determinação até de forma violenta e desesperada (BITENCOURT, 2016, p.98).

Bitencourt (2016, p 98), considera perfeitamente possível admitir o transexual como 
vítima de feminicídio, desde que transformado cirurgicamente em mulher, como vítima 
da violência sexual de gênero caracterizadora da qualificadora do feminicídio. 

Diante da relevante discussão temática, esta pesquisa justifica-se por permitir 
verificar a possibilidade da aplicação da qualificadora de feminicídio nos casos de crimes 
cometidos contra as transexuais femininas, podendo se tratar da criação de um novo 
direito às comunidades LGBTS, com possibilidade futura, de lei específica que previna 
e coíba a violência doméstica e por razão de gênero, contra este grupo especifico de 
mulheres, que sofrem além da discriminação e preconceito, o desamparo das políticas 
públicas no país. 

oBJetIVo

O objetivo geral dessa pesquisa é compreender a possibilidade de aplicação da 
qualificadora de feminicídio para crimes de homicídios praticados contra mulheres 
transexuais no sistema judicial brasileiro. 
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Para alcançarmos o objetivo geral fez-se necessário conceituar feminicídio à luz 
da Doutrina e da Lei 13.104/15, destacar a Diferença entre Transgênico e Transexual e 
verificar a possibilidade da aplicabilidade da qualificadora de feminicídio nos casos de 
crimes cometidos contra as transexuais femininas. 

FundamentaÇão teórICa

De acordo com o entendimento ao que prevê a lei 13.104/2015, o feminicídio ocorre 
quando o crime resulta da violência doméstica, quando o homicida é um familiar da 
vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela, sendo esse o tipo de feminicídio 
mais comum no Brasil (grifo nosso) e quando ocorre por menosprezo ou discriminação 
contra a condição da mulher, quando o crime resulta da discriminação de gênero, 
manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher (BRASIL. Lei 13.104, de 9 de 
março de 2015). 

Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2015, p.459), é importante salientar que 
a tipificação em tela aborda o feminicídio não como um crime assim, chamado 
equivocadamente pela imprensa, mas como uma qualificadora do crime do artigo 121 
do Código Penal pátrio. Entretanto, o feminicídio inicialmente, configura-se numa 
continuidade de proteção especial à mulher, enquadrando-se como homicídio qualificado 
e hediondo considerando os motivos de condição de ser mulher, sendo tratada como 
uma qualificadora objetiva.

 Vieira (2004, p. 74) traz a definição de transgênero como uma pessoa que nasceu 
com determinado sexo biológico e não se identifica com o seu corpo. Um exemplo é o 
indivíduo que nasceu com genitália masculina, cresceu com as transformações causadas 
pelos hormônios masculinos, mas sua identificação é com o físico feminino, sendo que 
dentro do conceito de transgênero, estão inclusos os transexuais e as travestis. 

A transexual é a pessoa que se percebe, ou seja, se identifica socialmente e 
psicologicamente com o sexo oposto. Essa pessoa tem todas as características físicas do 
sexo que nasceu, que consta sua certidão de nascimento, mas se sente diferente, sente-
se pertencente ao sexo oposto. Dessa forma, a transexual masculino, é uma mulher 
vivendo em um corpo de homem e o feminino uma mulher em um corpo masculino 
(CARDOSO, 2008, s/n).

De acordo com Sara Carina (2018 s/n), a doutrina conservadora alega que o 
transexual não pode figurar como vítima do feminicídio, mesmo que, apesar de passar 
por cirurgia de mudança de sexo tendo seu órgão genital alterado de acordo com sua 
identidade de gênero psíquico, geneticamente não é mulher, contemplando apenas o 
critério biológico para a configuração do feminicídio.

Em sentido oposto, há uma corrente considerada moderna integrada, a qual tem 
como um dos defensores Cezar Roberto Bitencourt, - que entende ser plenamente possível 
que uma transexual seja vítima de feminicídio, desde que faça a cirurgia de redesignação 
sexual, assim mudando seu sexo de forma definitiva, entretanto -, outros pensadores 
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- como por exemplo a doutora Adriana Ramos de Mello - compreende que não existe 
necessidade de que se faça a cirurgia para que a pessoa seja considerada mulher, basta 
que se identifique com o gênero feminino (CARINA, 2018 s/n). 

Para Sara Carina (2018), esta corrente moderna afirma que o transexual deve ser 
tratado de acordo com sua atual realidade morfológica, conciliando-se com o atual 
entendimento jurisprudencial que admite a alteração do registro civil da pessoa que 
sente-se pertencer ao sexo oposto, considerando-se os critérios biológico e jurídico.

De acordo com Bitencourt (2016, p.98), há alguns critérios para buscar a melhor 
definição sobre quem é ou quem pode ser considerada mulher para efeitos dessa 
qualificadora, como por exemplo: o critério de natureza psicológica, alguém mesmo 
tendo nascido biologicamente como homem, acredita, psicologicamente, ser do sexo 
feminino, como acontece com os denominados transexuais. 

As características clínicas do transexualismo se reforçam com a evidência de 
uma convicção de pertencer ao sexo oposto, o que lhe faz contestar e valer essa 
determinação até de forma violenta e desesperada”. (BITENCOURT, 2016, p.98).

Bitencourt, ainda considera perfeitamente possível admitir o transexual como vítima 
de feminicídio, desde que transformado cirurgicamente em mulher, como vítima da 
violência sexual de gênero caracterizadora da qualificadora do feminicídio (2016, p 98). 

Também Adriana Ramos de Mello (2016, p. 142) postula que a qualificadora do 
feminicídio incide quando a vítima for mulher, entendido de acordo com o critério 
psicológico, isso quer dizer, quando a pessoa se identificar com o sexo feminino, mesmo 
quando não tenha nascido com o sexo biológico feminino. 

mÉtodoS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, com coleta de 
dados a partir da revisão de literatura atinente às temáticas abordadas com método 
discursivo dialético.  

reSuLtadoS e dISCuSSÕeS

Este projeto de pesquisa visa entender a aplicação da Lei. 13.104/15 de feminicídio, 
aos crimes cometidos contra transexuais femininos, identificando a fundamentação 
de deferimento ou de recusa dos pedidos de reconhecimento do feminicídio. Esse 
entendimento implicará em relevante conhecimento cientifico no âmbito acadêmico 
para a formação de futuros Advogados que atuarão em casos análogos a temática 
abordada, e que esta pesquisa possa servir como fonte de informação para a sociedade 
de forma geral.

Os resultados encontrados no presente estudo possibilitaram a compreensão de que, 
apesar de terem ocorrido no país, casos isolados em que foram aplicados a qualificadora 
de feminicídio, como por exemplo o ocorrido mais recentemente, em fevereiro de 2019, 
registrado o primeiro caso de morte de uma mulher trans como feminicídio no estado 
de São Paulo, esta ainda é um discussão muito polêmica e divergente entre doutrinas 
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conservadoras e modernas, principalmente no que se fere a critérios para determinar 
quem pode ser considerada mulher a título de aplicação da qualificadora de feminicídio. 

Entretanto, com o caso ocorrido em são Paulo em que,  Jamisson Sousa de Lima, 
de 26 anos, foi preso em flagrante por ter matado a mulher trans Raiane Marques, de 36 
anos, no balneário de Praia Grande, São Paulo, tendo sido registrado o caso no boletim de 
ocorrência como feminicídio, é considerado um amadurecimento institucional da Polícia 
Civil, visto que sem a tipificação correta, faltariam instrumentos para as autoridades 
pensarem políticas públicas direcionadas a crimes de identidade de gênero.

O caso em questão ainda não foi julgado, mas já demonstra a eficiência da Lei 
própria para os crimes cometidos e relacionados ao gênero feminino, porém ainda é 
preciso discutir e aborda mais amplamente a possibilidade de uma mulher transexual ser 
considerada vítima deste crime no âmbito jurídico devido às diferentes ideias, opiniões 
e entendimentos, tanto de juristas, quanto do meio político. 

  
ConSIderaÇÕeS FInaIS

A princípio, conclui-se que os crimes contra a mulher no país ainda tem um 
índice elevado, mas incluí-lo no rol dos crimes hediondos, aplicando uma qualificadora 
específica de feminicídio, com penalidades mais severas, pode prevenir e contribuir com 
a diminuição do número de mortes no Brasil. 

Verifica-se que ocorre feminicídio quando o crime resulta da violência doméstica, 
quando o homicida é um familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo 
com ela, sendo esse o tipo de feminicídio mais comum no Brasil, e quando ocorre por 
menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher, quando o crime resulta da 
discriminação de gênero, manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher. 

Compreende-se ainda que o transexual masculino, é uma mulher vivendo em um 
corpo de homem e o feminino uma mulher em um corpo masculino. Neste contexto, a 
cirurgia de mudança de sexo pode amparar-se no campo de atuação do direito civil e do 
Direito Penal, para assegurar o direito à manutenção e proteção do princípio da dignidade 
da pessoa humana, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil (art. 
1º, inc. III, CF), e assegura a todos a inviolabilidade da vida privada, da intimidade e da 
honra (art. 5º, inc. X, CF).

Portanto, conclui-se que é perfeitamente possível admitir o transexual como vítima 
de feminicídio, desde que transformado cirurgicamente em mulher, como vítima da 
violência sexual de gênero caracterizadora da qualificadora do feminicídio. 
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reaLIdade Sem SurPreSaS: a ImPortÂnCIa da HermenÊutICa 
JurídICa Para ConCretIZaÇão doS dIreItoS e garantIaS da 
ConStItuIÇão da rePÚBLICa de 1988

maria Helena Andrade Alvarez
Ana paula da Silva Sotero

Luciano de Oliveira Souza tourinho

reSumo
Elaborada para constituir o Estado Democrático de Direito, a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 é regida por cinco fundamentos: soberania, cidadania, 
dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo 
político. Nesta toada, o presente trabalho busca desenvolver a pertinência do debate 
sobre a democracia constitucional no Brasil, no problemático contexto do governo 
atual. Parte-se da ideia que o símbolo do poder é a Constituição, justamente por esta 
ser a materialização do poder soberano que pertence ao povo. Contudo, tal concepção é 
posta à prova diante do preocupante fortalecimento de governos neofascistas, os quais, 
na função de regrar uma sociedade política, negam direitos fundamentais elementares, 
bem como rejeitam a própria ideia de democracia. Ao longo do trabalho, buscou-se 
investigar diversas obras e pensamentos, com foco primordial na própria interpretação 
da Constituição Federal de 1988 ante a sua magnitude entre todos os cidadãos de uma 
nação, bem como seu papel garantidor de direitos e deveres. Ao final, contextualiza 
através dos acontecimentos contemporâneos no País, o que denota frontal violação da 
Carta Magna e, por consequência, do próprio Estado Democrático de Direito.
Palavras-Chaves: Democracia; Princípios Fundamentais; Violação; Decisões 
Governamentais; Censura Ideológica.  

aBStraCt
Prepared to constitute the Democratic Rule of Law, the 1988 Constitution of the Federative 
Republic of Brazil is governed by five fundamentals: sovereignty, citizenship, human 
dignity, social values   of work and free enterprise, and political pluralism. In this light, the 
present work seeks to develop the relevance of the debate on constitutional democracy in 
Brazil, in the problematic context of the current government. It is assumed that the symbol 
of power is the Constitution, precisely because it is the materialization of sovereign power 
that belongs to the people. However, such a view is tested in the face of the worrying 
strengthening of neo-fascist governments, which, in order to rule a political society, 
deny elementary fundamental rights and reject the very idea of   democracy. Throughout 
the work, we sought to investigate various works and thoughts, focusing primarily on 
the very interpretation of the Federal Constitution of 1988 before its magnitude among 
all citizens of a nation, as well as its role guaranteeing rights and duties. At the end, 
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it contextualizes through contemporary events in the country, which denotes frontal 
violation of the Magna Carta and, consequently, of the Democratic Rule of Law itself.
Key-words: Democracy; Fundamental principles; Violation; Governmental decisions; 
Ideological censorship.

IntroduÇão

O intuito do presente trabalho é tecer um olhar crítico sobre as ausências 
interpretativas da Constituição Federal de 1988 enquanto Lei obrigatória e superior que 
rege todos os cidadãos e, traçar possíveis riscos advindos da atual conjuntura política 
para a  democracia, sobretudo em razão da atual conjuntura governamental brasileira 
e sua falta de comprometimento com as instituições democráticas. 

O sistema político governamental democrático consiste na aplicação da própria 
Constituição da República, na ordem eleitoral, nos poderes legislativo, executivo 
e judiciário, bem como na própria organização politica de situação e oposição. 
Contudo, verifica-se constante subterfúgio das normas democráticas quanto aos atos 
governamentais contemporâneos, o que torna uma ameaça permanente ao instituto. 

O que se percebe é que o discurso de uma direita totalmente iliberal são enfoques 
no cenário atual brasileiro haja vista a constância de discursos de ódio, atos contra o meio 
ambiente, contra as instituições de ensino cujo conhecimento não convém à ideologia 
governamental, atos que censuram a verdadeira liberdade do ser, esta plenamente 
garantida pela Constituição Federal de 1988.

Neste sentido, partindo do preceito que o sistema político brasileiro é democrático 
e levando em consideração os incansáveis testes aos limites deste sistema, notadamente 
quanto à perseguição ideológica que violam os elementos fundamentais estatuídos 
na Carta Magna de 1988, onde é possível notar com clareza o exercício da liberdade e 
democracia?

E é neste ponto que se concentra a verdadeira importância do tema. O perfil político 
instaurado gera grande risco a democracia e, por todo merecimento que o assunto merece, 
é que este trabalho delimitou-se em colher informações sobre a origem do sistema político 
democrático bem como fazer um paralelo sobre o real sentido da democracia e as crises 
que esse instituto vem sofrendo diante das ameaças governamentais, notadamente 
quanto às mudanças significativas que tão somente ameaçam a essência do Estado 
Democrático de Direito, e, por consequência, a Constituição Federal.

No tocante aos seus objetivos a pesquisa será de natureza exploratória. É de extrema 
importância entender os princípios do Estado Democrático de Direito e a magnitude da 
Carta Magna de 1988 para compreender possíveis violações do governo atual brasileiro. 
Esta pesquisa tem como objetivo principal a reunião bibliográfica, com explanação de 
conceitos visando o aprimoramento de ideias. Assim explana GIL (2002, p. 22) que, 
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“embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos 
casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso”. 

mÉtodoS

Com o propósito de alcançar os objetivos, torna-se imperiosa a utilização de 
bibliografia doutrinária nacional e internacional, bem como os artigos virtuais de impacto 
que façam referência ao direito constitucional, notadamente quanto à interpretação 
da Constituição Federal, sobretudo os princípios norteadores do Estado Democrático 
de Direito que assegurem os direitos e deveres de todos os cidadãos no panorama 
contemporâneo Brasileiro em detrimento a problemática governamental.

reSuLtadoS e dISCuSSão

A democracia é por definição o governo da maioria. Contudo, nos regimes 
democráticos modernos é consagrado o princípio de que a vontade da maioria não pode 
sobrelevar os direitos das minorias. Partindo do princípio que todo poder emana do 
povo assegurado na Constituição da República, promulgada em 1988, a nação brasileira 
enquadra-se na categoria de Estado Democrático de Direito. 

No entanto, é lastimável notar o quanto os governos autoritários tendem a dilapidar 
direitos consagrados, calar vozes e até mesmo impor decisões sem o consentimento 
de todos. Os acontecimentos recentes no país representam o fim de uma época de 
consolidação e expansão dos direitos e anseios democráticos defendidos e assegurados 
na Constituição Federal de 1988, Lei maior em um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, é forçoso fazer um parêntese para destacar o real sentido de 
democracia na contemporaneidade para que, após, possa-se fazer um paralelo das 
decisões tomadas pelo governo contemporâneo e as crises enfrentadas pelas instituições 
democráticas. 

No tocante a noção de democracia na contemporaneidade, Norberto Bobbio, na 
posição de um dos pensadores contemporâneos que insere a ideia de democracia e governo 
popular constantemente em suas obras, entende que a democracia contemporânea é a 
reunião de três grandes tradições do pensamento político, quais sejam: teoria clássica 
aristotélica, sendo a democracia o governo do povo, de todos aqueles que gozam dos 
direitos de cidadania; a teoria medieval, que apoia-se na soberania popular; e a teoria 
moderna de Maquiavel, sendo esta a teoria moderna, entendendo que as formas históricas 
de governo são essencialmente a monarquia e a república (BOBBIO; MATTEUCCI; 
PASQUINO, 1998, p. 319).

Contextualizando com a realidade brasileira, é fato que a história da democracia 
no Brasil ao passo que é conturbada, é muito difícil também. A história do Brasil 
independente é marcada por uma sequência de momentos históricos que interromperam 
a democracia tais como a república nova instaurada em 1946, que representou a volta 
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da democracia no Brasil, e em seguida, a tragédia humanitária, mais conhecida como 
a ditadura militar, responsável pela constante perseguição e repressão ao direito de 
liberdade de expressão dos cidadãos, dentre outros momentos.

Atualmente, a República Federativa do Brasil vivencia amarga e insana perseguição 
do governo, que em diversos atos materializa a famosa censura política. Tornou-se 
comuns os noticiários que remetem a perseguição do governo à arte, determinado canal 
de TV, filmes, as instituições de ensino, liberdade de gênero ou até mesmo a própria 
cultura do país. Nota-se um verdadeiro “caça as bruxas’”, desta vez de cunho ideológico, 
que tudo é posto sobre triagem do governo. 

Convém destacar que dia após dia, o País sofre ameaças intimidadoras e esdrúxulas. 
Como aceitar as considerações direcionadas aos cortes de verbas das instituições de 
ensino condicionadas a análises de como as questões ideológicas estão implicando no 
orçamento. Seria o verdadeiro solicitar um atestado para se certificar se o dinheiro gasto 
com pesquisa é conveniente? Ou adequado? 

São decisões ilógicas e totalmente autoritárias que já resultaram também na extinção 
do Ministério da Cultura, em cortes absurdos em programas de incentivo à produção 
cultural, ataques a Ancine (Agência Nacional de Cinema) etc. A perseguição ideológica 
instaurada e aliada com a triagem do que deve ser adequada aos olhos do governo, 
afronta a lei maior de um Estado Democrático de Direito e a própria ideia de democracia 
por se tratar de um ato de traição inaceitável por parte daquele que foi eleito pelo povo 
e legítimo apenas enquanto vige o sentido de democracia.

É evidente a paranoia ideológica do atual governo no sentido de querer expurgar 
tudo aquilo que não lhe convém. A nação brasileira vive, sem dúvidas, a maior crise 
política de todos os tempos. Direitos humanos e Fundamentais que tanto custaram 
reconhecimento aos cidadãos, garantidos pela Carta Magna são postos a prova diante 
tanta censura política.

Para SILVA (2007, p. 136), a democracia é um processo de convivência social em que 
o poder necessariamente emana do povo e é por este exercido, direta ou indiretamente. 
Sendo assim, a democracia é o âmago do sistema político em que o ser humano é 
defendido e acolhido em todas as suas manifestações, sejam elas quais forem. 

O que se verifica no momento histórico vivenciado pelo Brasil é uma espécie de 
exame dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos condicionados aos combates 
ideológicos promovidos e defendidos pelo governo. Entretanto, é sabido que os direitos 
fundamentais ou liberdades públicas ou direitos humanos são garantias dos indivíduos 
que devem ser protegidos pelo poder estatal para que assim seja possível garantir o 
respeito a vida, à liberdade, igualdade e a dignidade. 

Neste sentido, Sarlet destaca que “onde as condições mínimas para uma existência 
digna não forem asseguradas (...) não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana” 
(SARLET, 2002, p. 88). Ou seja, é crítica o contexto atual brasileiro. Como falar de proteção 
estatal dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos se os mesmo estão sendo 
postos à prova constantemente em razão de censuras e perseguições ideológicas? 
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A proteção desses direitos deveria ser reconhecida de maneira positiva, o que não 
acontece, motivo, que de fato pairam dúvidas se realmente há espaço para a dignidade 
da pessoa humana. O caminho para dignidade é um ambiente de tolerância com as 
diferenças, de respeito às adversidades, o que não é enfoque no governo atual. 

Vive-se um paradoxo, onde o Brasil tem seu regime de estado especificado no 
artigo 1º da Constituição da República de 1988, qual seja, o Estado Democrático de 
Direito, sendo aquele que prega o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias 
fundamentais, senão vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado 
democrático de direito e tem como fundamentos (...). (BRASIL, Constituição 
da República Federativa do Brasil, 1988).

Neste contexto, partindo da premissa que a Constituição Federal possui força 
imperativa e a segurança jurídica ao próprio estado democrático de direito, como 
legitimar um governo responsável por dilapidar direitos assegurados e garantidos pela 
mesma? 

O fato é que após três décadas o Brasil revive o fantasma da censura o que vem 
implodindo a ordem constitucional. Como pensar democracia se os governantes não 
permitem acesso do povo as decisões do governo? O que ocorre nos dias atuais é um 
jogo que se “ganha no grito”, não há respeito com os demais participantes, o que significa 
que a democracia não se encontra enraizada na sociedade.

As decisões governamentais tem trazido negação aos elementos fundantes do 
pacto social previsto na Constituição Federal de 1988, partes que compõem o Estado 
Democrático de Direito. O cenário é complexo. Trata-se de um governo autoritário 
que só tende a retroceder em direitos e garantias básicas. Neste sentido, é necessário 
defender a democracia enquanto único instrumento capaz de emancipar a sociedade, o 
caminho é árduo, contudo, não se deve desistir da construção de um país para o povo, 
sem nenhuma distinção.

Mais do que isso, é importante combater discursos autoritários, somente através do 
diálogo, compreensão e tolerância é capaz de reascender a democracia brasileira, sendo 
esta o único instrumento apto a emancipar a sociedade. Deixar como está significa abolir 
as décadas de avanços na construção de uma sociedade mais justa.

A democracia é um conceito histórico, não sendo por si um valor-fim, mas meio e 
instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem 
basicamente nos direitos fundamentais do homem. (SILVA, 2002, p. 125-126).

Sendo assim, deixa evidente o autor supra que a existência de evolução social, 
o conteúdo da democracia enriquece, sendo portanto, um processo de afirmação da 
soberania popular  bem como a garantia dos seus próprios direitos fundamentais, o 
que remete a necessidade de mudanças no cenário atual brasileiro.
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

Portanto, verifica-se que as instituições democráticas no contexto atual brasileiro 
encontra-se em constante zona de risco, situação que compreende uma multiplicidade 
de fatos aliadas a perseguição ideológica do governo o que gera grandes preocupações 
quanto à garantia dos direitos fundamentais e individuais consagrados na Constituição 
Federal.

E não só. As condutas governamentais tem posto em risco o próprio Estado 
Democrático de Direito do Brasil vez que direitos consagrados pela Constituição Federal 
são violados constantemente por atos influenciados meramente pelo combate ideológico, 
gerando retrocessos em plena era dos direitos humanos.

Para evitar que um País democrático alcance o temido estado de caos por meio 
destas mascaras ideológicas, é necessário justamente o olhar crítico, o pensamento crítico. 
Ao contrário do que empenha-se incansavelmente o governo, é necessário consciência 
de cada indivíduo, diálogo, tolerância e compreensão. E só assim serão assegurados e 
efetivados os direitos fundamentais e individuais.
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reSumo
Através deste trabalho, iremos expor os problemas sociais atuais e a rotina das 
prisioneiras dentro das penitenciárias brasileiras. Nesse contexto, faremos uma breve 
comparação com o sistema carcerário masculino, no qual será exposto fatos reais da 
divergência entre homens e mulheres. A metodologia foi realizada através da leitura 
do livro intitulado de “Prisioneiras” publicado em 2017, da trilogia de Dráuzio Varella 
(médico e escritor). Além do estudo da obra, foram realizadas tanto uma visita in loco 
(Unidade Prisional Nilton Gonçalves na cidade de Vitória da Conquista - BA), quanto uma 
conversa informal com um ex detento para possíveis comparações. Após a realização do 
trabalho, foi identificada uma distância significativa não só entre a realidade social dos 
sexos dentro do contexto prisional, como a dificuldade de ressocialização e reinserção 
na sociedade, firmando a ideia de que o machismo sobrevive, cometido muitas vezes 
por pessoas mantedoras de laços afetivos, como a mãe, que discrimina sua filha presa 
e não mede esforços para visitar o filho. 
Palavras-chaves: Penitenciárias; Reinserção; Machismo.

aBStraCt
Through this work, we will expose the current social problems and the routine of the 
prisoners within the Brazilian prisons. In this context, we will make a brief comparison 
with the male prison system, which will expose real facts of the divergence between 
men and women. The methodology was realized by reading the book titled “Prisoners” 
published in 2017, by Dráuzio Varella trilogy (doctor and writer). In addition to studying 
the work, both an on-site visit (Nilton Gonçalves Prison Unit in the city of Vitória da 
Conquista - BA), as well as an informal conversation with a former inmate for possible 
comparisons. After the work, we identified a significant distance not only between the 
social reality of the sexes within the prison context, but also the difficulty of resocialization 
and reinsertion in society, confirming the idea that machismo survives, often committed 
by people who maintain ties. affective, such as the mother, who discriminates against 
her imprisoned daughter and makes no effort to visit her son.
Key-words: Penitentiary; Reinsertion; Chauvinism.
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IntroduÇão

Este trabalho visa apresentar as desigualdades entre homens e mulheres no sistema 
carcerário. Nesse contexto, a fim de se obter uma sociedade mais igualitária, possuímos 
o objetivo de despertar não só o senso crítico como também a sensibilidade daqueles 
que tiverem a oportunidade de conhecer essa causa, além disso, é proposito mostrar a 
realidade do sistema carcerário em Vitória da Conquista - BA e, consequentemente, a 
diferença que reside entre as alas feminina e masculina. Nesse cenário, há uma intensa 
reflexão acerca dos direitos humanos, uma vez que está expresso em nossa Lei, no Art. 
5º, XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, entretanto, na 
prática muitas leis são infringidas, como no caso das gestantes.

O sistema carcerário é originalmente masculino e no decorrer do tempo sofreu 
algumas mudanças diante do crescimento da população carcerária feminina. Em face 
disso, surgiu no ano de 1940 a primeira penitenciária feminina no Brasil. Suas penas 
eram executadas com trabalho e instrução domésticas, como uma insistência de que a 
mulher era um ser doméstico, do lar, e que, se ela cometeu algum desvio, foi porque não 
estava nesse lugar. As punições eram treinamentos de modo que elas voltassem para o 
lugar de onde nunca deveriam ter saído: em casa, realizando as atividades domésticas. 

Atualmente, segundo o IBGE (2017), o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países 
com maior população prisional feminina e apresenta sérios problemas que violam 
preceitos fundamentais da Constituição Federal. Identificamos as falhas dos direitos 
fundamentais das presas que vivem em um ambiente insalubre, com superlotação, 
deterioração das celas e até falta de água potável, além da falta de estrutura para acolher 
as mães com os bebês no período de amamentação, a escassez à educação e atendimentos 
médicos necessários, o que fere os direitos humanos e não contribui com a reinserção e 
ressocialização dessas pessoas na sociedade após o cumprimento da pena. Isso ocorre 
porque a maioria dos empregadores não estão tendenciosos a empregar um ex presidiário, 
preocupados com a reputação da empresa, o que dificulta a reinserção dos mesmos na 
sociedade. O contraditório e curioso é que esta mesma sociedade que se queixa da vida 
ociosa dos presidiários e dos custos do sistema é a que lhes nega acesso ao trabalho.

oBJetIVoS

O objetivo principal desta pesquisa é despertar a visão crítica da sociedade e 
também ratificar que ainda vivemos em uma sociedade machista que pune as mulheres 
de maneira severa, diferenciando o seu tratamento por consequência do gênero sexual. 
Com isso, desejamos atingir a sensibilidade das pessoas para que o discurso do senso 
comum não seja fortalecido pela falta de conhecimento. Nesse viés, trazemos histórias 
verídicas contadas pelas próprias prisioneiras é uma forma de passar os relatos com 
fidelidade e assim alcançarmos o nosso maior objetivo que é sensibilizar as pessoas e 
provocar um olhar diferente do que é visto atualmente.   
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FundamentaÇão teórICa
 
Partindo da vertente de Dráuzio Varella de que as mulheres encarceradas enfrentam 

desafios desde a chegada, decorrente da adaptação, de entender a hierarquia da área, 
até começar a entender todas as gírias para que a comunicação flua de forma clara, 
elas também precisam aprender a lidar com a solidão. Muitas vezes são abandonadas 
quando chegam, outras vezes ocorre no decorrer do período do cárcere, entretanto, o 
mais cruel é a separação precoce de seus filhos. Quando descobrem que estão grávidas 
na cadeia, o sentimento é misto, de alegria por consequência da chegada de um filho e 
de tristeza por saber que não poderá criar. Dráuzio também orienta acerca do uso de 
drogas e álcool, da forma que ocorre o trabalho ilícito e lícito para que elas consigam 
uma melhora na qualidade de vida dentro das celas.  

Mediante a peça teatral assistida, “Encarceradas” apresentada em Vitória da 
Conquista - BA no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, na data 21 de novembro de 
2018, foi possível observar a interpretação de todos os relatos transpassados das detentas 
e toda imaginação proveniente da leitura do livro Prisioneiras. 

 
mÉtodoS

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido na cidade de Vitória da Conquista 
– BA na qual tivemos como base para a escolha do nosso tema o livro intitulado 
“Prisioneiras” da autoria de Dráuzio Varella, que mostra para o leitor o que aprendeu 
e vivenciar como médico voluntário durante onze anos na Penitenciária Feminina da 
Capital de São Paulo.

Além da leitura do livro, a metodologia adotada para o desenvolvimento do 
projeto foi a coleta de informações do site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), artigos no banco de  dados da USP e, também, não só uma análise histórica 
do surgimento da primeira penitenciária feminina brasileira, como também a realização 
de uma pesquisa in loco na unidade prisional Nilton Gonçalves em 01/11/2018 mediante 
autorização do Diretor Alexsandro Oliveira, a fim de verificarmos de perto em quais 
situações se encontra aquele ambiente, com intuito de destacar os paradigmas da 
realidade prisional para fazermos uma comparação com o livro. E, assim, foi possível 
adentrarmos na ala feminina, aonde permanecemos por aproximadamente três horas e 
meia em contato com as encarceradas, o que nos permitiu uma base para colher dados 
para a observação e confirmar a responsabilidade do Estado e a omissão das garantias 
dos direitos dos presos. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

De acordo com Dráuzio Varella (2017, p.38) “de todos os tormentos de um cárcere 
o abandono é o que mais aflige as detentas. Cumprem suas penas esquecidas pelos 
familiares, amigos, maridos, namorados e até pelos filhos.” Sendo assim, o indivíduo 
que não se adequa as normas e infringe as leis, provoca a reação do Estado que por 
meio das normas jurídicas poderá impor a imperatividade e se preciso for utilizar a 
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coercibilidade, já que os recursos jurídicos não podem ser desperdiçados no mundo do 
crime, como é o caso de Vanobia, entrevistada em 01 de novembro de 2018 na unidade 
Prisional Nilton Gonçalves em Vitória da Conquista- BA, que com o intuito de ajudar o 
seu marido que já estava preso e sem recursos para sustentar seus filhos, ela assumiu 
a “boca de fumo” do seu bairro. Após denúncia, foi enquadrada pela polícia em sua 
residência na frente das crianças e autuada em flagrante pelo art. 33 da Lei 11. 343/2006 
(Lei de Drogas) - tráfico de drogas e entorpecentes. 

Dois anos após sua prisão, seu marido em liberdade, resolveu abandoná-la. Por 
razões de não receber nenhuma visita de familiares e após o trauma do abandono, ela 
se tornou homossexual, assumindo a identidade de “Viada”. Isso reforça que a sociedade 
é capaz de encarar com complacência a prisão de um parente homem, mas a prisão da 
mulher envergonha a família inteira. Se para o detento a reintegração social é complicada, 
imagine para a detenta, que mantém os preceitos de submissão às suas famílias, o que 
raramente é reciproco, mesmo quando o crime que motivou a prisão era praticado para 
o sustento da família, pois havia a dificuldade de manter os recursos familiares através 
de atividades honestas. 

Varella (2017, pag.95) afirma que “nas cadeias também há um custo de vida.” Obvio 
que é mais baixo que o da rua, mas ficar preso não sai de graça. Para conseguir recursos 
extras, elas vendem e trocam produtos que variam de acordo com a oferta, a procura 
e o aperto financeiro de quem vende. Dentro das penitenciárias o maço de cigarro é 
moeda padrão. Levando em consideração a existência de uma hierarquia, o nomeado 
(pelo comando) como “chefe” controla todos os acordos financeiros realizados lá dentro. 

No sistema carcerário é muito comum encontrarmos entre as presas o uso de 
gírias que remetem a um mecanismo identitário que transcende a noção de um código 
secreto. Além disso, existem termos que somente os encarcerados ou quem trabalha na 
área conseguem entender, por ser uma linguagem que foge à compreensão dos demais, 
ou seja, um dialeto. A partir da pesquisa in loco, identificamos o uso continuo de gírias, 
como “bonde”, que remete a transferência de um detento de uma unidade prisional 
para outra; “talaricagem”, que se traduz como o respeito ao parceiro alheio; “salve”, que 
significa ordens a cumprir do comando; “rampa”, o local de entrega dos alimentos pelos 
agentes. Sendo assim, as gírias estão fora do padrão da norma culta, desvalorizam a 
linguagem padrão e causam obscuridade no entendimento. 

Após conversarmos com algumas prisioneiras e recebermos a autorização para 
adentrarmos em suas celas, foi possível identificar, além das gírias e da linguagem 
própria usadas por elas, a precariedade daquele ambiente. Apesar da deficiência das 
instalações, o que mais as incomoda é a superlotação das celas que têm mais detentas 
que a sua capacidade. Segundo relatos, os detentos só têm direito a três refeições ao 
dia fornecidas pelo Estado, a última acontece às 15:30hs, mas podem se alimentar caso 
familiares levem alimentos durante as visitas, o que raramente acontece. Levando em 
consideração que nos dias de visitas, raras as pessoas que aparecem para visita na ala 
feminina, diferentemente da ala masculina, são formadas filas quilométricas na porta 
do presídio, com um mar de sacolas plásticas abarrotadas de alimentos. Como se não 
bastasse, elas não possuem momentos de distrações, enquanto eles possuem quadra de 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

328

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

futebol e aulas duas vezes por semana, o que foi de fundamental importância para a 
aprovação de dois detentos no programa governamental SISU no ano de 2017. Entretanto, 
vale ressaltar que isolar as mulheres na cadeia por anos consecutivos causa distúrbios 
de comportamentos, transtornos psiquiátricos e dificulta a ressocialização. 

Ana Paula, detenta cuja gestação já estava próximo do terceiro trimestre, relatou 
a ausência de acompanhamento pré-natal, de medicação e assistência adequada. 
Presenciamos que não há celas maternidade para receber as gestantes, lactantes e o bebês, 
o que faz com que haja uma separação entre mãe e filho de forma precoce. Mediante a 
pesquisa bibliográfica e pesquisa in loco, ficou evidente que apesar de o governo estipular 
que mãe e filho tem direito a permanecerem juntos na penitenciária até no mínimo os seis 
meses de idade, para amamentação, não é isso que acontece, o que se caracteriza como 
uma falha enorme, já que o leite materno é primordial para o desenvolvimento do cérebro 
dos prematuros, principalmente nos primeiros meses de vida. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

No decorrer da pesquisa e do desenvolvimento deste trabalho, tivemos a chance 
de conhecer histórias de pessoas que estão “do outro lado das grades” o que nos 
permitiu ouvir versões que, ainda que venham de pessoas que infringiram a lei, nos 
despertou a dar voz aos direitos desrespeitados dentro daquele local. Contemplarmos as 
dificuldades vividas por aquelas mulheres que, além de estarem presas como punição 
às regras violadas, pagam também com o afastamento das pessoas que elas mais amam 
de forma muito mais agressiva do que o próprio cárcere. Além de todas essas barreiras, 
sofrem nitidamente um tratamento diferente relacionado aos homens presos. A falta de 
sensibilidade dos amigos e familiares para com elas deixa ainda mais visível todas essas 
diferenças, pois elas não partem somente do sistema, como foi dito anteriormente, essa 
postura vem de pessoas das quais elas amam e esperavam atitudes diferentes, e o que 
entristece ainda mais essas prisioneiras é ver as mesmas pessoas que recusaram apoiá-
las, prestando solidariedade e se fazendo presentes aos parentes e/ou amigos homens 
que se encontram na mesma situação de prisioneiros.
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uma anÁLISe do aBandono aFetIVo a LuZ da ConStItuIÇão 
FederaL de 1988

iara Costa Ferreira Lima
diego emerson Silva Costa

reSumo:
O presente trabalho versa sobre a análise do abandono afetivo de acordo com o referencial 
da constituição federal, e, tem como objetivo produzir essa correlação de acordo com o 
princípio da dignidade da pessoa humana. O cunho metodológico versou sobre uma 
pesquisa bibliográfica de desdobramento qualitativo, prelecionando um marco teórico 
específico que tratou o tema com específica propriedade. Como resultado, a pesquisa 
evidenciou a correspondência da constituição federal no que compreende o abandono 
afetivo, não havendo impedimentos para que o ordenamento jurídico pátrio caminhe 
para coibir tal prática. 
Palavras-chaves: Abandono Afetivo. Constituição. Dignidade.

IntroduÇão

O Direito de Família é o ramo do direito que trata das questões familiares. É notório 
a transformação histórica pela qual o Direito de Família passou até chegar atualmente, 
passamos do autoritarismo presente nas famílias patriarcais para a valorização e 
reconhecimento do afeto nas relações familiares. 

A família é essencial para a plena formação do indivíduo, no entanto, com a ruptura 
vínculo conjugal dos pais a criança perde a convivência com um deles, principalmente 
com o pai, já que na maioria das vezes a guarda da criança é dada a mãe, com isso muitos 
pais rejeitam a existência do filho, negam ao filho o direito de desfrutar do carinho, 
cuidado e proteção oferecidos pelo convívio familiar, assim acontece o abandono afetivo.

Um dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 é o princípio 
da dignidade da pessoa humana, com isso quando um pai abandona afetivamente o 
filho, ou seja, age com negligência, deixando de cumprir com seus deveres paternos está 
prejudicando a formação psíquica do menor, gerando uma série de conflitos emocionais, e 
prejudicando a formação de sua personalidade, violando assim a sua dignidade humana.

Com a Constituição Federal de 1988 a família passa a ser considerada o pilar da 
sociedade, por isso a necessidade em protegê-la, com a valorização do afeto no Direito 
de Família, este passa a ser considerado um princípio constitucional, estando oculto 
com o princípio da dignidade da pessoa humana, com valor jurídico, a sua presença é 
determinante nos conflitos familiares, uma vez que o mesmo alterado pode até mesmo 
destruir a mesma.
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A fim de compreender o tema em voga, o presente estudo busca responder a seguinte 
indagação: Como a Constituição Federal de 1988 compreende o abandono afetivo?

Assim, o presente artigo tem como objetivo geral analisar o abandono afetivo a luz 
da Constituição Federal de 1988. E os seguintes objetivos específicos: a) abordar sobre 
o Princípio da Dignidade Humana; b) discorrer sobre o abandono afetivo; c) discutir 
sobre a responsabilidade civil paterna em relação aos filhos.

Dessa forma, o presente tema é de grande relevância, pois seu estudo aborda a 
omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia e de assistência moral, 
psíquica e social que os genitores devem ao filho, e sua responsabilidade em cuidar, 
alimentar, e mantê-lo em segurança, este assunto vem sendo polemizado nos tribunais. 

Este tema nos traz aspectos fundamentais das relações contemporâneas e demonstra a 
necessidade do afeto na convivência familiar, para uma plena formação e desenvolvimento 
de um indivíduo, e para que este possa superar dificuldades e obstáculos no decorrer da 
vida.

materIaIS e mÉtodoS

O presente artigo adotou o método de pesquisa qualitativa e de revisão bibliográfica. 
De acordo com Deslauriers (1991, p. 58), na pesquisa qualitativa o “conhecimento do 
pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 
aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz 
de produzir informações”. Assim, o método utilizado busca o enfoque de características 
não quantificadas, “centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 
sociais” (GERHARDT & SILVEIRA, 2009, p. 32).

Já o método de revisão bibliográfica, preocupa-se com a formulação de um banco de 
referencial teórico capaz de dar subsídios para o pesquisador desenvolver sua pesquisa, 
assim, Fonseca (2002) aduz que:

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 
já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura 
a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Para a composição do referencial teórico utilizou-se os seguintes materiais: livros, 
artigos, monografias, sites, revistas científicas através do Google Acadêmico e da Scielo. 
Os principais autores utilizados foram, Maria Berenice Dias (2011); Ingo Wolfgang Sarlet 
(s.d.); Aline Biasuz Suarez Karow (s.d.).

A presente pesquisa percorreu os seguintes passos: a) levantamento bibliográfica; 
b) formulação do problema; c) elaboração dos objetivos geral e específicos; d) composição 
do referencial teórico; e) elaboração dos resultados e discussão. 
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dISCuSSão

BreVe anÁLISe do PrInCíPIo da dIgnIdade da PeSSoa Humana na 
ConStItuIÇão FederaL de 1988

É inegável que a Constituição Federal de 1988 foi um avanço na área do 
Direito de Família, que sofreu profundas alterações e experimentou o processo de 
constitucionalização. Com isso as mais variadas formas de família foram reconhecidas 
e os princípios da igualdade, da liberdade, e da dignidade da pessoa humana sagraram-
se como direitos fundamentais. 

Maria Berenice Dias (2011, p. 41) esclarece que, “foram eliminadas injustificadas 
diferenciações e discriminações que não mais combinam com uma sociedade democrática 
e livre”.

O artigo 1° da Constituição Federal de 1988 estabelece seus princípios fundamentais:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a 
dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição (BRASIL, 2019, s.p.).

É o princípio maior sendo reconhecido já no primeiro artigo da Constituição 
Federal de 1988. 

De acordo Ingo Wolfgang Sarlet (2010, p. 75): 

“[...] quando o Constituinte Originário consagrou expressamente o princípio 
da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de 
Direito do Brasil, objetivou fundamentar o sentido, a finalidade e a justificação 
do exercício do poder estatal e do próprio Estado em si. Tal princípio está 
intimamente ligado aos direitos humanos, é universal”. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um preceito que todo ser humano 
carrega, são valores morais que pertencem a pessoa e tem a função de garantir que os 
direitos de cada cidadão para que ele seja respeitado em suas questões e valores pessoais 
pelo estado de forma a preservar a valorização do ser humano. 

O Estado tem o dever de buscar garantir esse direito fundamental promovendo 
ações que assegurem condições dignas a fim de que o ser humano possa se desenvolver. 

Assim sendo, Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 60) defini a dignidade da pessoa 
humana dessa forma:

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 
parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
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as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar 
e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 
2001 , p. 60).

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi adotado o princípio da 
dignidade da pessoa humana, dentro do Direito de Família esse princípio traz garantias 
para cada membro da sociedade familiar, buscando assim a conservação da família, em 
igualdade de direitos e a proteção das crianças e adolescentes dentro do meio familiar 
para que essas possam se desenvolver de maneira plena e saudável.

o aBandono aFetIVo a LuZ da ConStItuIÇão FederaL

A família é o núcleo base para a formação e desenvolvimento pleno do indivíduo, 
ela é também o alicerce da sociedade, uma família não é somente formada pelos laços 
sanguíneos que os membros dela têm, mas também pelos laços de amor e afeto que se 
estabelece entre eles. 

Assim, Gonçalves (2015, p. 17) entende que família em lato sensu, é aquela que 
“abrange todas as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que procedem, portanto, 
de um tronco ancestral comum, bem como as unidas pela afinidade e pela adoção. 
Compreende os cônjuges e companheiros, os parentes e os afins”. Tal entidade vem 
evoluindo continuamente, promovendo inúmeras mudanças na sociedade e no 
ordenamento jurídico. 

A propósito o núcleo familiar é o primeiro meio social que uma pessoa pertence, 
nesse grupo é que se estabelece valores e princípios e se constrói laços afetivos. De acordo 
a percepção de Dias (2011, p. 40) considera que “a família adquiriu função instrumental 
para a melhor realização dos interesses afetivos e existenciais de seus componentes”. 

A família como vemos hoje é fruto de transformações pelos quais a sociedade passou 
no decorrer da história. Segundo Arnold Wald (2002) no Direito Romano a família tinha 
todo o poder centralizado na imagem do pater, que era autoritário com a mulher, os filhos 
e demais membros da família e possuía poder de vida e de morte sobre os membros da 
família.

Muito se tem discutido, acerca do abandono afetivo, muitos pensam que este 
problema envolve somente a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento do 
filho, o abandono afetivo vai muito além disso.

Abandono afetivo é quando há indiferença ou ausência do pai, negando a criança 
o direito de desfrutar do cuidado, carinho, proteção e segurança por meio do convívio 
familiar, havendo assim a abstenção do dever provenientes da paternidade.

O abandono afetivo de acordo Bastos (2008, p. 70) “pode ser configurado quando 
há um comportamento omisso, contraditório ou de ausência de quem deveria exercer a 
função afetiva na vida da criança ou do adolescente”.

Alguns pais que optam pelo fim da relação conjugal, em alguns casos põe fim 
também ao relacionamento com os filhos. Essa situação gera uma variedade de conflitos 
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emocionais para a criança ou adolescente, este tem consciência que o pai existe, está 
vivo, porém os abandona por livre escolha. Maria Berenice Dias (2007, p. 407) diz que:

A convivência dos filhos com os pais não é direito do pai, mas do filho. Com 
isso, quem não detém a guarda tem o dever de conviver com ele. Não é direito 
de visitá-lo, é obrigação de visitá-lo. O distanciamento entre pais e filhos 
produz sequelas de ordem emocional e reflexos no seu desenvolvimento. O 
sentimento de dor e de abandono pode deixar reflexos permanentes em sua 
vida (DIAS, 2007, p. 407).

Com o advento da Constituição Federal de 1988 o afeto passa a ter valor jurídico, 
mesmo não estando no texto legal, e a família passa a ser reconhecida como instituição 
baseada no afeto, buscando assim a proteção e realização de seus membros. 

Assim deu-se início a um novo ciclo para o Direito de Família trazendo para este 
os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre as pessoas. Nesse 
entendimento, Maria Berenice Dias (2013, p. 33) afirma que:

A família, apesar do que muitos dizem, não está em decadência. Ao contrário, 
é o resultado das transformações sociais. Houve a repersonalização das 
relações familiares na busca do atendimento aos interesses mais valiosos das 
pessoas humanas: afeto, solidariedade, lealdade, confiança, respeito e amor 
(DIAS, 2013, p. 33). 

Dentro de uma família existe a corresponsabilidade de uns pelos outros, 
principalmente entre pai e filho que estão unidos por um vínculo permanente onde 
deve existir afeto e proteção para que o filho possa se desenvolver. 

É obrigação do pai garantir ao filho além de sustento material, garantir que o mesmo 
seja respeitado e tenha sua dignidade assegurada e também o proteger de qualquer 
forma de negligência. Somente através dessa relação o filho poderá passar pelo processo 
de transformação humana e se tornar uma pessoa com plena dignidade. 

Assim, Jorge Trindade (2014, p. 418) destaca que:

A função dos pais não se limita em prover materialmente as necessidades 
básicas dos filhos. A sua finalidade precípua é a assistência emocional. É 
exercer a função psicopedagógica de educar e zelar pelo desenvolvimento 
saudável da criança, entendendo-se por educar a transcendência de aspectos 
de ensinamentos de ensinamentos formais para fundar aquele núcleo da 
personalidade que se consubstancia em valores essencialmente humanos em 
toda a sua personalidade (TRINDADE, 2014, p. 418).

Ainda convém lembrar o quanto essa relação entre pai e filho é importante para a 
formação da personalidade do filho e a necessidade que ela tem de afeto e proteção nos 
momentos iniciais da vida. Quando um pai abandona seu filho, este lhe causa danos 
permanentes na personalidade, na autoestima e fere sua dignidade como ser humano, 
estes danos são passiveis de culpa e responsabilidade civil havendo a comprovação dela.
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

A Constituição Federal de 1988, sem dúvida trouxe mudanças para o Direito de 
Família, muitos dos princípios descritos na constituição se estendeu para este ramo do 
direito, o principal deles o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Com a carta magna cada indivíduo passou a ser valorizado em suas 
particularidades, sendo reconhecidos e respeitados como sujeito de direitos, sendo assim 
merece ser protegido e ter seus direitos assegurados. O ordenamento jurídico prevê a 
responsabilização diante de um ato ilegal que viole a dignidade da pessoa humana e 
cause um dano moral ao indivíduo.

Com a constitucionalização do Direito de Família as faltas cometidas no ramo 
familiar passaram a ser discutidos, destaca-se o abandono afetivo, que pode ocasionar 
um dano moral ao indivíduo. No núcleo familiar o afeto consubstanciou-se no dever 
de cuidado, criação, e proteção na convivência entre pai e filho, como modo de efetivar 
a paternidade responsável. 

Os deveres do pai para com o filho não se limitam, apenas a prestação de auxílio 
material, vai muito além de apoio financeiro, a eles pertencem também a assistência 
emocional e afetiva.

A responsabilidade civil aplicada no Direito de Família, até então é muito 
questionada e vista de forma prudente, no entanto não há motivos que impeçam a 
aplicação do instituto da responsabilidade civil nas relações paterno-filial para que haja 
a reparação dos danos causados.

A omissão de cuidado, de proteção e a privação da convivência familiar que são deveres 
da paternidade responsável, podem gerar a intenção de responsabilizar o pai pelo abandono 
afetivo, cabendo nessa situação a indenização pelos prejuízos causados ao filho. 

O propósito da indenização não é impor ao pai o amor para com o filho, visto que 
o amor e os laços familiares não têm preço, mas sim de garantir os direitos essenciais 
da criança, para que ela possa se desenvolver plenamente.

Diante do que foi dito, vimos que o abandono afetivo causado aos filhos e a 
responsabilização civil dos pais é um assunto de extrema importância e está cada vez 
mais presente nos tribunais , a questão não é a se existe amor na relação entre pai e filho 
e sim a assistência que deve ser dada aos filhos, dando a eles a atenção que necessitam 
e protegendo a dignidade  humana e a integridade do filho menor.
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VIoLÊnCIa Contra a muLHer: uma deSIguaLdade de gÊnero 
CHanCeLada PeLa SoCIedade
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reSumo
O presente trabalho suscita uma reflexão sobre a violência perpetrada contra as mulheres. 
Um ponto importante no que tange à violência praticada contra as mulheres é a 
incessante busca da sociedade de uma postura prévia da vítima na tentativa de encontrar 
em suas atitudes a causa e/ou explicação para a violência sofrida. Por conseguinte, a 
análise foi realizada sob a perspectiva da cultura patriarcal, visto que, a partir dela nos 
deparamos como herdeiros de uma educação diferenciada, baseada nas diferenças e na 
desigualdade. Assim, o objetivo principal do presente trabalho foi investigar os discursos 
sociais direcionados à mulher vítima de violência. Em termos metodológicos, optamos 
pela pesquisa quantitativa e, para a coleta dos dados empíricos, foram aplicados 100 
questionários previamente estruturados com 50 mulheres e 50 homens, com idade, estado 
civil, escolaridade e condições socioeconômicas variados. Posteriormente, a partir da 
análise estatística, houve a interpretação dos fatos não quantificáveis. Ademais, a nossa 
pesquisa também foi bibliográfica, o que nos permitiu dialogar com importantes teóricos 
que abordam a temática. Por fim, os resultados obtidos nos possibilitaram constatar a 
grande influência dos ideais patriarcais, que, ainda hoje, estão presentes nos discursos 
sociais.
Palavras-chave: Violência. Mulher. Sociedade.

IntroduÇão

A desigualdade social entre homens e mulheres é um problema que acompanha 
a história da própria humanidade. Nesse esteio, é possível constatar a existência de 
discriminação e preconceito em face do feminino, que, por sua vez, vem justificando e 
reforçando a relação de poder e controle em relação à mulher. 

Desse modo, historicamente, a sociedade ocidental, herdeira de uma cultura 
patriarcal, adotou esse sistema como modelo social, colocando a mulher num papel de 
submissão e atribuindo-lhe características inerentes à sua “natureza”. Nesse sistema, 
houve uma naturalização dos papéis atribuídos ao feminino e ao masculino, ou seja, 
uma verdadeira construção social dos papéis atribuídos como próprios de cada sexo.
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No Brasil, esse processo se estabeleceu desde a colonização, marcada pelas unidades 
familiares, pelo latifúndio, pelo escravagismo, e, principalmente, pela cultura baseada em 
princípios patriarcais. De acordo com Castells (2003), o patriarcado é uma das estruturas 
sobre as quais se assentam todas as sociedades contemporâneas. Desse modo, os 
relacionamentos interpessoais são marcados e influenciados pela violência e dominação.

Com efeito, verificamos que o patriarcado compõe a dinâmica social como um todo, 
estando, inclusive, inculcado no inconsciente de homens e mulheres, individualmente e 
no coletivo na condição de categorias sociais (CASTRO; LAVINAS, 1992). 

Posteriormente, com os estudos de gênero, foi possível afirmar que os papéis 
designados aos homens e às mulheres não são atribuições naturais ou biológicas, mas, 
sim, construídos de acordo com cada sociedade. Conforme Machado (2000, p. 6): “Gênero 
é uma categoria engendrada para se referir ao caráter fundante da construção cultural 
das diferenças sexuais, a tal ponto que as definições das diferenças sexuais é que são 
interpretadas a partir das definições culturais de gênero”.

Nesse contexto, os papéis de gêneros foram e ainda são tão repetidos e reafirmados 
pela sociedade que acabam sendo internalizados como naturais. Logo, essa naturalização 
permite a aceitação indiscriminada das desigualdades entre masculino e o feminino, 
estabelecendo, geralmente, uma valoração na qual tudo que se liga às mulheres é visto 
como menor e/ou menos importante. 

Segundo Saffioti (2004) é sob a ordem patriarcal de gênero que devem ser feitas as 
análises sobre a violência contra as mulheres. Ou seja, como vivemos em uma sociedade 
balizada em valores patriarcais, acabamos reforçando as premissas que o fundamentam, 
o que, por sua vez, permite a banalização e tolerância da violência contra a mulher, 
inclusive através de um certo incentivo da sociedade para que os homens possam 
exercer sua virilidade baseada na força/dominação. Desse modo, é “normal e natural 
que os homens maltratem suas mulheres, assim como pais e mães maltratem seus filhos, 
ratificando, deste modo, a pedagogia da violência” (SAFFIOTI, 2004, p. 74).

Ademais, um ponto importante sobre o fenômeno da violência contra a mulher é a 
incessante cobrança pela sociedade de uma postura prévia da vítima, do cumprimento 
de um comportamento padrão a ser seguido, buscando, de toda forma, encontrar 
em suas atitudes a verdadeira causa e explicação para a violência sofrida, por vezes, 
considerando-a cúmplice ou facilitadora da ação violenta.

A partir dessa perspectiva, a intenção desta pesquisa foi contribuir para o estudo a 
respeito da condição da mulher que sempre foi colocada numa posição de inferioridade 
em relação aos homens. Para tanto, elegemos como objetivo principal investigar os 
discursos sociais direcionados à mulher vítima de violência, a fim de conhecer as suas 
raízes e os seus desdobramentos até os dias atuais.

Feitas essas considerações, pretendemos responder, por meio desta pesquisa, a 
alguns questionamentos: existe um discurso social direcionado à mulher vítima de 
violência? Se confirmado a sua existência, quais as raízes desse discurso? 
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Para responder a tais questionamentos, levantamos as seguintes hipóteses: existe 
um discurso social direcionado à mulher vítima de violência que está assentado em 
séculos de discriminação e de violência sofrida pela mulher. Ademais, tal discurso pode 
e deve ser analisado como sendo um tipo de violência de gênero, visto que ele ratifica, 
chancela e fomenta outras formas de violência contra a mulher. 

materIaIS e mÉtodoS

Em termos metodológicos, o viés da presente pesquisa é quantitativo, de caráter 
descritivo. Desse modo, para a coleta dos dados empíricos, optamos pela técnica 
quantitativa, pois, nesta pesquisa, compreendemos que os dados obtidos por meio de 
questionários nos permitiriam conhecer melhor as opiniões das pessoas a respeito do 
comportamento feminino. 

Nesse esteio, o universo da pesquisa é caracterizado pela definição da área ou 
população-alvo da pesquisa. Assim, segundo Gil (2008), existem duas formas de conduzir 
um estudo: por censo ou por amostragem. Dessa forma, enquanto o censo consistiria em 
estudar todos os integrantes da população, a amostragem pesquisaria apenas uma parte 
dela (GIL, 2008, p. 55).  Desse modo, existe dois tipos de amostras: a probabilística (baseada 
em métodos estatísticos) e a não probabilística (não baseada em métodos matemáticos, 
dependendo exclusivamente de critérios do pesquisador).

Dessa forma, a presente pesquisa foi realizada pelo método não probalístico e 
realizada por meio de amostra por cotas, que, segundo Roesch (1999), não se enquadra 
exatamente no padrão de amostra aleatória, mas apresenta vantagens em termos de 
rapidez e economia. Assim, a amostra da presente pesquisa foi de 100 entrevistados, 50 
homens e 50 mulheres, subdivididos por idade, estado civil, escolaridade e condições 
socioeconômicas variadas.

Ademais, a nossa pesquisa é do tipo descritiva, pois visa descrever as características 
de determinada população e/ou fenômeno, além de estabelecer relações entre as variáveis, 
que, por sua vez, nos permitiram comprovar as hipóteses levantadas. Assim, após a 
tabulação dos dados estatísticos, houve de nossa parte uma interpretação dos fatos não 
quantificáveis, ou seja, uma análise das opiniões dos entrevistados sobre o fenômeno 
da criminalização social da mulher vítima de violência.

Por fim, a pesquisa também foi teórica e bibliográfica, tendo em vista a necessidade 
de nos embasarmos em outros trabalhos. Assim, cientes da problemática em análise, 
apoiamo-nos em teóricos e suas produções acadêmicas sobre os estudos da violência 
contra a mulher, que, apesar de tão antiga, continua presente nos dias atuais e acomete um 
número bastante elevado de mulheres. Desse modo, durante todo o trabalho dialogamos 
com importantes autores que tratam do tema ora abordado, a exemplo de Saffioti (1992, 
1995, 1999a, 1999b, 2004, 2009), Beauvoir (1990), J. Scott (1989), Cunha (2007), Machado 
(2000), Pinto (2003), Chauí (1998), Bourdieu (2003), dentre outros. 
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doS reSuLtadoS e dISCuSSÕeS

Os estudos teóricos, a pesquisa de campo e a análise dos dados colhidos no decorrer 
desta pesquisa nos permitiram uma visão mais abrangente acerca da discriminação e 
violência em face do sexo feminino, especialmente, no que se refere à criminalização 
social da mulher vítima de violência.

Na busca por respostas sobre a opressão e violência em face das mulheres, 
estudamos várias correntes e explicações teóricas, desde as teorias naturais e biológicas 
utilizadas pelos filósofos, como diversos outros estudos que trazem a construção social 
da desigualdade entre homens e mulheres. Nesse contexto, nos filiamos ao entendimento 
de Heleieth Saffioti (2009), de que a ideologia patriarcal, existente há cerca de cinco mil 
anos, ancora-se na maneira de os homens garantirem para si próprios e para os seus 
dependentes, os meios necessários à sobrevivência e à reprodução da vida, através da 
dominação e exploração das mulheres. 

Com efeito, podemos afirmar que vivemos numa sociedade norteada pelos padrões 
e costumes de uma ordem patriarcal, que naturaliza a violência praticada contra as 
mulheres. Desse modo, a existência de um discurso social de atribuição, mesmo que 
parcial, da culpa da mulher sobre a violência sofrida, seja por razões de comportamentos, 
vestes, dentre outros, demonstra a triste realidade de uma sociedade que chancela e 
naturaliza a violência contra a mulher.

Ademais, essa naturalização da violência contra a mulher gera não apenas um 
imenso retrocesso social, mas, também, um julgamento social da própria vítima. 
Observamos, assim, que a sociedade, ao longo dos anos, vem evoluindo, contudo, diante 
dos resultados apurados pela presente pesquisa, podemos afirmar a existência de um 
discurso social que criminaliza a mulher vítima de violência.

Outro fator marcante na presente pesquisa foi a possibilidade de demonstrar que 
a culpabilização da mulher diante da violência sofrida não está rigidamente localizada 
em uma determinada idade, escolaridade, estado civil ou condição socioeconômica da 
sociedade. Ao contrário, observamos claramente que esses discursos alcançam mulheres 
e homens de todas as idades, escolaridades e classes econômicas, mesmo que em níveis 
maiores ou menores.

Observamos, também, que há uma criação de estereótipos femininos, ou seja, a 
idealização de como uma mulher deve ser e se comportar. Assim, a mulher deve se 
ajustar a determinados padrões de conduta, que, por sua vez, demonstra a existência 
de verdadeiras premissas da desigualdade e do preconceito em face do feminino. Logo, 
comportamentos como: sair sozinha, vestir roupas ditas “provocantes”, consumir bebidas 
alcoólicas, dentre outros, ainda são formas bastante utilizadas pela sociedade para 
justificar a violência sofrida pela mulher. 

Nesse esteio, observamos que, apesar da disseminação da violência, há grupos que 
carregam em si uma vulnerabilidade maior e que sofrem mais, sendo aqui, no caso, as 
mulheres. Nesse contexto, Cunha (2007) afirma que as mulheres, sempre consideradas 
o sexo frágil, têm sido o principal alvo de humilhação por parte dos homens. 
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Desta forma, a construção social dos papéis impostos às mulheres são repassados 
de geração para geração com muita naturalidade, alcançando assim uma “verdade” 
quase inata. Desse modo, é primordial trazer para o debate não somente o fenômeno da 
violência praticada contra as mulheres, mas também os preconceitos e as discriminações 
que elas enfrentam no dia a dia, memória herdada de uma sociedade marcada por 
valores patriarcais que culpam e criminalizam as mulheres pela violência que sofrem.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

É verdade que evoluímos e que muitas foram as conquistas alcançadas pelas 
mulheres no decorrer das últimas décadas. Contudo, é fácil observar, ainda hoje, a 
presença de valores que celebram as diferenças sexuais e que disseminam a violência 
contra as mulheres, ou seja, uma memória herdada de uma cultura patriarcal que 
permanece incutida no imaginário social de uma forma tão profunda que se torna 
natural ou, pelo menos, tolerada.

Nesse esteio, apesar da presente pesquisa ser não probalística e ter sido realizada por 
meio de amostra por cotas, Roesch (1999), em um universo de 100 entrevistados, sendo 
50 homens e 50 mulheres, subdivididos por idade, estado civil, escolaridade e condições 
socioeconômicas variadas, verificamos a existência de um discurso social direcionado à 
mulher vítima de violência que tem como principal objetivo culpabilizar a vítima pela 
violência sofrida. Ademais, observamos a existência de uma tolerância da violência por 
parte da sociedade à mulher que não se submete aos valores sociais determinados por 
um sistema machista e ainda patriarcal.

Além disso, por meio das respostas dos entrevistados, verificamos como os 
discursos que criminalizam a mulher vítima de violência estão presentes tanto nos 
homens quanto nas mulheres, independentemente da idade, do nível de escolaridade, 
do estado civil ou da classe socioeconômica, mesmo que em níveis maiores ou menores. 

Por fim, diante dos dados obtidos pela pesquisa, observamos que uma grande 
parcela dos entrevistados acredita que a mulher possui culpa pela violência que sofre, 
e que para essa responsabilização não é necessário sequer uma relação direta com a 
violência, visto que prevalece no imaginário social a existência de uma previsível culpa 
indireta da mulher.

Portanto, com base nesses resultados, entendemos que seja primordial trazer para 
o debate não somente o fenômeno da violência física praticada contra as mulheres, mas 
também, os preconceitos e as discriminações que elas enfrentam no dia a dia, memória 
herdada de uma sociedade marcada por valores patriarcais que culpam e criminalizam 
as mulheres pela violência que sofrem.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

341

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

reFerÊnCIaS 

CASTELLS, Manuel. o poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

CASTRO, Mary Garcia; LAVINAS, Lena. Do feminino ao gênero: a construção de um 
objeto. In: COSTA, Albertina de Oliveira; BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. uma 
questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. p. 216-251.

CUNHA, Tânia Rocha Andrade. o preço do silêncio: mulheres ricas também sofrem 
violência. Vitória da Conquista: Ed. UESB, 2007.

GIL, A. C . Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MACHADO, Lia Zanotta. Perspectivas em confronto: relações de gênero ou patriarcado 
contemporâneo? In: Série antropologia. Brasília: 2000, n. 284. Disponível em: <http://
www.compromissoeatitude.org.br/wpcontent/uploads/2012/08/MACHADO_
GeneroPatriarcado2000.pdf>. Acesso: 24 jan. 2018.

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo; BECKER, Grace Vieira; MELLO, Maria Ivone de. 
Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios trabalhos de 
conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2004.

___________. Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a 
violência masculina contra mulheres. Série Estudos e Ensaios. Ciências Sociais. FLACSO-
Brasil. Junho, 2009.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

342

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

a adoÇão no BraSIL e aS deSFormaÇÕeS deSSe ProCedImento: 
o aPadrInHamento Como aLternatIVa Para Se garantIr o 
dIreIto Á ConVIVÊnCIa aFetIVa

mASCAReNHAS, Amanda Cordeiro de Souza1

meNeZeS, Sandy Fernandes2

CHAVeS, elisa maria Silva3

mORAeS, mariane Silva4

puBLiO, Carlos Alberto maciel5

reSumo
A adoção é um meio pelo qual um ser humano demonstra um alto estágio de compaixão 
e afeição ao outro, que formalmente falando concede uma filiação ainda que não biológica 
à criança ou adolescente desassistida. Porém, o Brasil adota o processo de adoção com 
um conglomerado de regras, entre as quais, há necessidade de um respectivo cadastro, 
no qual é imprescindível o preenchimento dos requisitos para que o adotante ingresse 
no cadastro nacional. Haja visto, tamanha burocracia judicial a grande maioria da 
população encontra possibilidade em adotar uma criança através da chamada “adoção 
à brasileira”, inclusive tipificada pelo Código Penal Brasileiro como conduta ilícita, 
correspondente à aquela pessoa que registra como seu, o filho de outrem. Apesar da 
problemática na adoção legal, ainda há muitos jovens sendo rejeitados que passam anos 
em abrigos sem nenhum tipo de afeto, por esta questão que um projeto de lei chamado 
de “apadrinhamento” regido pela voluntariedade, tem em vista a concessão de uma 
convivência familiar, sendo uma espécie de acolhimento afetivo.
Palavras-chaves: Abandono; Afeto; Apadrinhamento.

aBStraCt
Adoption is a means by which a human being demonstrates a high stage of compassion 
and affection for the other, who formally speaking gives non-biological affiliation to 
the unassisted child or adolescent. However, Brazil adopts the adoption process with a 
conglomerate of rules, among which, there is a need for a respective registration, in which 
it is essential to fulfill the requirements for the adopter to enter the national register. It 
has been seen, such judicial bureaucracy the vast majority of the population finds the 
possibility of adopting a child through the so-called “adoption to the Brazilian”, including 
typified by the Brazilian Penal Code as unlawful conduct, corresponding to that person 
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who registers as his, the other son. Despite the problem of legal adoption, there are 
still many young people being rejected who spend years in shelters without any kind 
of affection, for this reason that a bill called “sponsorship” governed by voluntariness, 
aims at granting a family life , being a kind of affective host.
Key-words: Abandonment.;Affection; Sponsorship.

IntroduÇão

A adoção é um ato jurídico no qual uma pessoa reconhece como filho aquela 
criança ou adolescente, mesmo que entre elas não exista laço de sangue, apenas através 
da manifestação de vontade de ter essa outra pessoa como seu filho. É conhecida pelo 
seu ato de amor e afeto ao próximo, aquele que muitas vezes foi abandonado ou por 
algum motivo não pode estar com seus pais biológicos, cuja a inserção desse sujeito na 
estrutura familiar é uma forma de filiação legal, na qual o indivíduo adotado filia-se a 
uma nova família. No entanto, por mais bonita que seja esta atitude, existem regras a 
serem cumpridas para conseguir adotar, o Estatuto da Criança do Adolescente que as 
dispõe, pois sempre deverá ser realizado aquilo que for mais benéfico para esse menor. 

Contudo, a realidade brasileira apresenta um alto índice de crianças e adolescentes 
abandonados, os quais vivem em abrigos sujeitos a rejeições de várias famílias. Além 
disto, o processo de adoção no Brasil é cada vez mais complexo e moroso que incide em 
um crescente número de pessoas que optam pela ilegalidade da adoção à brasileira, na 
qual é só registrar como seu a criança nascida de outro.

Há um projeto de lei que fornece afeto as crianças ou adolescentes, que não serão 
efetivamente adotados, mas serão dados a eles, uma forma capaz de efetivar o direito 
fundamental à convivência familiar, por força do art. 4° da Lei n° 8.069/90 e do art. 227 da 
Constituição Federal de 1988, oferecendo-as uma alternativa, mesmo que momentâneas, 
para lhes dar a oportunidade a essa convivência familiar.

oBJetIVoS

O trabalho apresentado tem a finalidade de examinar as formas mais utilizadas e as 
mais adequadas em relação à adoção, além disto, visa observar a burocracia judicial para 
adoção legal, cuja problemática induz que as pessoas recorram a Adoção à Brasileira e o 
Apadrinhamento Afetivo, mostrando através do Estatuto da Criança e do Adolescente 
os avanços em relação a essa modalidade.

FundamentaÇão teórICa

A Constituição aferiu igualdade entre os filhos adotados, quando institui 
no dispositivo “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
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à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”  “§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação.”

O que se pretende com a adoção é atender as necessidades reais da criança, dando-lhe 
uma família onde ela se sinta acolhida, protegida, segura e amada (GRANATO,2008). O 
Estatuto da Criança e do Adolescente não apresenta restrições aos filhos adotados quanto 
aos direitos sucessórios, e ainda consta a possibilidade de adoção dos civilmente capazes. 
O ECA não apresenta regramento especifico para ação de adoção, que possui competência 
na Vara da Infância e Juventude, na qual o adotante fica sujeito a parecer psicossocial 
e do juiz que defere a possibilidade de adotar. O intuito do Estatuto é proporcionar e 
garantir direitos fundamentais à crianças e adolescentes, além disto eliminou a limitação 
quanto ao estado civil do adotante que pode ser solteiro, incorporando a possibilidade 
de adoção unilateral, cujo um dos cônjuges pode adotar o filho do outro ou a adoção 
póstuma decorrente de falecimento. 

A necessidade de uma afiliação subjetiva é vital e constitutiva para a saúde 
mental das crianças e dos adolescentes institucionalizadas. Assim, é certo que uma 
nova experiência de “afiliação” possibilitará a quebra do sentimento de abandono e 
a recuperação da autoestima pela oportunidade de ter sido eleito por alguém como 
depositário de investimentos de afetos e cuidados. (MELO, 2014)

É indiscutível que o processo de adoção no Brasil, possui grandes burocracias, 
com isso, para um melhor acompanhamento dos juízes em relação aos pretendentes, foi 
criado pelo Conselho Nacional de Justiça uma ferramenta que ajuda localizar e alertar 
o poder judiciário em relação a essas crianças que estão em processo de adoção, com o 
propósito de acelerar as decisões.

Outrossim, o ECA regulamentou as adoções internacionais e determinou o 
rompimento das relações com os respectivos pais biológicos, afinal a pessoa adotada 
pertence ao novo seio família, inclusive os nomes dos pais biológicos são substituídos 
pelo nome dos adotivos na certidão de nascimento, a qual não faz menção sob o processo 
de adoção.

mÉtodoS

A seguinte pesquisa possui natureza qualitativa, cuja finalidade foi elucidar 
através de estudos do Estatuto da Criança e do Adolescente, posições doutrinarias e 
entendimentos jurisprudenciais do CNJ, bem como, as determinações da legislação 
brasileira. As discussões tiveram o objetivo de analisar a burocratização do procedimento 
de adoção legal, além de demonstrar que a maioria dos sujeitos recorrem a adoção de 
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modo ilegal, devido à dificuldade de acessar a adoção pela via judicial, inclusive as 
pesquisas constataram o apadrinhamento como meio alternativo.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Dado os percalços que as pessoas encontram para uma adoção legal no 
Brasil, tem se tornando frequente e comum as práticas da Adoção à Brasileira e o 
Apadrinhamento afetivo. A adoção à brasileira é caracterizada quando a genitora ou 
a família biológica da criança a entrega para um indivíduo estranho e este a registra 
como filho próprio sem passar pelos trâmites legais da adoção. Com essa definição, 
faz-se mister lembrar do artigo 242 do Código Penal onde prevê: “Dar parto alheio 
como próprio; registrar como seu filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-
lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Com pena cominada de 
2 a 6 anos de reclusão”. 

Há muitos relatos que informam que na grande maioria das vezes quando a 
mãe da á luz, com auxílio de médicos, enfermeiros, ou assistentes sociais recebem a 
criança e entregam o nascituro a outra pessoa, indo da maternidade diretamente ao 
Cartório, na qual o registro é feito como filiação biológica. Com isso, é inquestionável 
a ilicitude da conduta, porém tem-se tornado uma prática frequente e já existe um 
direcionamento para a relativização deste instituto, onde o juiz, ao analisar o caso 
concreto irá observar as circunstâncias e as causas que levaram a essa adoção informal, 
como prevê a excludente de ilicitude do parágrafo único do 242: “Se o crime é praticado 
por motivo de reconhecida nobreza: Pena – detenção de um a dois anos, podendo o 
juiz deixar de aplicar a pena”. 

Uma justificativa para ocorrer essa adoção com tanta frequência atualmente pode 
ser compreensiva quando se observa os dados do relatório de pretendes cadastrados para 
adoção fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que há exatamente 
43.891 mil pessoas na fila de adoção aguardando pela guarda de uma criança, e, em 
contrapartida, de acordo com Cadastro Nacional de Adoção (CNA), há 8.889 mil crianças 
ainda disponível para adoção.

É indiscutível a discrepância entre pessoas para adotar e crianças a serem adotadas, 
e ainda assim há dificuldade para a adoção legal e a exigência dos pais por um estereótipo 
de crianças contribuem para que estes em busca de uma solução mais fácil optem pela 
adoção informal.

Diante da situação atual com grande número de abandono e abrigos superlotados foi 
criado o programa do Apadrinhamento Afetivo que visa capacitar e mobilizar voluntários 
que estejam disponíveis a serem padrinhos ou madrinhas de crianças e adolescentes 
desassistidas. O projeto do Apadrinhamento surgiu através do Projeto de lei do Senado 
Federal nº 171/2013 e está especificado no Provimento nº 40/2015. O objetivo principal 
dessa iniciativa é incentivar as pessoas que ainda não se sentem na condição em adotar, 
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ou que ainda não estão aptas para isso, mas que, de alguma forma querem contribuir. 
O ECA em seu § 1º, de seu art. 101, disciplina da seguinte forma: “§ 1º O acolhimento 
institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis 
como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para 
colocação em família substituta, não implicando privação de  liberdade. ”

O intuito do projeto é voltado a crianças e adolescentes que não possuem tanta 
possibilidade de serem acolhidas por uma família, ofertando a estes a possibilidade 
de desenvolverem laços ou seja de fato estimular o afeto. Estes que são uma espécie 
de padrinhos, por isto o termo apadrinhamento que remete há algo acolhedor, cuja a 
intenção é oferecer aos sujeitos referência familiar, apoio material e afetivo visando de fato 
ocupar um espaço sentimental em cada criança ou adolescente. Em suma, é um método 
adequado para que seja resgatado o direito de convivência familiar, e que fomenta uma 
geração de jovens com menor incidência de problemas psicológicos, uma das principais 
consequências da rejeição em programas de adoção.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

 Portanto, visto as burocracias para a adoção legal no Brasil e as novas formas que 
as pessoas encontram de adotar uma criança sem precisar passar por todo o trâmite 
legal, faz-se de suma importância pontuar a necessidade de uma revisão no processo 
de adoção como um todo, facilitando o mesmo, mas de uma forma que ainda assegure a 
segurança da criança e do adolescente. Haja visto que com isso, ajudará na regularização 
de processos que muitas vezes não são feitos da forma legal, como a “adoção à brasileira” 
aqui supracitada, onde os interesses da criança não são levados em consideração, e que 
podem acarretar maiores problemas para esta no futuro. Ademais, é necessário que a 
adoção vise assegurar a convivência familiar, podendo garantir as crianças e adolescentes 
um maior desenvolvimento humano e social. E o apadrinhamento afetivo tem como 
principal objetivo dar as crianças e adolescentes que estão para adoção a oportunidade 
de possuírem vínculos de afeto, e se sintam acolhidas em meio a todo contexto em que 
vivem.
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a ConStItuIÇão FederaL Como InStrumento de BarreIra 
naS reLaÇÕeS negoCIaIS traBaLHIStaS: o dIreIto negoCIado 
SoBre o dIreIto LegISLado.
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reSumo
A prevalência do negociado sobre o legislado não é uma novidade jurídica, uma vez 
que a Constituição Federal reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho. 
Contudo, deve-se observar os direitos mínimos dos trabalhadores para que estes não 
sejam suprimidos e consequentemente ocorra um retrocesso social.  Ocorre que a Lei 
nº 13.467/2017, intitulada de Reforma Trabalhista, modificou, de forma significativa, a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de modo que, as negociações coletivas, em 
alguns casos, passam a prevalecer sobre a disposição legal, ainda que aquelas venham 
restringir direitos do trabalhador, o que pode caracterizar afronta a princípios que 
norteiam o próprio Direito do Trabalho e ainda a preceitos sociais constitucionais.
Palavras-chaves: Reforma Trabalhista; Legislado; Negociado; Princípios.

aBStraCt
The prevalence of negotiated over legislated is not a legal novelty, since the Federal 
Constitution recognizes collective labor agreements and agreements. However, the 
minimum rights of workers must be observed so that they are not suppressed and 
consequently a social regression occurs. It turns out that Law No. 13.467 / 2017, entitled 
Labor Reform, significantly changed the Consolidation of Labor Laws (CLT), so that 
collective bargaining, in some cases, will prevail over the legal provision, even if these 
may restrict workers’ rights, which may characterize an affront to principles that guide 
labor law itself and even to constitutional social precepts.
Key-words: Labor Reform; Legislated; Negotiated; Principles.

IntroduÇão

O Chefe do Poder Executivo Federal, no dia 23 de dezembro de 2016, encaminhou 
à Câmara do Deputados o projeto de lei nº 6.787/2016 que, após menos de 7 (sete) meses, 
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tramitando nas duas Casas Legislativas Federais, foi sancionado pelo Presidente da 
República em 13 de julho de 2017, com vacatio legis de 120 dias, entrando em vigor em 
11/11/2017, popularmente denominada de Reforma Trabalhista, com alteração de cerca 
de uma centena de artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Zygmunt Bauman, importante sociólogo e filósofo polônes, falecido em 2017, analisa 
e define as relações e comportamentos humanos na sociedade atual como rápidos, 
fluidos e também impactados pelo capitalismo globalizado, isso em decorrência 
do mundo contemporâneo. Na sociedade sólida as atividades e as instituições eram 
organizadas em paralelo a uma linha burocrática, essa característica é extinta na 
sociedade líquida. Isto posto, é evidente que a modernidade líquida influencia na 
obsolescência da relações jurídicas trabalhistas e, consequentemente, torna-se necessária 
a efetivação de alterações.

O propósito principal do legislador foi valorizar as negociações coletivas entre 
trabalhadores e empregadores, ou seja, flexibilizar as normas para que ambas as partes 
na relação obreira possam ajustar, diretamente, suas questões contratuais, adequando-
as quando necessário à atualidade. É a denominada por muitos de flexibilização laboral 
adaptável ao mundo capitalista. Todavia, ao se permitir também a redução de direitos e 
benefícios assegurados em diploma legal, fica perceptível um efetivo prejuízo aos direitos 
dos trabalhadores, conquistados por anos e anos de lutas no mundo do trabalho, como 
lecionado pelo historiador inglês, Eric J. Hobsbawn, em sua obra Mundos do Trabalho.

oBJetIVoS

Analisar um dos pontos de grande relevância da Reforma Trabalhista (projeto de lei 
nº 6.787/2016) que é a prevalência do direito negociado sobre o direito legislado, bem como 
os possíveis efeitos decorrentes de sua aplicabilidade. Com a prevalência do Negociado, 
a lei, no âmbito da relação negocial de emprego deixa de ocupar o primeiro lugar, dando 
então, primazia, ao acordo firmado entre o prestador do serviço e o empregador, por 
meio dos acordos coletivos de trabalho, que, diga-se de passagem, é considerada fonte 
formal autônoma do direito do Trabalho.

FundamentaÇão teórICa

A evolução do trabalho é, sem dúvida, um importante marco histórico para que 
possamos compreender os diversos fatores e motivos que levaram ao que denominamos 
de Direito do Trabalho, ou seja, entendermos o processo histórico é, antes de tudo, o 
fator necessário destas mudanças sociais.

Na sociedade pré-industrial, observa-se, primeiramente, no periodo da escravidão 
em que o trabalhador era considerado coisa, e não sujeito de direito, como verificamos 
nas civilizações antigas da Grécia, de Roma e do Egito.5

5 Garcia, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. -11º ed.,ver.,atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 
2017, p.22.
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Em determinados períodos históricos como, por exemplo, na Grécia Antiga, o 
trabalho era visto pelos filósofos de forma negativa, no qual não era digno para o homem, 
senão um castigo. À medida que se avança o Cristianismo esta concepção muda, e então 
o trabalho passa ter um valor intrínseco ao ser realizado pelo ser humano. 

Diversos outros fenômenos sociais, políticos e econômicos, que disseminaram ao longo 
do tempo, foram importantes para estas transformações conceituais do trabalho, entre eles: 
o Feudalismo; Idade Média; Sociedade Pré-indústriais; Renascimento, enfim, este último 
contribuiu para o entendimento do trabalho como fonte de riqueza. Na realidade, o Direito 
do Trabalho surge com a sociedade industrial e o trabalho assalariado.6

Segundo o jurista Carlos Henrique Bezerra Leite, dentre todos os acontecimentos 
mais determinantes que impulsionaram as atuais conquistas foram:

[...] causas: econômica (revolução industrial), política (transformação do Estado 
Liberal – Revolução Francesa – Em estado Social – Intervenção Estatal na 
Economia dos sujeitos da relação de emprego) e jurídica (justa reinvindicação 
dos trabalhadores no sentido de se implantar um sistema de direção destinado 
à proteção, em que o trabalhador era considerado coisa, e não sujeito de direito, 
como verificamos nas civilizações antigas da Grécia, de Roma e do Egito.7

Ou seja, o Estado de Bem-Estar Social foi determinante para consolidação dos 
direitos trabalhistas, tendo como ponto de partida a Constituição Social do México de 
1917. A segunda Constituição a dispor sobre a temática foi da Alemanha, denominada 
Constituição de Weimar, em 1919. 

No Brasil os processos historicos foram diversos, mas é importante destacar o 
período da Revolução de 1930 até nossos dias atuais, em que se inicia a fase moderna 
do direito do trabalho no nosso país, influenciada por movimentos sociais em toda 
Europa e à medida que tais avanços e lutas pelos direitos trabalhistas se disseminam, 
o nosso ordenamento jurídico adere à participação na Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, influenciada pelo tratado de Versalhes em 1919. Tudo isso contribuiu 
para a Consolidação das Leis do Trabalho, instituída por meio do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943. 

A Constituição Cidadã de 1988 é um importante instrumento para evolução jurídica 
garantista, em especial na seara social-trabalhista. Nesse sentido, leciona Maurício 
Godinho Delgado: 

[...] a Constituição da República criou as condições culturais, jurídicas e 
institucionais necessárias para superar antigo e renitente nódulo do sistema 
trabalhista do Brasil: a falta de efetividade de seu Direito Individual do 
Trabalho. Ao reforçar, substancialmente, a Justiça do Trabalho e o Ministério 
Público do Trabalho, a par de garantir o manejo amplo de ações coletivas 
pelos sindicatos, o texto máximo de 1988 acentuou a relevância da política 
pública de contínua inserção econômica e social dos indivíduos, por meio 
do Direito do Trabalho, no contexto da democratização da sociedade civil. 

6 Garcia, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. -11º ed.,ver.,atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.
7 Garcia, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. -11º ed.,ver.,atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p.22
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Todos esses acontecimentos históricos, políticos e sociais ocorridos, contribuíram para 
criação, modificação ou mesmo extinção de normas jurídicas, sejam regras e princípios do 
Direito, e, de modo especial, resultaram diretamente em fontes do Direito do Trabalho. 

mÉtodoS

A presente pesquisa, de caráter exploratório, teve como base a análise da literatura 
veiculada na forma de publicações avulsas, artigos científicos, dissertações, algumas 
obras que abordam as relações trabalhistas, em especial após a reforma trabalhista de 
2017, e algumas ações diretas de inconstitucionalidades, promovidas perante o Supremo 
Tribunal Federal, versando sobre o tema, considerando a comparação entre dois cenários, 
anterior e posterior à vigoração da Lei Federal nº 13.467/2017.

A abordagem qualitativa utilizada tem como escopo primordial investigar e 
interpretar aspectos mais profundos do objeto examinado, pois, para a clara compreensão 
da temática, outros aspectos devem ser apreciados. Não se pode analisar apenas as 
alterações promovidas com a reforma trabalhista, sem atentar-se a todo um processo 
sistêmico no arcabouço jurídico e até constitucional acerca dos princípios e direitos 
trabalhistas, porventura violados.

reSuLtadoS e dISCuSSão

O Direito se desenvolve a partir de regras e princípios, de forma que estes, são 
basilares na constituição de todo o sistema jurídico em um dado Estado. Com o direito 
do trabalho não é diferente, em razão de ter surgido com o objetivo de pacificação nas 
relações obreiras, estabelecendo “patamares mínimos civilizatórios”, como bem conceitua 
Godinho Delgado, visando a diminuição das desigualdades no mundo do trabalho, que 
por sua vez resulta diretamente no equilíbrio existente nas relações trabalhistas, desde 
que sejam observados os princípios específicos que se aplicam ao Direito do Trabalho, 
como verdadeiros instrumentos de defesa e proteção àqueles que estão em situação de 
desvantagem, ao menos quando se trata do Direito Individual do Trabalho. 

O princípio da proteção, por exemplo, considerado como o princípio basilar da 
relação jurídico-trabalhista entre empregado e empregador, trata-se de conferir proteção 
ao trabalhador, figura hipossuficiente na relação, buscando assegurar que este tenha 
seus direitos garantidos. Tal princípio subdivide-se em três sub-princípios, são eles: 
princípio do in dubio pro operations, princípio da norma mais favorável e o princípio da 
condição mais benéfica. 

O primeiro, ainda denominado pelo juslaboralista Evaristo de Moraes Filho, in 
dubio pro misero, tem aplicabilidade no momento que há dúvida quando da aplicação da 
norma, sendo que, conforme esse alicerce orientativo, interpreta-se o dispositivo legal 
de forma que mais favoreça o trabalhador. O segundo princípio indicado, da norma 
mais favorável, será observado quando da existência de um conflito entre duas normas, 
em especial àquelas normas coletivas, deve-se aderir àquela que for mais favorável ao 
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empregado, utilizando-se da teoria do conglobamento, ou seja, adotando-se em sua 
inteireza a norma coletiva por completo, mais favorável ao trabalhador. Por fim,  o 
terceiro  sub-princípio, da condição mais benéfica, visa estabelecer que os direitos às 
condições de trabalho pactuados no momento do contrato, devem prevalecer, se mais 
benéficos ao empregado, em detrimento das possíveis cláusulas que venham restringir 
direitos, de forma que, o empregado tem direito adquirido àquelas situações pactuadas 
anteriormente, como exemplo, em uma supressão de direitos trabalhistas instituídos por 
regulamento de empresa apenas ter-se-á efeitos ultrativos, ou seja, alcançarão aqueles 
empregados que forem admitidos posteriormente, e não os trabalhadores sob a vigência 
do regulamento anterior.

Outro princípio base das relações trabalhistas é o da irrenunciabilidade de direitos, 
pelo qual o empregado não pode, ainda que de livre e espontânea vontade, negociar a 
supressão de direitos trabalhistas, pois comprometeria a própria essência da conquista 
do direito, razão de ser sua indisponibilidade. 

Quando abordamos que a reforma trabalhista de 2017 tem como principal 
característica a prevalência do direito negociado sobre o direito legislado, prima facie, 
observa-se que, além de ferir a regra legal, e de forma ainda mais revelante, compromete 
os princípios da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas e da proteção, uma vez que, 
no âmbito do direito negociado, irá prevalecer aquilo que for acordado, ainda que em 
detrimento do trabalhador. 

Em diversos pontos da reforma trabalhista constata-se isso, em especial nos artigos 
611-A e 611-B da CLT.  O artigo 611-A trata-se de rol exemplificativo e é nele que se 
concentra os principais pontos do direito negociado sobre o legislado, além das possíveis 
consequências já elencadas no parágrafo anterior. O fato do rol ser exemplificativo, e 
ainda por cima tratar-se da prevalência do negociado, possivelmente dá margem ao 
arbítrio do empregador, especialmente por estarmos diante de uma relação hierárquica 
e desigual entre as partes contratantes.

Diante disso, também é importante atentar-se que o Brasil vem passando por um 
cenário significativo de desemprego e crise econômica, com o que não tem o empregado 
hipossuficiente como opor-se ao que lhe for “sugerido” negociar. O artigo 611-B, no que 
lhe concerne, traz um rol taxativo, e segundo a doutrina, é praticamente uma “cópia” 
dos direitos previstos no art. 7º, da Constituição Federal de 1988, mas, mesmo asism, 
permite que no art. 611-A haja prejuízo a direitos básicos do trabalhador.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Diante da pesquisa realizada, se presume que a prevalência do negociado sobre 
o legislado nas relações trabalhistas pode relativizar alguns princípios constitucionais 
e de proteção ao trabalhador, mesmo que tenhamos previsão nas convenções e acordos 
coletivos de trabalho. É necessário analisar, antes de tudo, o contexto histórico, político 
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e social no qual tramitou o processo legislativo que culminou na Lei nº 13.467/2017, que 
modificou diversos aspectos das relações trabalhistas na CLT, e que este cenário político 
e econômico teve o fim de desburocratizar as relações entre empregado e empregador 
para dar dinamismo e fluidez ao livre mercado capitalista, com efeito, agravou-se ainda 
mais a condição de hipossuficiência do trabalhador que, provavelmente, poderá consentir 
com termos e acordos que não o convém, decerto, para não perder o seu emprego e 
prejudicar a condição econômica e social da própria família. 

Portanto, a Constituição Federal de 1988 deve servir de instrumento ou barreira 
com o propósito de conter intenções de curto prazo que causem retrocessos aos direitos 
sociais trabalhistas, fruto de conquistas da classe trabalhadora. Não se pode melhorar 
panorama econômico restringindo direitos daqueles que mais precisam, limitando a 
participação das representações sindicais que protegem o trabalhador vulnerável na 
relação de trabalho, e convencendo a sociedade que são soluções para melhoria do 
Estado como um todo.
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a LeI 13.467/2017 Como InStrumento de VIoLaÇão da demoCraCIa e 
IguadaLde daS reLaÇÕeS traBaLHIStaS

SOuZA, Vitória Oliveira de
JÚNiOR, José elias Seibert Santana

reSumo
O direito do trabalho em sua evolução histórica conta com um fundo protecionista de 
promoção da igualdade e principalmente a regulamentação da democracia dentro das 
relações de trabalho. Ademais, as relações trabalhistas têm como princípios norteadores 
a dignidade da pessoa humana, a qual visa resguardar o hipossuficiente e oferecer 
melhores condições de trabalho e o princípio da boa-fé, este previsto no artigo 422, 
Código Civil/2002.  Diante de tal premissa, encontra-se dificuldade ao estabelecer um 
liame entre as reformas advindas da lei 13.467/17 e os institutos norteadores do direito 
trabalhista, percebendo assim que tal reforma legislativa propicia uma intensificação da 
autonomia individual inerente ao empregador e passa a colocar o empregado, que tem 
como característica a hipossuficiência em risco. 
Palavras-chaves: Direito; Trabalho; Democracia; Reforma; Evolução.

aBStraCt
The right of work in its historical evolution relies on a protectionist fund to promote 
equality and, mainly, the regulation of democracy within work relations. Thus, one can 
count as guiding principles of the dignity of the human person which seeks to protect 
the hypossficient and offer the best working relationships and the principle of good 
faith provided for in article 422, Civil code. Faced with this premise, there is difficulty in 
establishing a bond between the reforms arising from the law 13.467/17 and the guiding 
institutes of Labor law, realizing that such legislative reform provides an intensification 
of the individual autonomy inherent to the employer and starts to put the employee, 
who has as characteristic the hypossficiency at risk.
Keywords: Right; Work; Democracy; Reform; Evolution.

IntroduÇão

Em tempos voláteis e de grandes alterações sociais, passa a ser imprescindível 
tratar de temas que causaram grande impacto nas relações interpessoais e, como seres 
humanos que necessitam de uma regulamentação constante para a sua convivência, 
tais mudanças precisam ser pautadas nos institutos democráticos e igualitários que 
propiciem o desenvolvimento pleno da cidadania. 

Dessa forma, ao trazer a reforma trabalhista inserida pela lei 13.467/2017 e a sua 
ligação com tais institutos,  o presente trabalho busca fazer uma breve análise evolutiva 
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do direito regulamentado por esta lei, buscando como fonte primaria o reconhecimento 
dos direitos trabalhistas na Constituição de Weimar de 1919 e no direito norte-americano, 
principalmente as mudanças estabelecidas no século XIX e XX,  analisando então alguns 
institutos modificados pela lei e o seu elo com os institutos democráticos. 

oBJetIVoS

Está pesquisa tem por objetivo estabelecer vínculos comparativos com a manutenção 
democrática dentro das relações trabalhistas e a reforma estabelecida pela lei 13.467, de 13 
de julho de 2017. Informando ainda, as principais mudanças em detrimento da evolução 
histórica dentro do instituto jurídico pertencente ao direito do trabalho. 

FundamentaÇão teórICa

A partir do artigo “A reforma trabalhista e seu impacto sobre a igualdade e 
democracia no trabalho” do autor Ricardo José Macêdo de Britto Pereira (Revista da 
Faculdade Mineira de Direito, V. 21, 2018), foi contextualizado a conceituação do trabalho, 
tendo sempre como objetivo a fácil compreensão textual, onde fora construído um 
trabalho acadêmico sucinto, porém enriquecedor, que mostra o processo de evolução 
histórica do direito do trabalho pautado na igualdade e democracia. O resumo traz 
também comparações com matérias na internet, com a finalidade de identificar destaques 
relacionados a democracia e direito do trabalho, assim como as mudanças oriundas da 
reforma proposta pela lei 13.467/2017. 

mÉtodoS

Os métodos utilizados para a elaboração desse artigo consistem em pesquisas através 
de matérias e entrevistas publicadas por veículos de imprensa hospedados na internet. 
Ademais, também como peça fundamental no auxílio do presente estudo, o artigo “A 
reforma trabalhista e seu impacto sobre a igualdade e democracia no trabalho” do autor 
Ricardo José Macêdo de Britto Pereira. Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica 
e documental, com uma análise qualitativa das informações. A abordagem será crítico-
reflexiva.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Assim como a Constituição do México de 1917, sendo esta a primeira carta a 
reconhecer direito mínimos trabalhistas no campo internacional, também a Constituição 
Alemã ou de Weimar, promulgada em 1919, traz em seu bojo direitos mínimos 
trabalhistas. Entretanto, a segunda se preocupa em estabelecer diretrizes com um 
cunho internacional, trazendo assim em seu contexto direitos como a regulamentação 
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do trabalhado assalariado, a imputação ao estado em desenvolver políticas de pleno 
emprego e a participação de empregadores na regulação estatal da economia, abalizando 
institutos norteadores desse trabalho que é a democracia e igualdade. 

Com essas primeiras movimentações no campo trabalhista e durante os séculos 
XIX e XX, nota-se que as mudanças foram acontecendo e um dos polos mais incisivos foi 
figurado pelos norte-americanos que implementaram uma das primeiras alterações nas 
relações de trabalho em âmbitos federais e estaduais, como no caso Lochner que versava 
sobre a jornada de trabalho, mas também houveram avanços no que concerne ao direito 
de não discriminação dos funcionários em detrimento de cor, raça, sexo e religião. 

Posteriormente a essas primeiras movimentações e seguindo a linha da Constituição 
de Weimar, mas tendo diretrizes voltadas para o âmbito nacional deve-se citar também 
a Consolidação das Leis Trabalhistas, promulgada em 1943 por Getúlio Vargas, sendo 
essa o primeiro dispositivo legal brasileiro a reunir todas as normas que versavam 
sobre os direitos trabalhistas da época. Valendo ressaltar que, ao formular tal diploma 
legal o legislador teve como intenção principal a preservação do princípio protecionista, 
ratificando assim a condição hipossuficiente inerente ao empregado. 

Nesta toada, pode-se perceber que a ideia de constitucionalização está ligada de 
forma direta com à promoção de igualdade e democracia dentro da seara trabalhista. 
Sendo observável que as relações preexistentes ao Estado constitucional vigoravam de 
forma desigual. Por isso, é importante dizer que a promoção de medidas assecuratórias 
de tal vertente é fundamental para o avanço das conexões trabalhistas. 

Diante disso, passamos a algumas mudanças estabelecidas pela lei 13.467/2017 e 
verificando assim como elas formam um possível Estado de coisas inconstitucionais, 
violando princípios e retirando as características democráticas e igualitárias dos vínculos 
de trabalho. Mas antes disso, é importante salientar que em um cenário instável, foi 
divulgada a reforma como algo positivo suprimindo e reduzindo a participação dos 
sujeitos sociais, em destaque para os empregados hipossuficientes. 

Dessa forma, como ponto de partida, a primeira mudança apresentada é a que 
estabelece o artigo 444, parágrafo único, da CLT, a qual dispõe a livre negociação das 
matérias dispostas no artigo 611-A, do mesmo diploma legal, para o empregado portador 
de diploma de nível superior e que receba valor superior ou igual a duas vezes o teto 
dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, onde a doutrina o aponta como 
empregado hipersuficiente. Ademais, os artigos 59 e 59-A da CLT, trazem consigo a 
inovação inerente a pactuação individual entre empregado e empregador sobre os bancos 
de horas e formas de compensação, podendo ainda ser pactuado de forma coletiva. 

Permanecendo nesse eixo, conclui-se como uma das mudanças mais danosas ao 
trabalhador a proposta do trabalho intermitente. Sendo que essa modalidade de contrato 
revela uma insegurança e instabilidade remuneratória para o empregado, que somente 
poderá trabalhar quando acionado pelo empregador, recebendo assim o proporcional 
aos dias trabalhados. Com isso, o empregador passa a ter um maior controle sobre a 
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vida do funcionário, podendo ainda impedir o andamento da vida pessoal e familiar 
do subordinado, facilitando para um adoecimento futuro. 

Ainda com as mudanças inseridas pelo legislador reformador, houve modificações 
na redação dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com o intuito de modificar o caráter obrigatório da filiação sindical, o que nesse 
caso não representa um mal maior, mas não deixa de produzir impactos na negociação 
coletiva presente nos artigos 614 e 620 do referido diploma legal, que se apresenta como 
foco central da nova legislação e ficando de maneira evidente a prevalência do negociado 
em detrimento ao legislado. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Diante das informações expostas acima, fica evidenciado que, com a reforma trazida 
pela Lei 13.467/2017, alguns de seus pontos apresentados enxerga-se a formulação de 
um estado de coisas inconstitucionais que, na qualidade de legislação complementar, 
passa a violar princípios instaurados pela carta magna e retira a qualidade democrática 
e igualitária de seu meio. Entretanto, não é possível dizer que possui um caráter negativo 
em sua exclusividade, mas que em sua maioria apresenta a diminuição do princípio da 
proteção e uma ampliação da autonomia da vontade individual, criando um modelo de 
negociação coletiva sem participação efetiva do princípio da boa-fé.
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a neCeSSIdade de reForma no SIStema trIButÁrIo Como 
meIo de PromoVer IguaLdade SoCIaL Frente a InStItuIÇão 
do ImPoSto ÚnICo

Letícia de Oliveira eça
moisés miller Aderne Leal

reSumo
O presente artigo debruçou-se em analisar a necessidade de uma reforma no sistema 
tributário vigente, tendo em vista os mais variados problemas que este apresenta. No 
decorrer do texto foi apresentada a proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019 e 
os benefícios trazidos por ela. É importante ressaltar que o foco principal reside no 
desenvolvimento de um Código capaz de promover justiça fiscal/social contribuindo 
para a redução das desigualdades. Diante dessas considerações, foi possível concluir que 
tal projeto de reforma possibilita uma maior efetividade aos princípios da capacidade 
contributiva e igualdade, além de tornar o sistema mais justo.
Palavras-chave: Reforma Tributária. Justiça Fiscal. Desigualdades.

IntroduÇão

É sabido que o atual Código Tributário vem revelando uma série de problemas. 
Identifica-se que o principal deles se destaca através da elevada carga tributária sobre 
os impostos de consumo. Dessa forma, o referido resumo expandido tratará sobre os 
benefícios da possibilidade de simplificação desses impostos, bem como a viabilidade do 
seu procedimento de realização. Tem-se como fonte pesquisas realizadas pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA - e também pelo Senado.

Nesse ínterim, a questão principal é: a proposta de simplificação dos impostos 
sobre o consumo, prevista no plano da reforma tributária, seria um mecanismo eficaz 
para promoção de igualdade social?

Em pesquisas realizadas pelo IPEA e Senado, identificou-se que o Brasil corresponde 
ao país como o maior índice de desigualdade do mundo. A necessidade de redistribuir 
a renda é inegável. Um dos preceitos estipulados na Constituição Federal de 1988, 
juntamente com o Código Tributário Nacional, é a construção de uma sociedade em que 
pese a justiça, solidariedade e liberdade, que lute pela promoção de políticas públicas, 
defenda atos incumbidos de reduzir as desigualdades e, paralelamente, promova o bem 
de todos. O processo de tributação no Brasil ocorre de forma diferente quando comparado 
a outros países menos desiguais. Aqui, o método é feito de maneira regressiva, por isso, 
recai sobre o consumo e não a renda. 
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Destarte, o objetivo do resumo expandido é estudar a proposta de instituição do 
imposto único como possibilidade de reforma para o sistema tributário; conceituar e 
compreender a definição de tributo à luz da teoria quintapartite; discutir o significado e 
o impacto de uma reforma tributária no país, além de debater sobre a efetividade desta 
implantação. 

reForma trIButÁrIa

O sistema tributário brasileiro, como já visto, abarca um conjunto de tributos 
responsáveis pela arrecadação de recursos, destinados a proporcionar a execução de 
serviços de qualidade à população. No entanto, no balanço oficial do sistema tributário 
expedido pela União, é possível constatar que a porcentagem de arrecadação por espécies 
é discrepante. No relatório confeccionado e expedido pelo Senado, no ano de 2017, com 
o intuito de avaliar a funcionalidade do sistema tributário, verificou-se que:

Cerca de 51% de todos os tributos arrecadados correspondem ao grupo dos 
impostos e 45% às contribuições, somados totalizam 96% da arrecadação. 
Sendo assim, é possível identificar que apesar dos tributos serem subdivididos 
em várias espécies a sua arrecadação está concentrada em apenas duas delas 
(SENADO, 2017, p. 9).

Diante desse contexto, o economista Marcos Cintra sustenta em seu artigo intitulado 
Reforma Tributária e Imposto Único:

O Brasil tem a estrutura tributária mais complexa do mundo. São várias 
formas encontradas para tributar. No sistema brasileiro atualmente existem 
uma média de doze impostos e dezenas de taxas e contribuições que estão 
sujeitas a um complexo infinito de regras. Assegura ainda que, todo ano 
o Fórum Econômico Mundial demonstra o quanto esses instrumentos 
utilizados para arrecadação tornam o sistema o mais ineficiente do mundo, 
além de questionar o porquê de ainda existir tanta resistência para alterá-lo 
(CINTRA, 2014, p. 26.).  

Assim, passou-se a observar a necessidade de uma reforma no Sistema Tributário 
vigente, com vistas à redução da burocracia, da carga tributária e das injustiças existentes 
que acabam ocasionando não apenas uma desigualdade social, mas também regional, 
além de culminar em clara ineficiência. 

O princípio da capacidade contributiva brilhantemente determina que os 
contribuintes devem arcar com o ônus tributário, tomando como parâmetro a sua 
realidade econômica. Sendo assim, por qual motivo pessoas de realidade tão distintas, 
como a situação exposta acima, são compelidas a pagar o mesmo valor de imposto 
exatamente sobre o mesmo produto? Em que ponto reside a igualdade tributária na 
situação posta?

Fica claramente comprovado, através da pesquisa supramencionada, que o nosso 
sistema de tributação não proporciona efetividade ao princípio que ele mesmo estipula 
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como norteador. Constrói-se, a partir daí, uma contradição: existe igualdade frente aos 
contribuintes ou essa máxima não passa de falácia? 

Em consonância com o Projeto de Emenda Constitucional, o valor e alíquota desse 
novo Imposto Sobre Bens e Serviços seria uniforme em todo o território nacional e os 
entes federados teriam competência para alterar as alíquotas através de lei específica. É 
importante relatar que todo o valor arrecadado seria dividido em partes iguais entre a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios (ROSSI, 2019, p. 5).

Ressalte-se que é imprescindível pensar na possibilidade da emenda constitucional 
tendente a reformar o sistema tributário como uma relação bilateral, o que de fato 
é. A reforma precisa abarcar os dois polos da situação, preservando o Estado com a 
consequente manutenção de sua receita, sem deixar de defender, no entanto, os interesses 
dos contribuintes.

O projeto de emenda constitucional ora discutido, com a sua proposta de 
simplificação dos cinco impostos, impulsiona esse respeito à relação fisco-contribuinte. 
Os entes federativos continuariam arrecadando o valor necessário para garantir que os 
direitos fundamentais da sociedade fossem dignamente oferecidos e, em contrapartida, 
a carga tributária imposta para os contribuintes diminuiria. Se antes eles pagavam cinco 
impostos diferentes, com a aprovação do projeto passarão a pagar apenas um, com o 
valor equivalente.  As duas partes da relação tributária seriam beneficiadas. Inclusive, o 
sistema, como um mecanismo, se tornaria mais eficiente, em razão da desburocratização 
(ROSSI, 2019, p. 5).

O Brasil segue sendo campeão mundial em fazer exigências tributárias sem oferecer 
ao contribuinte a contrapartida necessária, isto é, o acesso ao exercício de direitos 
fundamentais básicos como saúde, educação, infraestrutura.

Em consonância com os dados obtidos através do relatório realizado pelo Senado, 
um levantamento de custo no tocante ao pagamento de impostos (horas/ano) foi feito. 
Apurou-se que as empresas precisam trabalhar cerca de 2038 (duas mil e trinta e oito) 
horas ao ano para conseguirem satisfazer as exigências tributárias. Considerando essas 
estatísticas, um empresário deve laborar 2 (dois) meses ao ano só para arcar com os 
custos tributários de sua atividade econômica (SENADO, 2017, p. 13).

A ideia central da tão falada reforma é fundir tributos e desonerar a folha de 
pagamento das empresas. Diante de tantos fatos já relatados e da extrema urgência 
que esse tema revela, o principal questionamento passa a ser: por qual motivo esse 
assunto vive emperrado entre a pilha de temas do congresso? Não obstante, é sabido a 
existência de interesses de todas as partes; grandes empresas, políticos e contribuintes 
são diretamente influenciados pelo assunto, e esse fator acaba dificultando a discussão. 

Portanto, conclui-se que o Sistema Tributário Brasileiro não proporciona justiça 
fiscal aos seus pagantes, ao contrário, sobrecarrega a parte que possui menos condições, 
além de desconsiderar o princípio da capacidade contributiva e da igualdade. Em resumo, 
a reforma é encarada como inevitável, tendo em vista as profundas transformações 
havidas no contexto social brasileiro. 
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a InStItuIÇão do ImPoSto ÚnICo e a IguaLdade SoCIaL

O artigo 5º da Constituição Federal traz a máxima de um princípio muito famoso 
em todos os ramos do direito, qual seja, Igualdade. A carta magna assegura que “todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Nesse sentido, o art. 150, II, da 
CF determina:

Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

Entende-se que o ponto principal aqui não é tratar todos de forma igual, conforme 
determina o art. 150, II, da CRFB, mas, sim, de igualar os desiguais na medida de suas 
desigualdades.

Embora os tributos diretos no Brasil sejam considerados progressivos, não o são 
tanto quanto nos demais países. Tal fato, aliado à exacerbada tributação do consumo 
de bens e serviços, contribui para construção de um cenário de regressividade em que 
o sistema sujeita a população (SENADO, 2017, p. 16).

A inquirição do senado aduz ainda que a cada 1 (um) décimo de renda disponível, 
o indivíduo paga em torno de 5% de tributos diretos e quase 50% de tributos indiretos. 
Ou seja, quanto mais pobre for a pessoa, mais dinheiro ela gasta com o consumo, tendo 
em vista o fato de o valor pago com tributos indiretos ser infinitamente maior do que 
aqueles (SENADO, 2017, p. 16).

Ademais, é possível inferir através do mesmo instrumento fiscalizatório que, a 
cada grupo familiar, 1 (um) décimo de renda monetária per capita auferida gerará uma 
contribuição de 1,6% destinada a arrecadação fiscal. A distribuição de renda promovida 
corresponde a 0,7%. No entanto, o esforço contributivo alcança a marca de 2,14% 
(SENADO, 2017, p. 16).

Passa-se a análise o segundo grupo familiar. A cada 10 (dez) décimos de renda 
monetária per capita auferida, gerará uma contribuição de 43,7% destinada a arrecadação 
fiscal. A distribuição de renda promovida corresponde a 47%. Todavia, o esforço 
contributivo é infinitamente menor, alcançando a marca de 0,93% (SENADO, 2017, p. 16).

Tendo como norte o fato de o princípio da igualdade reger o sistema tributário com 
intuito de reduzir as desigualdades, tratando os desiguais de maneira desigual na medida 
de suas desigualdades, conclui-se que o mecanismo utilizado para instituição dos tributos 
está equivocado, sendo ineficaz a sua utilização. As pessoas que possuem uma estabilidade 
financeira menor se esforçam muito mais para adimplir suas obrigações tributárias do que 
a classe alta. É uma situação de total desrespeito com os princípios tributários fundamentais 
que sustentam o sistema. Deste modo, entende-se que toda vez que um sistema contraria 
preceitos constitucionais ele deve ser declarado inconstitucional.
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a InStItuIÇão do ImPoSto ÚnICo Como VeíCuLo Promotor de 
IguaLdade SoCIaL

Após leitura do Projeto de Emenda Constitucional nº 45/2019, proposto pelo 
deputado Baleia Rossi, pode-se inferir que a ideia central da proposta é desburocratizar 
o sistema e tornar o princípio da igualdade mais efetivo aos contribuintes, além de 
desonerar a classe mais pobre. A reforma tributária modifica e cria alguns dispositivos 
da Constituição Federal no que tange ao IPI, ICMS, PIS, CONFINS e ISS.

O modelo busca simplificar radicalmente o sistema tributário brasileiro, sem, no 
entanto, reduzir a autonomia dos Estados e Municípios, que manteriam o poder de gerir 
suas receitas através da alteração da alíquota do IBS (BRASIL, 2019, p. 2).

Imagina-se, com essa desburocratização do sistema tributário, ser possível atrair a 
atenção de grandes empresários à fixarem suas atividades econômicas em nosso território, 
de maneira a proporcionar um leque de oportunidades dentro do mercado de trabalho 
e, consequentemente, investir em desenvolvimento.

Como visto, a PEC/45 de 2019 traz mudanças, dentre as quais ressalte-se, por 
exemplo, que a alíquota do IBS aplicável a cada operação será formada pela soma das 
alíquotas fixadas pela União, pelos Estados ou Distrito Federal e pelos Municípios, e 
na ausência de disposição específica na lei federal, estadual, distrital ou municipal, a 
alíquota do imposto será aquela fixada pelo Senado Federal, com base em estudo técnico 
elaborado pelo Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2019, p. 2).

Esse fato irá corroborar para a construção de uma alíquota uniforme em qualquer 
parte do território nacional, respeitando, inclusive, a capacidade contributiva de cada 
contribuinte. É a partir daí que será conferido ao princípio da igualdade uma maior 
efetivação.

No que se refere a questão da repercussão, caso ocorra uma possível aprovação 
da PEC 45/2019, acredita-se que seria bem cotada pela sociedade, tendo em vista a 
promoção da desburocratização do sistema tributário. Portanto, resta clarividente os 
inúmeros benefícios que decorrerão da aprovação do referido projeto lei, deixando no 
passado um sistema tributário arcaico e absolutamente burocrático, tornando-o mais 
igualitário, justo e desburocratizado.

reForma trIButÁrIa X PaCto FederatIVo

Nesse contexto de possível reforma do Sistema Tributário Nacional, a questão 
federativa que o envolve tem sido muito debatida. Antes de adentrar especificamente ao 
tema, faz-se necessário compreender que essas alterações devem estar fundamentadas 
em três aspectos: político, econômico e jurídico. O doutrinador Sérgio Rocha determina 
que os objetivos da reforma precisam estar em consonância com as metas estipuladas 
na Constituição Federal, art. 3º:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A indagação que tem sido realizada dentro dessa narrativa é: a proposta de Emenda 
Constitucional nº 45/2019, suscitada pelo deputado Baleia Rossi, fere o pacto federativo? 
A criação do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços implica em fundir cinco espécies de 
impostos. Essa fusão teria algum aspecto inconstitucional? Nesse sentido, Sérgio Rocha 
regulamenta:

Neste estágio do debate sobre a PEC 45, há duas correntes principais a respeito 
de sua inter-relação com o pacto federativo: uma que defende que o federalismo 
fiscal brasileiro requer apenas que cada ente subnacional tenha receitas 
suficientes para fazer face às suas atribuições definidas na Constituição; e 
outra que vai sustentar que não basta que os entes subnacionais tenham 
recursos financeiros. Seria necessária a existência de competências que lhes 
possibilitem utilizar a tributação como instrumento de política econômica, 
o que dependeria de terem tributos próprios, sobre os quais exerçam uma 
competência legislativa ampla (ROCHA, 2019, p. 3).

Aduz, ainda, que a fusão das espécies tributárias não geraria inconstitucionalidade. 
Tendo em vista o fato da Constituição Federal prever em seu artigo 60, § 4º, I, que “não 
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir [...] a forma federativa de 
estado”(ROCHA, 2019, p. 3), a proposta de Emenda Constitucional nº 45/2019 em nada 
apresenta o intuito de abolir essa forma.

Como estabelece a PEC 45/2019, os entes federados continuarão com o processo 
arrecadatório de impostos, porém, este será fundido em apenas um, com alíquota e base 
de cálculo proporcional; a previsão é no sentido de o valor levantado ser distribuído 
entre eles de maneira equitativa. 

Sendo assim, entende-se, em consonância com o relatado pelo doutrinador 
supracitado, não existir nenhum fato que leve a inconstitucionalidade da reforma ou que 
afete direta ou indiretamente a forma federativa do Brasil, haja vista a continuação do 
processo arrecadatório e a preservação da competência dos entes federados, no sentido 
de poder fixar suas alíquotas por meio de lei complementar.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

O tema discutido no decorrer do resumo expandido, aborda a necessidade de uma 
reforma no sistema tributário nacional. Tendo em vista que o Código utilizado atualmente 
para regular as relações tributárias é de 1965 acredita-se que há a necessidade de adaptá-
lo às mudanças sociais ocorridas nesse interstício temporal.

Além disso, esse conjunto de normas passou a apresentar uma série de problemas, 
tais como: sua complexidade faz com que o procedimento arrecadatório se torne 
extremamente dispendioso; sua forma de tributação não se fundamenta sobre a renda, 
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mas sim sobre o produto, fazendo com que a classe baixa seja onerada mais pesadamente; 
além da necessidade de desonerar a folha de pagamento das empresas. A quantidade 
de problemas que o circunda gera uma insegurança jurídica muito grande às vistas dos 
contribuintes.

Como solução para esses problemas, tem-se a reforma no sistema tributário através 
da aprovação do Projeto de Emenda Constitucional nº 45/2019. Este prevê várias alterações 
e uma delas é a proposta de instituição do imposto único. Reflete a fusão dos impostos 
ICMS, IPI, PIS, CONFIS e ISS, formando um novo imposto chamado de IBS – Imposto 
sobre Bens e Serviços. Assim, se antes existiam cinco procedimentos arrecadatórios, 
com cinco hipóteses de incidência e fatos geradores diferentes, com a renovação do 
sistema esse processo seria simplificado para apenas um, com alíquotas e bases de 
cálculo proporcionais. 

Em virtude dos aspectos observados, defende-se que a proposta melhora o sistema, 
proporcionando transparência, simplicidade e crescimento econômico-financeiro para o 
país a longo prazo. Com base nas pesquisas mencionadas no decorrer do texto, entende-
se que a modificação será responsável por conferir efetividade ao princípio da igualdade 
e capacidade contributiva.

Portanto, extrai-se que para o sistema tributário se reerguer e atuar na redução das 
desigualdades existentes, deixando de ser conduzido pela regressividade fiscal, basta 
que as autoridades competentes exerçam o seu trabalho de maneira límpida, corajosa e 
honesta, pautando-se, principalmente, nos princípios contidos na CRFB/88, aprovando 
o Projeto de Emenda Constitucional nº45/2019.
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a PrISão aLImentíCIa e Sua InConStItuCIonaLIdade Frente 
ao CódIgo de ProCeSSo CIVIL

Raphael pinheiro Cardoso

reSumo: O artigo se trata sobre a inconstitucionalidade da prisão civil por débito 
alimentar. Um tema que requer debate jurídico-social, posto que envolvem preceitos 
basilares da família, bem como o melhor interesse da criança e do adolescente. O objetivo 
principal é demonstrar a ineficácia e a agressão aos direitos fundamentais que a prisão 
por débito alimentar ocasiona. O método utilizado para a análise são números fornecidos 
por órgãos oficiais, acerca na quantidade de detentos no país. Utiliza-se, também, o direito 
comparado. Após os estudos, conclui-se que a prisão civil como forma de obtenção do 
crédito alimentar é ineficaz e ofende frontalmente os direitos humanos. Por fim, o artigo 
aborda várias possibilidades legais ofertadas pela legislação e jurisprudência, que são 
capazes de suprir a reclusão do devedor. 
Palavras-Chave: Prisão civil. Código de processo civil. Constituição Federal.

IntroduÇão

Mário de Andrade, renomado poeta, em dos seus poemas abordou a problemática 
dos tempos de escravidão. O autor questionou: “Será que a liberdade é uma bobagem? 
Será que o direito é uma bobagem”? Naquele tempo, o direito de ir e vir sofria ameaças 
constantes dos Governantes. Ao final de seu texto, respondendo as indagações levantas, 
concluiu Mário que “a liberdade não é um prêmio, é uma sanção. Que há de vir” 
(LAFETÁ, 2000).

Eis o dilema que o presente artigo visa enfrentar. O que é mais valioso: o alimento 
ou a liberdade? A legislação vigente estaria “premiando” o indivíduo que paga o alimento 
para não ser preso? 

O artigo busca realizar uma análise acerca da constitucionalidade da reclusão 
do inadimplemento cível, no que tange a questão alimentícia, tendo como parâmetro o 
Código de Processo Civil e a Carta Magna de 1988. 

A abordagem temática tem sua estrutura definida em três pilares. A primeira 
refere-se à discussão acerca da efetividade da prisão do obrigado a pagar alimentos, 
no que diz respeito à satisfação dos interesses do alimentando. O segundo, que se 
correlaciona com pilar supracitado, aborda a desproporcionalidade da reclusão em 
estabelecimento penitenciário, utilizando como parâmetro a situação do sistema 
carcerário do Brasil. E, por fim, a apresentação de outras medidas executórias capazes de 
satisfazerem os alimentos devidos ou constrangerem o devedor até o efetivo pagamento.
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O tema abordado busca ofertar uma eficaz prestação jurisdicional, baseando-se 
na defesa do melhor interesse da criança e do adolescente. Não se resume, apenas, em 
apontar uma possível inconstitucionalidade da prisão de quem inadimple civilmente. 
Essa abrange métodos legais e jurisprudenciais que resguardam a dignidade da pessoa 
humana das partes litigiosas, tendo como alvo a proteção da família em todas suas 
espécies.

deSenVoLVImento

A prisão civil oriunda de dívidas consiste na restrição de liberdade do indivíduo, 
com o uso do seu corpo, devido à prática de um ato ilícito. No Brasil, a doutrina majoritária 
entende que a prisão por inadimplemento de alimentos não é revestida de “prisão-pena”, 
visto que apenas tem a intenção de testar a solvabilidade do devedor, ou seja, a sua 
capacidade econômica que pagar seu débito (Medina, 2004).

O posicionamento abordado é encapado pelo Superior Tribunal de Justiça que 
editou a súmula de nº 309, onde diz que “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil 
do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Em que pese o posicionamento doutrinário dominante, bem como a legislação 
(infra)constitucional e a jurisprudência, ao se analisar a prisão civil sob a luz dos preceitos 
constitucionais percebe-se flagrante incompatibilidade com os princípios da dignidade 
da pessoa humana, da cidadania, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Além do mais, o Brasil é pactuante da Convenção Americana de Direitos Humanos, 
também conhecida como o Pacto San José da Costa Rica, que traz em seu rol a vedação 
legal da prisão civil. Em relação ao referido Pacto, o Supremo Tribunal Federal, diante o 
julgamento dos Recursos Extraordinários (RE) 349703 e 466343, decidiu que as normas 
constitucionais estão no mesmo grau hierárquico do que os tratados internacionais quem 
versem sobre a matéria de Direitos Humanos e que o País seja signatário.

Na problemática, a Maior Corte Judicial se deparou na situação de realizar um 
julgamento de antinomia entre duas normas de mesma hierarquia. A Carta Maior 
prevê a prisão do depositário infiel e do devedor de alimentos, enquanto o tratado 
internacional proíbe a prisão civil nas duas modalidades. Por fim, fora editada a Súmula 
Vinculante nº 25, a qual diz que é ilegal a prisão civil do depositário infiel qualquer que 
seja a modalidade de depósito, contudo a modalidade de prisão por débito alimentar 
foi mantida.

Neste contexto, vale ressaltar que o Brasil carece de nortes científicos sobre a 
temática. Isto porque não existe nenhuma pesquisa científica com critérios comprovados, 
com o intuito de demonstrar se existe eficácia ou não a restrição de liberdade para casos 
de prisão civil.

Partindo desse pressuposto, a tipificação formal da norma baseia-se em legislações 
anteriores, bem como pensamentos originados nas Leis de Talião. A previsão constitucional 
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é meramente formal, sendo de caráter secundário, posto que a regulamentação da 
temática se encontra amplamente regulada na legislação infraconstitucional, como na 
Lei de Alimentos e no Código de Processo Civil. 

A prisão civil do devedor de alimentos vai de encontro a preceitos fundamentais, 
como o princípio da liberdade, da cidadania e, principalmente, o princípio da dignidade 
da pessoa humana. É norma constitucional que contraria e ofende as garantias individuais 
do cidadão. É cristalina a contradição do princípio da solidariedade (obrigação de pagar 
alimentos) em detrimento dos princípios citados. 

O sistema penitenciário brasileiro, que é conhecido mundialmente por afrontar 
os direitos humanos, carece de estrutura para comportar sua população. Segundo o 
Conselho Nacional de Justiça, em balanço divulgado no dia 17/07/2019, o Brasil atingiu 
a marca 812.564 presos (condenados e provisórios). Os dados do CNJ apontam para o 
aumento da população prisional brasileira que, de acordo com diagnóstico do Depen 
(Departamento Penitenciário Nacional), cresce a um ritmo de 8,3% ao ano.

Os elevados números apontam para uma política carcerária no país. É importante 
mencionar que são 415.960 vagas totais nos presídios, ou seja, quase a metade da 
quantidade de presos. Além da superlotação, o ambiente físico não possui condições 
mínimas de existência. Por vezes, a cadeia é dirigida pelas organizações criminosas, 
sendo o Estado detentor legal da função.

As condições desumanas elencadas são a realidade do preso inadimplente em 
alimentos (por mais que Código de Processo Civil em seu art. 528, §4º garanta ao devedor 
o regime fechado e separado dos demais detentos). Ocorre que, em atenção à realidade 
fática do país, a prisão civil ofende frontalmente os princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade, trazendo danos a pessoa humana.

Ademais, juntamente com a análise dos pactos e convenções internacionais de 
direitos humanos, far-se-á necessário recorrer do direito comparado para embasar a tese 
do retrocesso brasileiro na aplicação de prisão civil. Leva-se como referência o direito 
inglês, o francês e o espanhol, valendo-se do desenvolvimento de cada país. Os três 
países se destacam por ter um viés democrático consolidado, observando as garantias 
e os direitos fundamentais inerentes ao ser humano e ao meio ambiente. 

Seguindo na ótica do direito comparado, ao autor Maciel (2009) em sua Monografia, 
intitulada como “o efeito punitivo da prisão civil”, aborda o tema de acordo com a 
legislação dos principais países Europeus. No direito francês, após as declarações dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, bem como os princípios norteadores – liberdade, 
igualdade e fraternidade - o referido instituto vigorou até a revolução francesa de 1789. 
O autor afirma que, no direito italiano, após a edição do código civil de 1942, a reclusão 
civilista por dívida fora extinta, tendo em vista o caráter meramente patrimonial. 

No direito inglês, a retirada do indivíduo da sociedade por dívida civil, teve seu fim 
pela medida realizada pela Rainha Vitória, onde se aboliu as prisões, principalmente a de 
débito alimentar, mantendo apenas em casos de insolvência fraudulentas. Na Espanha, 
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o Parlamento editou a Lei de nº 15/2005, que modificou o Código Civil, a qual ofertou 
uma solução diferente para os casos de inadimplemento civil. No direito espanhol, o 
Estado ficou como responsável para realizar os pagamentos reconhecidos a favor dos 
filhos menores, desde que exista decisão judicial (Azevedo, 2012). 

A inovação espanhola passa a mensagem de abolição das práticas de encarceramento 
por débito civil e obriga o País a criação de um fundo de garantia para cobrir pensões 
alimentícias. Assim, para a legislação, o cidadão que for obrigado a pagar alimentos, 
quando demonstrar não ter condições de adimpli-los, não terá o direito à liberdade 
colocado em risco, posto que a responsabilidade do pagamento alimentar seria do Estado. 

Dessa forma, de acordo com as leis supracitadas, o débito de caráter alimentar 
deve ser cobrado por meio de coerção real e, não, pessoal. Além do mais, os referidos 
regulamentos abordados são de países considerados de primeiro mundo, onde a 
preservação dos direitos humanos acontece de maneira eficaz.

Neste passo, além do direito meramente positivado, existem as convenções e pactos 
internacionais sobre a temática. O Brasil, como já fora mencionado no introito, é signatário 
do pacto de São José da Costa Rica. Este veda a prisão por dívida civil.  Igualmente, o 
país ratificou por meio de decreto, a sua participação Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, o qual aborda no artigo 11 que “ninguém poderá ser preso apenas por 
não poder cumprir com uma obrigação contratual”.

Assim sendo, para por fim no equívoco legislativo, o Código de Processo Civil em 
seu procedimento de execução é dotado de ferramentas valiosas ofertadas ao credor. O 
art. 799, inciso VIII do CPC garante ao exequente a possibilidade de pleitear medidas 
urgentes para o caso concreto. Valendo-se dessa alternativa, o detentor legítimo de 
alimentos poderá, ao invés de requerer a prisão, demandar ao juízo qualquer medida 
restritiva de direitos de forma antecipada. 

O Código de Processo Civil permite que sejam adotadas medidas coercitivas no 
processo de execução, a fim de satisfazer o crédito exequendo. No que tange ao crédito 
alimentar, quando chega ao momento de executá-lo, além das maneiras ofertadas pelo 
Código processualista, o Juiz poderá adotar qualquer forma capaz de alcançar o crédito.

O art. 139, inciso IV do CPC diz que o Magistrado conduzirá o processo, incumbindo-
lhe a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 
ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. Por meio dessa previsão legal, 
consagrou-se a atipicidade dos atos executivos, permitindo ao Exequente e ao Juiz à 
possibilidade de obter o melhor resultado possível à luz do caso concreto.

As Cortes Superiores do Brasil vêm desbravando sobre a temática. Algumas decisões 
relevantes estão sendo tomadas gerando efeitos concretos. A título exemplificativo, 
quando comprovada a insuficiência do devedor de alimentos, o Superior Tribunal de 
Justiça já chancelou a condenação de prestação de serviços a comunidade, retenção do 
passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inscrição no cadastro 
de inadimplentes.
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Após o advento do novo Código de Processo Civil – inovando e sofisticando o 
processo de execução – não seria precipitado dizer que a jurisprudência pátria tenha 
compreendido os preceitos basilares de uma legislação avançada. Isso porque, os 
julgamentos estão em consonância aos ditames legais.

Vale lembrar que, no art. 8º do CPC, o legislador positivou alguns princípios 
constitucionais. O Juiz de direito deverá seguir a dignidade da pessoa humana, a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência ao julgar 
um processo de execução. Denota-se uma mensagem clara do legislador, que pretendeu 
coibir qualquer abuso de direito, entendendo que o executado é detentor de prerrogativas 
fundamentais.

Seguindo a linha de decisões e previsões legais, quando o devedor de alimentos 
aufere renda, existem diversas possibilidades no processo executivo. Azevedo (2012) 
aponta algumas das alternativas para os casos: penhora de bens, o arresto ou sequestro 
de bens, desconto em folha e até mesmo a retirada do FGTS em favor do alimentando.

Neste contexto, os artigos 529 e 912 do Código de Processo Civil ofertam ao credor à 
faculdade de requerer o desconto em folha de pagamento, limitado a 50%, se o devedor de 
alimentos for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado 
sujeito as normas trabalhistas. Compreende-se uma medida com teor mais drástico ao 
executado, que poderá ter metade de sua remuneração penhorada. 

No que tange ao desconto do FGTS, o STJ se posicionou sobre o tema por meio do 
Recurso Especial de nº 1.083.061 de relatoria do Ministro Massami Uyeda. Na ocasião, 
na ação de investigação de paternidade, a genitora requereu o reconhecimento da 
filiação, bem como o pagamento de todas as verbas alimentares atrasadas. No decorrer 
do processo, foi requerida a penhora de bens e ficou constatada a insuficiência de 
recursos do devedor. Então, a mãe pleiteou o levantamento do saldo remanescente do 
FGTS do executado e por unanimidade os Ministros reconheceram a possibilidade.

Seguindo a linha jurisprudencial, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul ao julgar um Habeas Corpus (AI 0431358-49.2016.8.21.7000), definiu que 
a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nos processos de execução não 
ofende o princípio constitucional de ir e vir. Os Desembargadores entenderam que o 
executado pode andar a pé, de transporte público ou de carona e que firmar compreensão 
em sentido diverso significa dizer que os não habilitados a dirigir não podem ir e vir, 
sendo premissa equivocada. 

O Superior Tribunal de Justiça já chancelou a cognição proferida pelo TJ/RS. Em 
julgamento de um Habeas Corpus (RHC 99.606/SP), a Ministra Nancy Andrigui afirmou 
a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, de forma coercitiva, para 
que o executado cumpra com as obrigações do processo de execução.

O rol de execução que o Código de Processo Civil estabelece é exemplificativo, 
ou seja, além das medidas positivadas, outras podem ser aplicadas. Assim, desde a 
penhora de bens até novas decisões judiciais – como desconto no FGTS e suspensão da 
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CNH – podem satisfazer o interesse do alimentando no processo de execução judicial 
ou extrajudicial.

É por certo que, a prisão civil caminha a passos largos para a sua abolição no país, 
tendo em vista a ausência de comprovação científica de efetividade do instituto bem 
como a afronta aos preceitos constitucionais. Não pode o direito tutelar uma reclusão 
por débito de natureza civil, sob a simplória premissa de que “o dinheiro aparece”. Far-
se-á necessário a aplicação correta das vastas possibilidades ofertadas pela legislação 
brasileira, onde repousa o caráter legítimo de respeito aos tratados internacionais de 
direitos humanos e a ordem constitucional.

ConCLuSão

Desde os primórdios da humanidade, onde o modo primitivo de pensar e agir eram 
imperativos, a utilização do corpo como forma de pagamento de dívidas era solução 
mais viável. O Brasil seguiu em direção análoga, com a adoção de práticas restritivas 
de liberdade – por meio de legitimação constitucional e infraconstitucional – para que o 
devedor saldasse com seus débitos. Com a evolução da sociedade, aliada aos pensamentos 
iluministas, o instituto da prisão civil começou a ser questionado frente aos direitos 
humanos reconhecidos e positivados.

Seguindo nessa linha, países como Espanha, França e Inglaterra aboliram a 
modalidade de reclusão por débito civil. No Brasil, apenas após a elaboração da 
Constituição Federal de 1988, que as discussões sobre a temática se acirraram. Isto porque, 
a Carta Magna não revogou das constituições anteriores à previsão de prisão civil em 
casos de depositário infiel e inadimplência de crédito alimentar. Assim, o Supremo 
Tribunal Federal diante o julgamento dos Recursos Extraordinários (RE) 349703 e 466343, 
entendeu que é ilegal a prisão na modalidade de depositário infiel (súmula vinculante 
nº 25), contudo manteve a prisão alimentícia. 

A doutrina dominante no país compreende que prender o devedor de alimentos 
é medida de caráter meramente psicológico, com o intuito de obter o alimento da 
forma mais rápida possível. Este entendimento, que tem vigência nos Tribunais, tem 
sido moldado através da elaboração do novo Código de Processo Civil. A moderna 
legislação processualista trouxe para os operadores do direito um arcabouço jurídico 
sofisticado, com a permissão de qualquer medida contra o patrimônio do devedor, 
quando se trata de processo de execução.

Dessa forma, vem ganhando força a compreensão de que a prisão alimentícia não 
demonstra qualquer resultado satisfatório. O Brasil carece de qualquer pesquisa com 
moldes científicos que respalde a aplicação jurídica da modalidade. 

Por certo, a doutrina minoritária sobre a temática demonstra ter razão, quando 
afirma que nos moldes atuais o cerceamento da liberdade em troca de alimentos viola 
os preceitos constitucionais basilares como o da cidadania e o da dignidade da pessoa 
humana, bem como demonstra não ser razoável tampouco proporcional. Ademais, as 
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legislações internacionais, os tratados e convenções de direitos humanos rechaçam a 
prevalência de práticas arcaicas, como é o caso em questão.

A jurisprudência pátria está se valendo das ferramentas oferecidas pelo Código 
de Processo Civil, sob o mantra do art. 139, inciso IV. Decisões importantes estão 
sendo tomadas, com o objetivo de alcançar o crédito exequendo respeitando todas as 
prerrogativas constitucionais. 

Por fim, em épocas de modernidade, com a implantação de tecnologias no Poder 
Judiciário, com a constante evolução do direito, tendo a dignidade da pessoa humana 
moldado práticas e costumes, tem-se a convicção que a prisão do devedor de alimentos 
será declarada inconstitucional e abolida do sistema legal. 
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reSumo
A presente pesquisa tem por tema Adoção por Casal Homoafetivo no Brasil. Em se 
tratando de um assunto polêmico, não só por si, como por enquadrar dois assuntos 
igualmente discutíveis: a adoção e a união homoafetiva. Um tema de grande relevância, 
mas que devido a preterição do legislador na nossa Constituição de 1988, deu margem 
para questionamentos sobre a viabilidade ou não de duas pessoas do mesmo sexo 
adotarem juntos. Assim, a presente pesquisa pretende demonstrar a forma como o 
Direito brasileiro ampara a diversidade e a proteção acerca da adoção homoafetiva, sob 
a ótica dos direitos da família.
Palavras-chave: Direito. União homoafetiva. Adoção.

aBStraCt
The present research has as theme Adoption by Homosexual Couple in Brazil. When 
it comes to a controversial subject, not only by itself, but also by framing two equally 
debatable subjects: adoption and homosexual union. An issue of great relevance, but 
due to the legislator’s disregard in our 1988 Constitution, it gave rise to questions about 
the viability or not of two same-sex people adopting together. Thus, this research aims 
to demonstrate the way Brazilian law supports diversity and protection regarding 
homoaffective adoption, from the perspective of family rights.
Key-words: Right. Homoaffective unions. Adoption. 

IntroduÇão

Existe uma crescente mudança no conceito da palavra família. Com a pesquisa 
do significado da palavra, é possível classificá-la como “um grupo de pessoas vivendo 
sob o mesmo teto”. A partir desse ponto infere-se que há múltiplas formas de formação 
de um núcleo familiar, como a família homoafetiva, cuja é instrumento de análise não 
apenas por sua relevância, mas, sobretudo, pela importância do estudo e abordagem do 
contexto acerca da transformação que ocorreu com o modelo da família patriarcal. Assim, 
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a presente pesquisa pretende demonstrar a forma como o Direito brasileiro ampara a 
diversidade e a proteção acerca da adoção homoafetiva, sob a ótica dos direitos da família.

A busca dos homossexuais pela constituição da conjugalidade e da parentalidade 
pode ser entendida a partir de um panorama histórico que destaca a emergência do 
modelo individualista moderno, influenciado nos casais de dupla carreira sem filhos nas 
grandes metrópoles, bem como na repercussão da AIDS sobre a comunidade LGBT nas 
décadas de 1980 e 1990, que teria promovido a conjugalidade como forma de proteção 
à contaminação. A luta ao direito de adoção homoafetiva tem como propósito a quebra 
de paradigmas no sentido de reconhecer apenas a família patriarcal. De acordo com o 
Conselho Nacional de Justiça, em pesquisa realizada no ano de 2018, havia cerca de 8,7 
mil crianças e adolescentes à espera da adoção. Com a conquista da adoção homoafetiva, 
que teve seu caminho facilitado devido à regulamentação do casamento homoafetivo, 
aumentam as chances dessas crianças e adolescentes terem um lar, assim como dos 
casais homossexuais constituírem família. 

mÉtodoS

Este trabalho foi realizado através de um estudo descritivo-analítico do tema, 
desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica e documental, acerca de explicações 
fundamentadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, artigos, enfim, 
publicações especializadas, buscando ampliar conhecimentos. 

oBJetIVoS

O presente trabalho tratará juridicamente o tema da adoção nas relações 
homoafetivas, que tem sido discussão de instigantes debates e estudos pelos operadores 
do direito, bem como, pelas demais ciências sociais, tendo em vista as grandes mudanças 
que vêm acontecendo no Direito de Família.

reSuLtadoS/dISCuSSão

É indiscutível a extrema necessidade de cuidados e proteção que uma criança 
requer, bem como o seu direito de ter um lar. Seu abandono ou sua orfandade coloca os 
infantes em uma situação de risco. Desse modo, como uma possível solução, a adoção 
representa recurso importante para garantir sua proteção e o seu desenvolvimento.

Ocorre o abandono ou exclusão de crianças em suas famílias consanguíneas, em 
face de inúmeras circunstâncias como, por exemplo: a pobreza, o desinteresse ou o 
despreparo dos pais biológicos em cuidar de uma criança, além de desajustes sociais. 
Sendo assim, a adoção é uma forma que se tem de oportunizar a essas crianças que, por 
algum motivo, não possuem uma família ou uma nova chance de constituí-la. 

Além disso, trata-se de uma chance de dar para aqueles que, por alguma causa, 
não podem ter filhos, a oportunidade se serem pais. Especificamente, tratando de adoção 
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homoafetiva, em decorrência de que pessoas do mesmo sexo não podem ter filhos de 
forma “natural”, sendo assim, a adoção é um caminho mais simples para a constituição de 
uma família, já que, as demais soluções para alcançá-la como, por exemplo, a inseminação 
artificial, a fertilização in vitro são procedimentos caros e não são opções acessíveis para 
muitas famílias. 

Ocorre que, quando casais homoafetivos escolhem a adoção, têm que enfrentar 
diversas situações problemáticas, seja no Judiciário, seja por parte do preconceito advindo 
da sociedade. Isso porque, baseando-se na concepção tradicional da constituição familiar, 
se imagina que casais homoafetivos não são aptos a criar uma criança, configurando 
muitas vezes em um ato discriminatório e preconceituoso. 

Atualmente, o processo de adoção no Brasil é garantido, regulamentado e 
fortalecido a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, e até mesmo da Constituição Federal, no que concerne 
o direito à moradia como direito social básico, como consta em seu artigo 6º, do 
capítulo II.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 19º, “toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária 
(...)” (BRASIL, 1990, p. 1). Assim sendo, regulamenta-se a adoção no Brasil por este Estatuto, 
e também pelo atual Código Civil, em seu capítulo II, que garante direitos iguais entre 
filhos legítimos ou adotados, vedando qualquer forma de discriminação; e no capítulo 
IV, que trata da adoção em específico, onde apresenta os pressupostos necessários para 
o processo adotivo. 

Outro documento compreendido como fortalecedor da regulamentação da adoção 
no Brasil é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Este documento foi construído em 
2006, partindo de uma parceria entre o Ministério de Desenvolvimento Social, Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Conselho Nacional de Assistência 
Social e Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

Este plano foi um importante passo no âmbito das políticas públicas, representando 
uma ruptura com a cultura da institucionalização de crianças e adolescentes, bem como 
um fortalecimento da proteção à criança e seus vínculos entre família e comunidade, tal 
como se preza no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2006).

Atualmente há uma exigência legal que preconiza que toda adoção seja mediada 
a partir do Cadastro Nacional de Adoção, a partir do Conselho Nacional de Justiça. 
O Cadastro Nacional de Adoção, lançado em 2008, consiste em um banco de dados 
unificado, onde se podem encontrar informações sobre crianças e adolescentes que estão 
aptos para adoção bem comoinformações de pretendentes de todo o Brasil. 

Desta forma, o procedimento de adoção depende de uma verificação prévia dos 
requisitos formais e materiais do pretendente à adoção. Este deve requerer previamente 
sua habilitação, na Vara da Infância e Juventude competente, seguida de entrevistas com 
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o psicólogo e o assistente social e visitas domiciliares, os quais emitem um laudo sobre 
o habilitante e o perfil do adotando desejado, seguido de um parecer do Ministério 
Público. Segue-se a decisão do juiz, concedendo ou não a habilitação, cuja formalização 
é a entrega do Certificado de Habilitação (SIMÕES, 2009, p. 230).

Vale ressaltar que para a realização deste cadastro deve-se atender a regulamentação 
exposta nos artigos 39 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescenteque estabelecem 
critérios para a adoção. Sendo alguns destes critérios: o adotando deve ter no máximo 
18 anos na data do pedido de adoção (art. 40); podem adotar os que forem maiores de 18 
anos independentemente do estado civil (art. 42); para a adoção conjunta é necessário que 
os adotantes sejam casados civilmente, ou, que tenha relação estável, sendo comprovada 
a estabilidade da família (BRASIL, 1990, p. 1).

Segundo Camilla Colucci, a origem do princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente adveio de um instituto inglês parens patriae, cuja finalidade era a proteção de 
pessoas incapazes e de seus bens. Com sua divisão, entre proteção dos loucos e proteção 
infantil, esta última evoluiu para o princípio do best interest of child. 

O princípio do melhor interesse  que foi oficializado pelo sistema jurídico inglês, 
o “best interest”  só foi posteriormente adotado pela comunidade internacional na 
Declaração dos Direitos da Criança, em 1959. Por esse motivo, no Brasil, já se encontrava 
presente no artigo 5º do Código de Menores, ainda que sob a égide da doutrina da 
situação irregular.

A Constituição Federal foi o marco, garantindo em seus artigos 226 e 227, um rol 
de proteções relacionados à proteção de crianças e adolescentes.

Conforme já apresentado e diante de todas as injustiças sofridas por crianças 
e adolescentes que eram tratadas como objeto, não tendo direitos assegurados, foi 
primordial a criação de uma proteção especial e diferenciada para a população infanto-
juvenil, com documentos internacionais tratando sobre os interesses do menor: a 
“Declaração de Genebra”, de 1924; a “Declaração Universal de Direitos Humanos das 
Nações Unidas”, de 1948; a “Convenção Americana de Direitos Humanos”, também 
conhecida como Pacto de San José, ratificada pelo Brasil em 1992; as “Regras de Beijyng”, 
na década de 80; as “Diretrizes de Riad” e as regras mínimas das Nações Unidas, e em 
1990, a “Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança”, em 1989.

 Mister citar que o principal documento norteador para com os interesses da criança 
e do adolescente, foi a “Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança”, no qual 
Tânia Pereira disserta que confirma a “Doutrina Jurídica da Proteção Integral”, ou seja, 
que os direitos que abrangem a todas as crianças e adolescentes possuem características 
peculiares devido à singular “condição de pessoas em vias de desenvolvimento em que 
se encontram, e que as políticas básicas voltadas para a juventude devem agir de forma 
integrada entre a família, a sociedade e o Estado”. (PEREIRA, 2008, op. cit., p. 22) 

Contudo, no que diz respeito à adoção de casal homoafetivo, ainda não há previsão 
legal. A nova Lei Nacional da Adoção (Lei 12.010/09), embora seja a mais recente neste 
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âmbito, ainda traz consigo um cunho conservador, no que tange a não admissão aberta 
acerca da adoção por casais homoafetivos, mesmo sendo de entendimento que essa 
realidade está presente da sociedade.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu em 2011 a união estável de 
casais do mesmo sexo, podendo, assim ser reconhecida como entidade familiar. Esse 
reconhecimento facilitou o processo de adoção por casais homoafetivos, mas ainda não 
o garante totalmente, por não haver legislação que assegura seus direitos neste sentido. 
Desta forma, muitas vezes a adoção é negada, devido às lacunas presentes em nossas 
legislações acerca de vedações ou permissões deste assunto, e também se baseando em 
princípios morais.

Então, como resultado dessa não existência de leis que aludemjustamente sobre 
adoção de casais homoafetivos e perante o reconhecimento de união estável de casais 
do mesmo sexo, é constante a procura de “brechas” na legislação que possam favorecer 
a efetivação dos direitos relativos à adoção para os casais homoafetivos, ou seja, o acesso 
a filiação. Diante disso, a nova Lei da Adoção (Lei 12.010/09) apresenta uma lacuna que 
possibilita a efetivação da adoção por casais homoafetivos, ao afirmar em seu artigo 42º 
que podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Posteriormente, 
ao ser tratado nessa lei sobre a adoção conjunta, pode-se verificar no § 2º do mesmo artigo 
que os adotantes devem ser casados civilmente ou manter união estável, comprovando 
a estabilidade da família. 

Desta forma, não há impedimento para adoção por casais homoafetivos, haja 
vista que a união estável destes é regulamentada nos dias atuais, urgindo ressaltar 
que o objetivo precípuo do instituoda adoção deve ser garantir o melhor interesse da 
criança,não os aspectos dos adotantes, tais como sexo, orientação sexual ou identidade 
de gênero, ou seja, neste caso a orientação sexual do casal é descartada e o que deve ser 
relevante é a estabilidade familiar para o convívio da criança.

Todas as famílias deveriam estar equiparadas, porém, invariavelmente, é olvidada 
a ideia de se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que 
se desigualam. Preconceitos retrógrados e ultrapassados não podem persistir nos dias 
atuais e servir como impedimento para que um casal enterre o seu sonho de construir 
uma família.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Existe grande preconceito em relação aos casais homoafetivos, sobretudo, quando 
eles decidem constituir uma família. Por isso, a importância das conquistas e quebras de 
paradigmas em relação ao significado de família, simplificando o amor, onde pessoas 
do mesmo sexo, podem sim, adotar uma criança e constituir uma família. Sendo adoção 
homoafetiva uma grande conquista e mais uma confirmação que para configurar família, 
o importante é ter o amor como base para educação e criação do adotado.
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Não obstante é imprescindível que se volte para o verdadeiro escopo da adoção 
– o bem estar da adotando – e o confronte com a realidade vivenciada por milhares de 
crianças e adolescentes brasileiros. O critério de orientação sexual é por demais limitador 
e preconceituoso para ser utilizado como negativa aos postulantes à adoção. Negar 
o direito de uma criança ou adolescente um lar, a uma família, é negar-lhe qualquer 
chance de crescer em um ambiente sadio e com afeto. Critérios discriminatórios devem 
ser relegados para que se atinja o verdadeiro fim almejado pela adoção, respaldando o 
desejo de homossexuais em constituir família.

A adoção é uma medida de proteção e uma instituição de caráter humanitário, que 
tem por um lado, por escopo, dar filhos àqueles a quem a natureza negou e por outro 
lado uma finalidade assistencial, constituindo um meio de melhorar a condição moral 
e material do adotado (DINIZ, 2012, p. 559)

Ademais, a sociedade transforma-se numa celeridade imensurável, assim, mister 
se faz que todas as instituições acompanhem-nas. O ordenamento jurídico deve dirimir 
as lacunas existentes, estando de acordo com as mudanças que eclodem no meio social; 
valendo-se também, por ora, de costumes, doutrinas e princípios gerais do direito. O 
Direito não pode versar apenas sobre uma modelo de família patriarcal constituído por 
pessoas de sexos diferentes, e sim ampliar-se para abranger também as novas relações 
então existentes. A família atual precisa ser delineada sob a ótica do afeto e do amor; 
independentemente da maneira pela qual é composta, o que deve ser observado e 
garantido é o melhor interesse da criança. Consoante já dizia Roberto Lyra Filho, “o direito 
é sendo”. Acepção essa consentânea a ideia de que o direito deve se amoldar às mudanças 
da sociedade, ao conceder respostas e caminhos dignos para todos, sem qualquer ato 
discriminatório que afaste da sua essência de igualdade, justiça e sobretudo, dignidade.  
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reSumo
O presente trabalho analisa os desafios enfrentados pelo Estado Democrático de Direito 
na efetivação dos direitos e garantias dos consumidores numa sociedade marcada 
essencialmente pelo consumo em massa. De uma lado encontram-se as empresas 
disputando  livremente os consumidores no mercado de consumo.  Do outro, estão 
os consumidores, grupo reconhecido pela norma jurídica como vulneráveis e por isso 
mesmo carecedor de proteção,  sendo exposto diariamente às mais diversas técnicas 
de marketing a fim de impulsionar cada vez mais a venda de produtos e serviços. Nas 
últimas décadas o consumo acentuou severamente, fruto da propaganda ostensiva que 
levam as pessoas a comprar cada vez mais e, na maioria das vezes, sem necessidade. As 
estratégias das empresas tida como “secretas”, dentre elas, a obsolescência programada,  
estimulam a aquisição de novos produtos em um curto espaço de tempo, forçando assim 
compras desnecessárias e prematuras. Os reflexos dessa prática abusiva podem repercutir 
de diversas maneiras na vida do consumidor, desde dos possíveis impactos sociais 
como o consumo exacerbado, o hiperendividamento, até os problemas de saúde física e 
psicológica, bem como os conflitos familiares. Assim, levantou-se a seguinte pergunta 
nessa pesquisa: o consumidor que agiu de boa-fé, vulnerável diante das exposições 
massiva de publicidade que o levou ao superendividamento, deverá ser tutelado de 
forma diferenciada? A metodologia utilizada foi bibliográfica, de natureza qualitativa. Os 
dados coletados demonstram ausência de políticas públicas sobre o consumo sustentável 
e sobre a melhor forma do consumidor gerenciar seus recursos financeiros.
Palavras-chaves: Consumismo; Obsolescência Programada; Publicidade; Consumo 
Sustentável; Exclusão Social.

aBStraCt
This paper analyzes the challenges faced by the Democratic Rule of Law in the 
realization of consumers’ rights and guarantees in a society marked essentially by 
mass consumption. On one side are companies competing freely for consumers in the 
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consumer market. On the other side are consumers, a group recognized by the legal norm 
as vulnerable and therefore lacking protection, being exposed daily to the most diverse 
marketing techniques in order to drive more and more sales of products and services. 
In recent decades, consumption has increased sharply, due to the blatant advertising 
that leads people to buy more and more often without need. The strategies of companies 
considered “secret”, among them, the planned obsolescence, stimulate the acquisition of 
new products in a short time, thus forcing unnecessary and premature purchases. The 
reflections of this abusive practice can have repercussions on the consumer’s life in various 
ways, from the possible social impacts such as overconsumption, hyper-indebtedness, 
to physical and psychological health problems, as well as family conflicts. Thus, the 
following question arose in this research: should the consumer who acted in good faith, 
vulnerable to the massive exposure of advertising that led to over-indebtedness, be 
protected differently? The methodology used was bibliographic, qualitative in nature. 
The data collected demonstrate the absence of public policies on sustainable consumption 
and how consumers can best manage their financial resources.
Key-words: Consumerism; Scheduled obsolescence; Publicity; Sustainable consumption; 
Social exclusion.

IntroduÇão

Grande parte da doutrina jurista, raramente versa sob uma perspectiva ética de 
consumo concernente ao vínculo que existe do consumidor com a sociedade, tornando-
se incomum os posicionamentos jurídicos acerca do tema, muito embora, devido ao fato 
da Sociologia dar uma maior enfoque à respeito. Não significando, porém, que a matéria 
seja deixada de lado sob um viés consumerista.

Inicialmente, é válido considerar que, contemporaneamente, as atividades industriais 
e comerciais são abundantes e seus produtos são largamente divulgados e amplamente 
consumidos em proporções planetárias em alguns casos. Nações que não produzem 
determinados produtos e distantes das que o fazem, consomem próximo ou até mesmo 
igualmente aos outros produtores. Nesse sentido, como consequência desse fenômeno, 
ocorre a imposição de uma cultura sobre outras expressões culturais, homogeneização 
cultural, devido á tendências globais nos mais diversos ramos do comércio. Entretanto, 
essas práticas ferem o consumo sustentável preconizado pelo Estado Democrático de 
Direito, pois exclui quem não tem recursos financeiros, financia a manutenção do consumo 
em massa irresponsável.

Primeiro, examinaremos como o consumo em massa influencia no estilo de vida 
conduzindo a uma homogeneização cultural sob os vários prismas possíveis e suas 
consequências sociais de forma geral, analisando o consumo sob uma perspectiva 
nacional. Então, dissertaremos acerca do que tem sido efetivamente feito no sentido de 
conter a onda consumista inconsequente e como a publicidade influencia o comportamento 
consumista.
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oBJetIVoS

Analisar os desafios enfrentados pelo Estado Democrático de Direito na efetivação 
dos direitos e garantias dos consumidores numa sociedade marcada essencialmente 
pelo consumo em massa, havendo a divisão entre as empresas disputando  livremente 
os consumidores no mercado de consumo e os consumidores.

FundamentaÇão teórICa

No que se refere ao consumo, tem-se dois lados, as empresas que sempre querem 
vender, sem se preocupar com a sustentabilidade, e por outro lado, os consumidores, 
o lado frágil da relação, e por conta dessa fragilidade, criou-se o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) que foi criado justamente para proteger os consumidores dos abusos 
por parte das empresas.

O ser humano, na vida em sociedade, interage com os outros e o seu ambiente. 
Assim, é vital, para que ele sobreviva neste espaço, que seja reconhecido como parte 
integrante desse meio social. Como, então, se dá na modernidade líquida a aceitação e o 
reconhecimento de um indivíduo como membro integrante da sociedade? Para Bauman, 
a sociedade de consumidores “representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou 
reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita 
todas as opções culturais alternativas” (BAUMAN: 2008 p. 71).

A máquina de consumo conseguirá produzir consumidores ávidos, habilitados e 
sem possibilidade de deserção. No entanto, com o passar do tempo, essa identificação com 
o ato de consumir sem limites acaba criando nas pessoas uma insatisfação permanente, 
pois as novidades não se esgotam: a todo instante surgem inovações tecnológicas, 
lança-se a moda do momento, o best-seller é lançado simultaneamente à sua versão 
cinematográfica, e todos precisam participar de tudo, ninguém pode ficar de fora, pois 
todos têm, paradoxalmente, obrigação de usufruir de seu direito à felicidade de consumir: 
sua identidade depende, agora, do exercício desse direito.

Sendo, assim, esse consumo exacerbado em sempre querer o novo, o melhor, 
descartando de forma errônea, gera consequências para a sociedade, pois além de 
inadimplência dos consumidores que vêm de endividando cada vez mais, a natureza 
também sofre, pois o descarte inadequado atinge a natureza.

mÉtodoS

Trata-se de um resumo expandido que se utilizará do método dialético, do método 
de procedimento monográfico e da técnica de pesquisa bibliográfica/documental.
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reSuLtadoS e dISCuSSão

Sabe-se que não é um fenômeno a massificação do consumo e os impactos do 
capitalismo contemporâneo. Em dados históricos, essa massificação se iniciou a partir 
do Ocidente (EUA), e com a globalização, ganhou força maior a partir do Oriente (China) 
com o barateamento dos bens de consumo duráveis e não-duráveis (COSTA, 2014). Esse 
é, segundo Niall Ferguson, “um dos maiores paradoxos da história moderna: que um 
sistema econômico projetado para oferecer escolha infinita ao indivíduo tenha terminado 
homogeneizando a humanidade” (FERGUSON, 2012, p. 37).

Em termos gerais, conforme Bauman, pode-se dizer que a sociedade de consumo 
“representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo 
de vida e uma estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 
alternativas” (BAUMAN, 2008, p. 71).

Os consumidores, que antes eram vistos como o lado frágil da relação consumerista, 
foram resguardados em 1990 com a criação do Código de Defesa do Consumidor, que 
versa sobre os direitos dos consumidores contra possíveis abusos da parte das empresas 
e/ou fornecedoras de serviços. Apesar desse amparo e de posicionamentos do Judiciário 
a favor do consumidor, ainda há uma grande preocupação em torno a ética na relação 
de consumo. 

Na publicidade o “consumidor é visto como um ser anônimo, não identificado 
em razão da sociedade consumerista que se formou em razão da produção em massa. 
O relacionamento consumidor para com o fornecedor deixou de ser geográfico para 
se tornar social, com base em interesses comuns e, por isso impossível tecnicamente o 
consumidor ser considerado individualmente” (adaptado de GARCIA, 2007). 

Entende-se como tarefa da publicidade a relação de divulgação de serviços, marcas 
e empresas para o consumidor, através de revistas, jornais, outdoors e principalmente 
a internet, que tem como intuito aumentar ou gerar vendas. Além da função educativa 
da publicidade que gera novos hábitos de consumo.

Há uma linha tênue entre a publicidade e a ética, uma vez que a propaganda de 
alguns produtos é considerada abusiva, como a de bebidas alcóolicas e a de agrotóxicos, 
por exemplo, que além dos riscos de danos a quem consome, há a ameaça ao meio 
ambiente.

Além da publicidade, outra estratégia das empresas tida como “secreta” é a 
obsolescência programada, que nada mais é do que uma programação para que os 
produtos tenham vida útil reduzida em relação ao que a tecnologia lhe proporcionaria. 
Apesar de alguns especialistas se oporem a existência dessa estratégia, o fato é que o 
impacto ambiental com o aumento da produção de lixo é indiscutível. 

Com novas versões de produtos sendo lançadas a todo instante, o descarte e a 
necessidade de adquirir um produto “novo” vem se tornando uma preocupação em 
diversas áreas. É chegada a era do “ter” e não do “ser”. As propagandas estão direcionando 
os consumidores e influenciando suas escolhas de maneira agressiva, aonde as pessoas 
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que não alcançam as metas impostas se sentem frustradas. Diz-se que a pessoa só terá 
amigos tomando tal cerveja. Ou se tornará sedutor usando tal perfume. 

A busca incansável por essa felicidade imediata vem deixando as suas marcas, o 
que fere diretamente o Estado Democrático de Direito. Nessa busca incansável do Estado 
em atingir o bem comum, seu objetivo maior, o consumo sustentável está ficando cada 
vez mais inatingível. O consumo exacerbado e algumas vezes, desnecessário, pode ser 
considerada uma atividade predatória dos recursos naturais. O futuro parece ser uma 
coisa que não assusta os consumidores, pois ameaçar a natureza é ameaçar a própria 
existência humana.

Além da interferência ao equilíbrio do planeta, o endividamento dos consumidores 
é outra triste realidade. “Segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a taxa é superior aos 60,1% de janeiro deste ano (2019) e aos 
61,2% de fevereiro do ano passado. A parcela de inadimplentes, ou seja, aqueles que têm 
dívidas ou contas em atraso, subiu de 22,9% em janeiro para 23,1% em fevereiro deste 
ano. Apesar da alta mensal, o percentual ficou abaixo dos 24,9% observados em fevereiro 
de 2018” (ABDALA, 2019).

Devido a falta de controle do Estado de forma direta ao que o consumidor escolhe 
consumir e em que quantidade consumir, resta apenas a luta de despertar o sentimento 
ético em relação ao futuro próximo.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Em virtude dos fatos mencionados, percebemos que a sociedade vem evoluindo e 
buscando novos meios de tecnologia e inovação constantemente. Entretanto, ao passo 
que a evolução por meio da globalização chega, o consumismo e os diversos impactos 
causados por ele ganham maior espaço. Dessa maneira, percebe-se que o descaso político 
e social dificulta em ter um modo de produção e vida mais sustentável.

Uma das grandes e maiores consequências é da falta de sustentabilidade das 
empresas, pois o mercado tecnológico está em constante mudança fazendo novos 
equipamentos mais atrativos, mais rápidos, mais econômicos, mais práticos ou mais 
modernos, causando desejo exacerbado em comprar e posteriormente uma crise 
econômica. Nesse sentido, por ser de curto prazo, os itens tornam-se sem utilidade mais 
rápido, o que dificulta o menor consumo e o fim no qual o produto terá, que é um dos 
grandes fatores responsáveis pelos negativos impactos ambientais. Como resultado, a 
natureza é amplamente prejudicada e responsiva com desastres naturais que afetam 
milhares de pessoas.

Como dizia Thomas Hobbes: “o homem é o lobo do homem”, pode-se associá-la 
ao ser humano e ao prejuízo que causam suas ações e que futuramente retornarão a ele 
mesmo, por meio de enchentes, deslizamentos, contaminações e outros.  Ainda convém 
lembrar que o estilo de vida que as empresas e a sociedade têm, são causadores de 
abalos ambientais extremamente perigosos à humanidade. É necessário que as empresas 
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em conjunto com o Ministério do meio ambiente torne sua produção mais sustentável 
e divulgue, por meio de campanhas na mídia, a importância de um consumo mais 
consciente. Dessa forma ajudarão também a sociedade a ser menos consumista e também 
a causar menos desperdícios. Assim, será possível, que o homem deixe de ser o lobo de 
si próprio e da natureza, para vir a ser o salvador desse bem que possui.
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Fábio pereira Rodrigues Santos
Bruno de Souza Cruz

Lucas de Souza
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reSumo
A crescente influência da população LGBT nas discussões e debates da ciência jurídica 
contemporânea tem impactado o ordenamento brasileiro na busca de respostas mais 
efetivas para disciplinar as relações trabalhistas envolvendo esta parcela negligenciada 
da população. Embora respaldada pela atual Carta Magna, que acolheu o princípio da 
isonomia e não discriminação de forma expressa em seu artigo 7º, inciso XXX, e em 
alguns dispositivos da própria CLT, ainda são comuns os conflitos e ameaças enfrentados 
no mercado de trabalho por LGBT’s. O Poder Judiciário passou a ser mais cobrado pela 
população LGBT como mediador das partes nessas questões trabalhistas. Neste contexto, 
alguns doutrinadores estabelecem teorias e estudos inovadores para melhor compreensão 
dos novos desafios, face as evoluções já ocorridas.
Palavras-chave: Ordenamento brasileiro. Relações trabalhistas. Isonomia. LGBT.
 

IntroduÇão

Evidente a necessidade imediata de inovar as normas infraconstitucionais, entre 
as quais Direito Civil e Direito do Trabalho, no que tange ao tratamento às classes 
negligenciadas, visto que a nossa atual constituição, considerada uma das mais avançadas 
do mundo quanto a este tema, tem a previsão em artigo de abarcar o tratamento 
igualitário desta população. No entanto, as normas infraconstitucionais não acompanham 
a interpretação da constituição.

A ausência de normas jurídicas específicas para a proteção contra discriminação de 
certas minorias deriva na fragilidade para se resolver conflitos sofridos por populações 
negligenciadas. Principalmente, quanto ao direito no relações trabalhistas, onde 
concentra-se o foco do maior problema sofrido por tal classe e que necessita-se de amparo.

Parte minoritária da população brasileira é subjugada pela majoritária, tendo em 
vista a exclusão da primeira na participação ativa das relações de poder. Se inserem 
nesta minoria a população LGBT que sofre com a negligência de políticas públicas mais 
eficazes de proteção, tornando o Estado, na prática, mero espectador do sofrimento de 
quem o integra.
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Corroborando com a omissão do poder público, no que diz respeito à proteção das 
pessoas LGBT’s, há pouquíssimas políticas inclusivas adotadas pelo setor privado que 
insiram tal minoria no meio do trabalho formal, por meio de ações de inclusão social 
dessa minoria negligenciada, que pode ser consumada em ações afirmativas.

O Direito do Trabalho deve buscar proibir e coibir condutas discriminatórias a essas 
pessoas, com a criação de instrumentos de proteção, vez que a discriminação no ambiente 
de trabalho viola frontalmente os direitos humanos. Nessa perspectiva, cumpre observar 
com base numa visão inovadora, opiniões doutrinárias a fim de resolver tal problema.

Para Piovesan (2016, apud Ferrajoli, 2002), os direitos humanos simbolizam a lei do 
mais fraco contra o mais forte, na expressão de um contrapoder em face do absolutismo, 
que surge a partir de um Estado, setor privado ou esfera doméstica ausentes.

Por isso é necessário atentar para precarização do trabalho dessa população 
negligenciada e a sua dificuldade de inserção no mercado de trabalho, considerando 
analisar o ordenamento jurídico brasileiro como instrumento legítimo de pacificação 
das relações trabalhistas distorcidas entre empresas e LGBT’s.Até 2008, o termo GLS 
(gays, lésbicas e simpatizantes) era o mais utilizado e até aceito pela ABGLT (Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas e Transexuais). Porém, a partir daquele ano, o termo LGBT 
foi aprovado no Brasil em conferência nacional para debater os direitos humanos e as 
políticas públicas de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (Conferência Nacional 
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, travestis e transexuais, em 2008).

GLS era frequentemente utilizado no Brasil para categorizar produtos, serviços e 
eventos como “espaços gays”. A ABGLT defende que o termo GLS é excludente porque 
ignora orientações sexuais e identidades de gênero, além de colocar o “protagonismo”, 
de certa forma, nos homossexuais.

Internacionalmente, a sigla mais utilizada é LGBTI que engloba ainda as pessoas 
intersex. Órgãos como a ONU e a Anistia Internacional elegeram esta denominação 
como padrão para falar desta parcela da população. Em termos de movimentos sociais, 
uma denominação que vem ganhando força é LGBTQ+ ou LGBTQI – incluindo além da 
orientação sexual e da diversidade de gênero, sendo uma espécie de termo guarda-chuva 
(NASCIMENTO, FLOGIARO 2017).Em 2019, o Supremo Tribunal Federal criminalizou 
a homofobia e transfobia com aplicação por analogia à Lei do Racismo. Portanto, 
discriminar ou ofender pessoas LGBTI está tipificado no artigo 20 da Lei do Racismo 
(Lei 7.716/1989). 

Conforme decisão da corte, derivada de Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão (BRASIL, 2019), ficou decidido que praticar, induzir ou incitar a discriminação 
ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado 
crime com pena de um a três anos, além da multa; se houver divulgação ampla de ato 
homofóbico em meios de comunicação, como rede social, a pena será de dois a cinco 
anos, além de multa; e a aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso Nacional 
aprovar uma lei sobre o tema.
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A tipificação para criminalização da homofobia e transfobia, como inovação dentro 
do Direito Brasileiro, tem impacto nos diplomas jurídicos, inclusive no que abrange as 
relações trabalhistas.

metodoLogIa

Inicialmente, para o resumo expandido, foi feita uma análise de diversas fontes, tais 
como livros, artigos, resoluções, documentário e endereços eletrônicos. Partindo desse 
levantamento, foi realizada seleção e estudo de cada uma das fontes para um melhor 
aprofundamento das suas abordagens, para garantia que as mesmas fariam correlação 
ao mesmo tema. Portanto, esta etapa se caracteriza como pesquisa teórica, por meio de 
levantamento bibliográfico.

oBJetIVo geraL

Analisar se o ordenamento jurídico brasileiro pacifica os conflitos ocorridos no 
mercado de trabalho, derivados da homofobia, sob a perspectiva da comunidade LGBT.

oBJetIVoS eSPeCíFICoS

Investigar em diversos artigos que remetem a esse assunto se a comunidade LGBT 
realmente é devidamente assistida na Constituição no tocante aos seus direitos no 
mercado de trabalho e na pacificação de conflitos derivados da homofobia e/ou transfobia;

Identificar na Constituição onde as comunidades LGBTQ+ não tem os seus direitos 
devidamente resguardados, que por omissão ou por negligência do legislador acabam 
por gerar conflitos no mercado de trabalho.

anÁLISe e dISCuSSão doS dadoS

A realidade histórica molda o ordenamento jurídico que, de acordo ao perfil 
do Estado e sociedade, é condicionado conforme sua contemporaneidade. A própria 
relevância de cada um dos sujeitos e a resposta dos institutos jurídicos é mensurado 
em acordo com o tempo no qual se insere. Como exemplo, a homofobia no mercado de 
trabalho e sua recente criminalização.

Dados da empresa de recrutamento Elancers (G1, 2018), mostram que cerca de 20% 
das empresas no Brasil não contratam gays, lésbicas, travestis e transexuais em razão da 
sua orientação sexual e de identidade de gênero. Outros 7% não contratam homossexuais 
em nenhuma hipótese. Os poucos postos no mundo do trabalho formal que as empresas 
permitem que sejam ocupados frequentemente por essa população estão entre os mais 
precarizados, como é o caso do telemarketing. 

Ferreira e Siqueira (2007) e Medeiros (2007) sinalizam que, a partir do assédio moral 
e da negação de direitos, é reconhecida a questão das punições e sanções no ambiente 
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de trabalho em virtude da orientação sexual ou identidade de gênero, afirmando que 
essas barreiras existem muitas das vezes de forma velada nas organizações. Um fator 
bastante comum sobre esse contexto é a negação de alguns direitos e oportunidades à 
população LGBT que não são negados aos heterossexuais. Quando se concede alguns 
benefícios aos LGBT, normalmente não possuem ações preventivas e reparadoras para 
questões de discriminação vivenciadas por esses sujeitos (SIQUEIRA; FERREIRA; ZAUL-
FELLOWS, 2006).

O Poder Público tem manifestado ações, ainda isoladas, no sentido de incentivar a 
contratação de LGBT’s. A Câmara Municipal de Porto Alegre apresentou projeto de lei 
que isenta em 20% do ISSQN, empresas que contratarem pelo menos 5% de travestis e 
transexuais do total de empregados (MELCHIONNA; FRAGA, 2015).

A Resolução n° 32/130 da Assembleia Geral das Nações Unidas estabelece que 
“todos os direitos humanos, qualquer que seja o tipo a que pertencem, se inter-relacionam 
necessariamente entre si, e são indivisíveis e interdependentes”. A ideia de que os direitos 
humanos são universais, inerentes à condição humana de pessoas e não relativos às 
particularidades sociais e culturais de determinada sociedade, incluindo no seu rol 
direitos sociais, econômicos, culturais, civis e políticos, demarcam na Declaração de 1948 a 
contemporaneidade dos direitos humanos. Ao consagrar o reconhecimento universal pelos 
Estados, a Declaração se consolida como parâmetro universal para proteção desses direitos.

No Brasil, somente a partir da Constituição Federal de 1988, em especial com a 
primazia da relevância dos Direitos Humanos, como princípio orientador das relações 
internacionais (PIOVESAN, 2016), é que o Estado passou a ratificar relevantes tratados 
internacionais de direitos humanos.

Ressalta-se, neste aspecto, que o ordenamento jurídico brasileiro é integrado, 
dentro do sistema civil law, por instrumentos inovadores como a Carta Magna de 1988; 
e também por diplomas datados do início do século, como é o caso do Código Penal de 
1940 e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943, gerando tensões e conflitos 
refletindo em constantes análises dos juristas.

Quanto a condição jurídica referente à orientação sexual no trabalho, essa 
tensão alcança um grau elevado. Se de um lado a Constituição brasileira e os tratados 
internacionais de proteção aos direitos humanos consagram a igualdade entre pessoas 
e o dever de promover essa igualdade e proibir discriminações, parte dos diplomas 
adotam perspectiva heterocêntrica (segundo qual a perspectiva de relacionamento 
homem/mulher ainda é o paradigma da sociedade brasileira) e ausência em relação a 
parcela LGBT. 

Como exemplo, a própria CLT no artigo 461 (com redação dada pela Lei nº 
13.467/2017), diz:

art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao 
mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá 
igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.
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Nota-se que a redação no caput do artigo citado não prevê o termo orientação sexual, 
fazendo menção apenas ao gênero (sexo). No entanto, ao mesmo tempo, a Constituição 
Federal prevê princípios gerais aplicáveis do Direito Laboral que, hermeneuticamente, 
englobam a comunidade LGBT nos seguintes enunciados:

A dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III);
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (artigo 5º, 
caput).

Em acordo a Carta Magna, uma parte da doutrina, a exemplo de Cairo Jr. (2019), 
afirma que, no que tange o princípio da dignidade da pessoa humana, “(...) o empregado, 
antes de tudo, é um ser humano e deve ser respeitado como tal (...)”.

Essa postura implica uma gravíssima distorção jurídica, na medida em que 
dispositivos igualitários e que transformam a condição jurídica da orientação sexual, 
previstos no princípio da dignidade da pessoa humana e em tratados internacionais 
ratificados no Brasil, são interpretados à luz de categorias discriminatórias veiculas por 
diplomas infraconstitucionais.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Conforme Hannah Arendt (1979), “a igualdade não é um dado, mas um construído”.
O desafio de escrever sobre a igualdade e dignidade humana é estimulante, pois 

permite revisar a força das ações construídas ao longo da história por diversos autores, 
juristas, pesquisadores e doutrinadores. Dessa forma estimulou a compreensão do grupo 
de autores do resumo expandido em relação aos direitos humanos negligenciados a uma 
parcela da população.

O trabalho desenvolvido provocou debates e pesquisas sobre todas as áreas de 
estudo do Direito, sob a linha mestra do Direito do Trabalho, considerando que o foco é 
entender como funciona a engrenagem do nosso ordenamento jurídico no mercado de 
trabalho do grupo LGBT, com base numa nova perspectiva de inovação.

Evidentemente, nota-se uma disparidade demasiada no tratamento ao grupo 
LGBTQ+ que, em tese, deveria ser igualitário, respaldado pela Carta Magna, desta forma, 
comprometemo-nos a entender o ordenamento jurídico atual em consonância com a 
doutrina sob a óptica inovadora, trazendo esclarecimentos como futuros defensores do 
direito.

Portanto, para que essa formação ocorra, é necessário estudar e compreender 
a distorção jurídica encontrada no nosso ordenamento, entre a Carta Magna e os 
dispositivos infraconstitucionais, fundamental para ofertar a população negligenciada, 
em especial ao grupo LGBTQ+ e os instrumentos que a integre ao grupo efetivamente 
assistido pelo Estado. 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

390

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

reFerÊnCIaS

ARENDT, H. as origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: Documentário, 1979.

BRASIL. Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
texto base da Conferência nacional de gays, Lésbicas, Bissexuais, travestis e 
transexuais. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República Federativa do Brasil, 2008.

______. Consolidação das Leis do trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 20 out. 2019.

______. Constituição da república Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 26 out. 2019.

______. Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.
htm>. Acesso em 26 out 2019.

______. Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017. altera a Consolidação das Leis do trabalho 
(CLt), aprovada pelo decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, 
a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em:< http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm>. Acesso em 20 de 
outubro de 2019.

______. Supremo Tribunal Federal. ação direta de Inconstitucionalidade por omissão 
nº 26/dF – Distrito Federal. Relator: Ministro Celso de Mello. Acórdão, 13 junho 2019. 
Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4515053>. 
Acesso em 29 out. 2019.

FERREIRA, R. C.; SIQUEIRA, M. V. S. o gay no ambiente de trabalho: análise dos 
efeitos de ser gay nas organizações contemporâneas. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Administração). Universidade de Brasília, Distrito Federal, 126p.

MEDEIROS, M. o trabalhador homossexual, o direito à identidade sexual e a não 
discriminação no trabalho. In: POCAHY, Fernando. (Org.). Rompendo o silêncio: 
homofobia e heterossexismo na sociedade contemporânea. Porto Alegre: Nuances, 2007.

MELCHIONNA, F.; FRAGA, A. Projeto de Lei de Isenção de ISSQn para empresas 
que contratarem pessoas trans. In: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul .(Org.). Cartilha Direitos LGBTs: Conheça o que foi conquistado e lute por mais 
direitos. In: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2015.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. declaração universal dos direitos Humanos, 
resolução 217 a da assembleia geral da organização das nações unidas de 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: <https://www.un.org/en/universal-declaration-
human-rights/index.html>. Acesso em 25 out. 2019.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

391

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

______. resolução 32/130 da assembleia geral da organização das nações unidas 
de 16 de dezembro de 1977. Disponível em: <https://undocs.org/en/A/RES/32/130>. 
Acesso em 25 out. 2019.

NASCIMENTO, F.; FOGLIARO, D. LgBt, LgBtI, LgBtQ ou o quê? Disponível em: < 
http://desacato.info/lgbt-lgbti-lgbtq-ou-o-que/>. Acesso em 26 out. 2019.

PIOVESAN, F. temas de direitos Humanos. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

SIQUEIRA, M. V. S.; FERREIRA, R. C.; ZAUL-FELLOWS. gays no ambiente de 
trabalho: uma agenda de pesquisa. In: Encontro Anual da Associação Internacional 
em Administração, 30, 2006, Salvador. Anais. Salvador: ANPAD, 2006.

UMA em cada cinco empresas não contrataria homossexuais, diz estudo. g1, São Paulo, 13 
mai. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/05/1-
em-cada-5-empresas-nao-contrataria-homossexuais-diz-estudo.html>. Acesso em: 28 
out 2019.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

392

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

o erro mÉdICo e a LItIgÂnCIa de mÁ-FÉ: a reSPonSaBILIdade 
CIVIL mÉdICa dIante a IndÚStrIa do dano no ConteXto da 
SoCIedade PóS-moderna Com enFoQue na PedIatrIa

SiLVA, João pedro Souza1

SiLVA, thuane Souza2

SANtANA, Samene Batista pereira3

(Orientadora)
peRRONe, Ana Carolina Bahia4

(Coorientadora)

reSumo
A responsabilidade civil ganhou novos contornos com a contemporaneidade, dentre os 
quais se destaca a valorização da integridade moral do indivíduo. Tal fato refletiu-se no 
ordenamento jurídico brasileiro que, a partir de 1988, com a promulgação da Constituição 
Federal, tutelou os direitos da personalidade, bem como a responsabilidade de 
indenização, caso esses fossem feridos. Paralelo a isso, o fenômeno de constitucionalização 
da codificação civilista e processualista trouxe, também, respaldo para a indenização 
do dano moral.
No campo do direito médico, é importante se falar na responsabilidade civil do 
profissional da medicina, já que ele atua diretamente para a efetivação de um direito tão 
importante para a sociedade, o acesso à saúde. Entretanto, observa-se um movimento de 
utilização indevida do Poder Judiciário, que visa o ganho fácil de verbas indenizatórias, 
ligadas a processos contra médicos, com a justificativa de que a conduta daquele se deu 
de forma imperita, imprudente ou negligente. 
Por tais motivos, o presente trabalho visa analisar a responsabilidade civil médica, na 
conjuntura da indústria do dano, trazendo para estudo demandas em que o profissional 
está sendo julgado por erro médico, mas que, na realidade, o processo se fundamenta 
apenas no mero aborrecimento do autor do litígio, trazendo, ainda, destaque para o erro 
médico na área pediátrica.
Palavras-chaves: Responsabilidade Civil. Erro médico. Indústria do dano.

IntroduÇão

O Conselho Federal de Medicina enquadra o erro médico a qualquer falha no 
exercício da profissão, estando o individuo médico pleno de suas faculdades mentais, e 
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que resulte em algo adverso a normalidade, sendo decorrente de uma ação ou omissão 
médica simultaneamente a uma inobservância de conduta técnica. Sendo também, 
segundo o artigo 1º do Código de Ética Médica, uma ação ou omissão caracterizável como 
imperícia, imprudência ou negligencia que cause dano ao paciente (LOBO, 2016). E tais 
ocorrências tornam-se frequentes diante a sobrecargas de vínculos empregatícios, rotinas 
exaustivas, situações de estresse extremo e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos 
tais como a Síndrome de Burnout (HOELZ e CAMPELLO, 2015).

Com a facilidade de acesso a informação, torna-se cada vez mais comum o 
paciente já chegar à consulta médica com um pré-diagnostico esperando somente 
uma confirmação do profissional. Mas como foi discutido pelo sociólogo Zygumund 
Bauman, o volume de informação, muitas vezes vista de modo superficial, não 
permite compreensão total do conteúdo e associado à redução do limiar de irritação 
proporcionado pela informatização instantânea, gera um público impaciente e cético a 
respeito da credibilidade do profissional médico (ALFANO, 2015). Com isso, tal situação 
tem proporcionado uma maior dificuldade no estabelecimento de confiança na relação do 
médico paciente, principalmente quando o profissional da saúde diverge das expectativas 
pré-estabelecidas que o paciente possui em relação ao diagnóstico e ao tratamento da 
comorbidade que o acomete (GOMES et al, 2012). 

Quando se trata do campo pediátrico os genitores possuem papel imprescindível 
para o estabelecimento de confiança na relação médico-paciente, e são eles que muitas 
vezes irão informar sobre os sinais e sintomas do paciente, sendo essencial esse elo 
entre pais e pediatra para formulação adequada de uma hipótese diagnostica e um 
possível tratamento a posteriori. (Gabarra, Crepaldi, 2011) No entanto, o profissional 
pediatra além de lidar com os desafios inerentes às demais especialidades médicas, 
também está sujeito constantemente a uma enorme carga emocional, envolvida a 
criança, advinda tanto da família quanto da equipe que a acompanha. Esse contexto 
torna-se propício a ocorrência de erros de conduta, principalmente por médicos 
menos experientes, ou até mesmo desentendimentos entre profissionais e familiares, 
uma vez que esses podem não entender a gravidade da situação clínica do paciente 
pediátrico e assim ir de encontro a terapêutica e ao prognostico estabelecido pelo 
médico, fazendo-se acreditar que a má evolução da criança é decorrente a um erro 
não existente (BARSANTI, 2007).

Faz-se necessário, portanto, observar os casos em que a ação ajuizada, tendo como 
fundamento o erro médico, é alvo de litigância de má-fé. Nota-se que demandas apreciadas 
pela Justiça Brasileira, em que o mérito é a condenação do profissional da medicina por 
erro médico, tem sido alvo de alegações de litigância de má-fé, situações essas em que o 
autor da ação, tomado por verdades pré-estabelecidas a respeito de seu quadro clínico, ou 
por não cumprir com as recomendações médica, discorda da decisão médica e recorre, 
erroneamente, ao Estado Jurisdicional para que esse confirme seus “achismos”. Todavia, 
o legislador instituiu a litigância de má-fé, prevendo, no Código de Processo Civil, em seu 
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artigo 79, multa àquele que demandar o judiciário com má-fé, sendo que tais hipóteses 
estão dispostas no artigo 80 do mesmo diploma legal.  Infelizmente, tal instituto é aplicado 
em casos envolvendo a responsabilidade civil médica. 

mÉtodoS

A analítica dos fatos levantados no presente traballho resulta de pesquisa 
bibliográfica, bem como de pesquisa exploratória. Essa “tem com o objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses” (GERHARDT; SILVEIRA, 2010, p. 35), enquanto que aquela “é feita a partir 
do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 
32 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2010, p. 37).

Para tal, utilizamos artigos científicos disponíveis em revistas eletrônicas que 
versam sobre os temas de direito médico, responsabilidade civil médica, atendimento 
pediátrico, bem como livros de direito civil e sobre direito médico, associados a pesquisas 
de jurisprudências nos sites dos Tribunais Superiores.

reSPonSaBILIdade CIVIL mÉdICa

Consagrado pela Constituição Federal, o acesso à saúde é direito de todos, como 
determina o artigo 196 da Carta Política. Por ser de fundamental importância no cotidiano 
da coletividade, é de extrema importância que as condutas médicas sejam observadas 
para que sejam exercidas em compatibilidade com os ensinamentos da área. Preceitua 
a literatura médica a respeito das condutas e procedimentos que o profissional da 
medicina deverá seguir para o atendimento de seus pacientes, entretanto, ao desviar-se 
do comportamento ensinado e esperado, o médico pode causar resultados não desejáveis 
ao paciente, gerando, assim, o que a literatura chama de erro médico. 

Vale destacar, pois, a conceituação doutrinária a respeito do termo erro médico. 
Preleciona Genivaldo Veloso de Franca (2014) que tal expressão diz respeito àquelas 
condutas médicas em que a técnica não foi observada, causando dano ao paciente, sendo 
que este pode ser qualificado como negligência, imperícia e imprudência do profissional, 
no desempenho de suas funções, tendo por análise das condições do atendimento, a 
necessidade da ação e os meios empregados.

A respeito da responsabilidade profissional, assevera o Código de Ética Médica:

É vedado ao médico:

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como 
imperícia, imprudência ou negligência.

Para Regina Beatriz Tavares da Silva (2009):

A negligência é a culpa omissiva (...). É a desatenção, distração, indolência, 
inércia, passividade. Assim, na área da saúde, podemos defini-la como a 
omissão de comportamentos recomendáveis pela prática e ciência médica 
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(...). A imprudência é o oposto de previdência. É a leviandade, a irreflexão, 
o açodamento, a precipitação. Na área da saúde, podemos defini-la como a 
utilização de procedimentos não recomendados pela prática e ciência médica 
(...).  A imperícia é o oposto de perícia. É o despreparo ou a falta de habilidade. 
Na área da saúde, pode ser definida como a deficiência de conhecimentos 
técnicos. (SILVA, 2009, p. 36).

Portanto, faz-se necessário analisar as questões de direito a respeito da 
responsabilidade civil e o dever de indenizar. Preleciona a doutrina civilista que a 
responsabilidade civil, atrelada à lesão de direitos, surge da realização de determinado 
ato ilícito, gerando um dano a outrem, nascendo, portanto, o dever de indenizar. O 
Código Civil, em seu artigo 186, determina que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito.

Flávio Tartuce (2018) ensina que a responsabilidade civil nasce “em face do 
descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em 
um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo 
que regula a vida” (TARTUCE, 2018, p. 466), sendo possível sua classificação em 
responsabilidade civil contratual – aquela que se originam do descumprimento de 
uma obrigação, estando tuteladas pelos artigos 389, 390 e 391 do Código Civil de 
2002 – e responsabilidade civil extracontratual o aquiliana (Lex Aquilia de Damno) – 
fundamentada no ato ilícito e abuso de direito, com previsão nos artigos 186 e 187 do 
Código Civil de 2002, respectivamente.

Destarte, o profissional da medicina possui responsabilidade perante seus pacientes. 
O vínculo estabelecido entre médico e paciente se enquadra, algumas vezes, em uma 
relação consumerista, notoriamente aquelas que se dão em estabelecimentos privados. 
Logo, deve-se aplicar as regras da responsabilidade civil nessas relações.

Todavia, é notório o crescimento exponencial de demandas relativas à questão 
médica. Tal fato associa-se à:

 Falhas na formação do profissional, a proliferação de cursos de medicina, o 
distanciamento entre médico e paciente, a falta de infraestrutura em unidades 
de saúde, a legislação consumerista, o conhecimento pela população de seus 
direitos, ou mesmo abusos praticados pela suposta vítima, numa chamada 
indústria do dano. (SILVA, 2009, p. 17, grifo nosso).

Sobre a resolução de tais conflitos, faz-se necessário a análise de julgados a respeito. 
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), em sede de apelação, decide por manter 
a condenação do Juízo de 1º Grau, em desfavor a empresa médica, in verbis:

APELAÇAÕ CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. 
Responsabilidade objetiva dos estabelecimentos hospitalares. Quadro clínico 
de obstrução intestinal não identificado no atendimento de emergência e 
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no período de internação. Demora na realização de procedimento cirúrgico 
necessário ao tratamento da patologia, com o agravamento da sintomatologia 
da paciente. Erro de diagnóstico confirmado pela prova técnica. Dano moral 
configurado in re ipsa. Verba compensatória bem dosada. Recurso desprovido. 
(TJ-RJ - APL: 00227944320158190209, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA 
ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, DÉCIMA 
OITAVA CÂMARA CÍVIL).

Importante frisar que tal apelação foi desprovida pelo TJ-RJ, todavia manteve a 
decisão do Juízo de 1º Grau, como se infere nos trechos da decisão a seguir:

(...) a sentença estabeleceu o montante indenizatório de forma escorreita, eis 
que sopesou, corretamente, a natureza e extensão do dano, ao arbitrar a verba 
no valor de R$12.000,00, a qual compensa o desgosto íntimo experimentado 
pela ofendida e, simultaneamente, não propicia enriquecimento sem causa. 
(TJ-RJ - APL: 00227944320158190209, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA 
ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, DÉCIMA 
OITAVA CÂMARA CÍVIL).

erro mÉdICo na PedIatrIa 

O erro médico torna-se mais propicio quando o profissional está diante de pacientes 
com problemas complexos e que necessite de múltiplas intervenções, de modo que a ação 
médica deva ocorrer de forma rápida, precisa e eficiente à cura ou contenção daquele 
mal momentâneo. Comumente, pacientes recém-nascidos, por sua fragilidade inerente 
a pouca idade, associado a alguma morbidade, tornam-se um publico mais vulnerável 
a ocorrência de erros de conduta. Além disso, o profissional que está diante de um 
pronto atendimento de emergência, por conta das múltiplas nuance que exige sucesso 
no atendimento, também pode ser enquadrado em algum erro de conduta (Lerner et 
al, 2008).

Diante do receio da possibilidade de cometer erros durante um atendimento 
de emergência, o médico pediatra teme não perceber alterações no quadro clínico do 
paciente. Essa constante preocupação proporciona ao profissional um estado de alerta, 
que é agravado com a possibilidade de processos jurídicos. Além disso, a ansiedade 
frente a alta demanda de atendimento, gera uma comum insegurança na tomada de 
decisão clinica, o que em muitos casos torna propicio a ocorrência de um erro médico 
(Melo & Ferreira, 2014). 

Vale destacar, por fim, trecho da ementa de Apelação Cível, na qual a parte autora, 
representante legal do menor, solicita, em 2º Grau, a reforma da decisão judicial por 
entender que o hospital réu deveria pagar indenização maior. Importante ressaltar, ainda, 
que tal pedido foi acatado em partes, como se observa do julgado in verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Criança com paralisia dos 
membros inferiores após punção de “liquor lombar” – Internação em UTI 
pediátrica que descartou outras patologias – Quadro que permaneceu – Laudo 
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pericial que não afastou por completa o erro na conduta do réu – Prepostos 
que não orientaram os pais do menor à conduta de repouso pós procedimento 
(...) Culpa presumida do hospital réu pelos atos culposos de seus prepostos (...)
(TJ-SP - APL: 40135961920138260554 SP 4013596-19.2013.8.26.0554, Relator: Rui 
Cascaldi, Data de Julgamento: 04/12/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 04/12/2018).

LItIgÂnCIa de mÁ-FÉ no dIreIto mÉdICo

Observa-se, no ordenamento jurídico pátrio, grande número de processos cíveis que 
não possuem fundamentação razoável e necessária para aparar o pedido de pagamento 
de danos morais, sendo que, tal fato ficou conhecido como indústria do dano. Alude 
a doutrina civilista que o dano moral ganhou força no sistema jurídico brasileiro com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988, já que em seu inciso V a Carta Maior 
assegura indenização, também, ao dano moral, bem como em seu inciso X apresenta 
uma série de direitos ligados à personalidade do individuo, garantindo indenização 
quando esses forem violados. Paralelo a isso, a constitucionalização do Código Civil 
de 2002 também revela uma preocupação com a tutela dos direitos da personalidade e 
indenização por danos morais. Infelizmente, tais fatores de acesso à justiça são utilizados 
para movimentar o judiciário com demandas infundadas, sem fundamentação legal, 
e tão pouco com motivos de fato necessários ao cabimento de uma ação civil. Nota-se, 
portanto, que ocorre uma procura ao Poder Judiciário apenas pelo mero aborrecimento, 
sendo que tais casos ocorrem, também, em ações a respeito da responsabilidade civil 
médica. 

 Para Amanda Bernardes (2015), o grande número de demandas contra médicos se 
dá justamente pela proteção dada aos consumidores que acaba por incentivar a indústria 
do dano não fundamentado. Tal fato é explicado, também, pela maior autonomia do 
paciente, decorrentes dos direitos de autonomia e liberdade, bem como pelos princípios 
bioéticos.  Supracitada autora destaca, ainda, que:

A autonomia do paciente pode ser tido como fator de aumento das demandas, 
pois com o paciente com voz ativa nas decisões pode acabar entrando em choque com 
o médico, a relação passa a ser dual, não havendo mais o médico da família/ relação 
de subordinação, sem discussão sobre o método e tratamento empregado pelo médico. 
(BERNARDES, 2015).

Ademais, também é motivo de destaque, por parte da autora, o caráter mercenário 
do dano moral. Sabe-se que o do Código Civil de 1916 era extremamente patrimonialista, 
fato que deixou raízes no direito civil brasileiro, bem como no imaginário social, sendo 
que, para Bernardes (2015), as lógicas de resolução de conflitos patrimonialistas são 
aplicadas, infelizmente, na solução de demandas de caráter extra patrimonialistas, tais 
quais os direitos da personalidade, o dano moral, dentre outros.

Nesses casos, espera-se do Poder Judiciário, a condenação da parte autora da ação, 
além do pagamento de honorários de sucumbências e custas processuais, em pagamento 
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da multa de litigância de má-fé, em favor do réu.  Para tal, entende o Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça que o litigante de má-fé visar induzir o juízo ao erro, através de ação 
desleal, sendo condenado apagar multa administrativa a parte contrária da demanda, 
sendo enquadrado na hipótese dos inciso II do artigo 80, que prevê multa ao litigante 
que “alterar a verdade dos fatos”.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Assim sendo, fica claro que a democratização do processo civil, bem como o direito 
civil-constitucional do pagamento de danos morais, colaboraram para o aumento de 
demandas judiciárias em torno do erro médico. A responsabilidade civil médica, alvo 
de muitos processos na atualidade, torna-se motivo de demandas judiciárias que, em 
determinados casos, não possuem fundamentação necessária para tal, sendo apenas 
fruto da chamada indústria do dano moral.

Percebe-se, portanto, a necessidade de, no caso concreto, aplicação de multa de 
litigância de má-fé à parte que ajuizou ação e incorreu nas hipóteses do artigo 80 do 
Código de Processo Civil. Tal multa, que possui caráter administrativo, deve servir como 
meio pedagógico ao litigante de má-fé, entretanto, cabe ao legislador ordinário, bem 
como ao Poder Judiciário, buscarem formas efetivas de desestabilizarem a indústria do 
dano, visando, assim, a efetivação de um processo devido e legal.
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reSumo
O presente trabalho trata-se de uma análise acerca da alteração do nome civil dos 
transgêneros, sob a perspectiva do julgamento da ADI 4275 pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) que transformou o procedimento até então previsto na Lei de Registros 
Públicos- 6.015/73, com o objetivo de demostrar a desnecessidade de exigência da 
idade mínima para que ocorra a modificação, visto que, o nome constitui direito de 
personalidade e importante papel na inserção social desses cidadãos, através do estudo 
bibliográfico e do método dialético.
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aBStraCt
The present work is an analysis about the change of the transgender’s civil name, from 
the perspective of the judgment of ADI 4275 by the Federal Supreme Court (STF) that 
transformed the procedure hitherto provided for in the Public Records Act - 6.015 / 73, 
in order to demonstrate the need for the minimum age requirement for the change to 
occur, since the name constitutes a personality right and an important role in the social 
insertion of these citizens, through bibliographic study and dialectical method.
Key-words: Name; Amendment; Personality; Social insertion; Right

IntroduÇão

A vulnerabilidade social traz consigo a existência de populações negligenciadas, 
devido o preconceito vigente na sociedade brasileira oriundo das construções históricas, 
religiosas e culturais, estão inseridos nesta população os transgêneros, que vivem grandes 
obstáculos para a inserção social e respeito a sua dignidade.    

A identidade de gênero é uma particularidade de cada indivíduo e não está 
pautada exclusivamente no determinismo biológico e pode acontecer em qualquer fase 
ou momento da vida.  Diante disso, o fato do indivíduo não se identificar com a forma 
a que corresponde o seu sexo biológico, acarreta diversas dificuldades de caráter social 
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e pessoalíssima relacionado ao seu nome civil que não corresponde com sua realidade 
social e pessoal.

A retificação do nome civil para os trangêneros sem a exigência de idade mínima é 
fundamental, na medida em que, representa a sua identificação e influencia diretamente 
na efetivação de seus direitos e de sua cidadania, pois evita situações constrangedoras 
e vexatórias que podem ocorrer diante do convívio social.

Esse trabalho visa apresentar a alteração do nome civil, através da comparação entre 
o julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) e a aplicabilidade da exigência existente 
na Lei de Registros Públicos acerca da idade mínima, sob a perspectiva da identificação 
social e pessoal dos transgêneros.

oBJetIVoS

Analisar a alteração do nome civil dos trangêneros e sua repercussão social e 
pessoal, por meio da comparação entre o atual e o antigo procedimento imposto pela 
legislação e jurisprudência brasileira, demonstrando a desnecessidade de exigência de 
idade mínima.

FundamentaÇão teórICa

Ao longo dos anos houve um crescente aumento na população LGBTQ+, dentro 
desta comunidade estão inseridos os transgêneros, indivíduos que possuem um gênero 
diferente do seu sexo biológico, dessa maneira explica Bento: 

A pessoa transexual é aquela que não se reconhece de forma correspondente ao seu 
sexo biológico, sendo o homem transexual aquele que nasceu com a genitália feminina, 
mas não se identifica com ela e a mulher transexual, aquela que nasceu com a genitália 
masculina, mas, igualmente, não se identifica com esta. (Bento, 2008)

E diante desta identificação, surge a problemática em relação ao nome civil e o 
gênero em que a pessoa se reconhece, pois no registro civil consta o nome e o gênero 
do indivíduo, os quais são determinados pelo sexo biológico e por isso é imperiosa uma 
adequação do registro civil com a realidade vivida pelo transgênero.

O nome é um sinal de individualização conforme explica Donizetti (2017), 
constiuindo um dos direitos da personalidade mais importantes, tendo em vista que é a 
designação pela qual a pessoa é conhecida no mundo. E diante de toda sua importância, 
o ordenamento jurídico consolidou o reconhecimento do direito ao nome como um 
elemento da personalidade individual, que possui como finalidade a proteção à esfera 
privada e o interesse da identidade do indivíduo.

A regra legal é pela imutabilidade, sendo exceção a alteração do nome, ocorrendo 
exclusivamente para casos em que há previsão legal para mudança. Se tratando dos 
transgêneros há uma extrema necessidade desta alteração, pois a manutenção do prenome 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

402

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

gera grandes repercussões na vida desses sujeitos uma vez que a inserção social e sua 
qualidade de vida são afetadas por esta incongruência, conforme expões Dias: 

Eventual incoincidência entre o sexo aparente e o psicológico gera problemas de 
diversas ordens. Além de um severo conflito individual, há repercussões nas áreas médica 
e jurídica, pois o transexual tem a sensação de que a biologia se equivocou com ele. 
Ainda que o transexual reúna em seu corpo todos os atributos físicos de um dos sexos, 
seu psiquismo pende, irresistivelmente, ao sexo oposto. Mesmo sendo biologicamente 
normal, nutre um profundo inconformismo com o sexo anatômico e intenso desejo de 
modificá-lo, o que leva à busca de adequação da externalidade de seu corpo à sua alma. 
(DIAS, 2007)

No julgamento da Ação de Inconstitucionalidade n.º 4275 o Supremo Tribunal 
Federal, modificou o procedimento até então utilizado e o tornou mais rápido e menos 
burocrático, na medida em que a alteração pode ser feita por via administrativa e não 
há necessidade da cirurgia de redesignação de gênero, porém, não determinou se é 
necessária a aplicação da idade mínima para a retificação do prenome. 

Diante dos empecilhos para a identificação do sujeito como transgênero, a aplicação 
da idade mínima seria uma afronta à sua liberdade de gênero, visto que, não para 
delimitar em qual momento a pessoa irá se reconhecer e a manutenção do nome civil 
por determinação legal pode acarretar danos irreparáveis à saúde psicológica e física 
do sujeito. 

A não aplicação da idade mínima representa um avanço efetivo ao direito de 
dignidade da pessoa humana, da personalidade e de identidade de gênero destes 
indivíduos, facilitando sua inserção social. 

mÉtodoS

O presente texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica, fundamentado a 
partir de uma revisão literária atinente às temáticas abordadas, utilizando-se, para 
tanto, o método dialético. A pesquisa apresenta natureza qualitativa, e fez uso dos 
seguintes materiais: artigos, lei, doutrina e jurisprudência. Essa pesquisa realiza uma 
problematização acerca da aplicabilidade da idade mínima para a retificação do nome 
civil dos transgêneros e a relação com as dificuldades enfrentadas na inserção social e 
com o direito de personalidade e da dignidade da pessoa humana.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Segundo o site Brasil, de fato a população LBTQ + representa cerca de 10% da 
população brasileira, ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas, cifra considera subestimada 
visto que, o medo da reação social e familiar muitas vezes impede de se revelar como 
tal, os trangêneros inseridos nessa comunidade enfrentam uma constante luta para 
viver sua identidade. 
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Os trangêneros são indivíduos que se identificam com um gênero diferente do 
correspondente ao seu sexo biológico e, diante disso, surge uma incongruência com o 
prenome e gênero de nascimento contidos no registro civil e a identidade física da pessoa.

A manutenção deste prenome fere o princípio da dignidade da pessoa humana, 
uma vez que o seu nome diverge da sua aparência e identificação social, causando 
transtornos psicológicos e empecilhos na inserção social, como por exemplo, a inclusão 
no mercado de trabalho e o acontecimento de situações constrangedoras oriundas da 
discriminação e preconceito. Dessa maneira, Morais (2000) assegura que o nome é um 
dever, o dever que se tem de ser identificado socialmente, cumprindo a função de “sinal 
distintivo” levando consideração sua função identificadora do indivíduo em relação à 
comunidade em que se encontra inserido e ao Estado.

O nome individualiza cada ser humano e é considerado um direito de personalidade, 
sendo por meio deste que o ser humano exerce seus direitos e deveres, conforme explica 
Gonçalves: 

Acrescenta-se que o direito ao nome é espécie dos direitos da personalidade, 
pertencente ao gênero do direito à integridade moral, pois todo indivíduo 
tem o direito à identidade pessoal, de ser reconhecido em sociedade por 
denominação própria. (GONÇALVES, 2012).

Desse modo, a retificação do nome no registro civil dos trangêneros representa 
uma efetivação de sua dignidade, cidadania e uma adequação a sua identidade pessoal, 
de acordo com Tereza vieira:

O direito à busca do equilíbrio corpo-mente do transexual, ou seja, à adequação de 
sexo e prenome, ancora-se no direito ao próprio corpo, no direito à saúde, principalmente, 
no direito à identidade sexual, a qual integra um poderoso aspecto da identidade pessoal.
(Vieira 1996: 117)

A regra legal prevista na Lei de Registros Públicos em seu artigo 57 é pela 
imutabilidade do nome, sendo a exceção à alteração, por essa lei a modificação do 
nome dos transgêneros só era efetuada mediante decisão judicial, após diagnóstico 
de transexualidade por equipe multidisciplinar com o mínimo de 02 anos de 
acompanhamento e se comprovado que já foi realizada a cirurgia de redesignação de 
gênero e a idade mínima de 21 anos.

Em decisão histórica proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 4275 em 2018, esse posicionamento legal foi abandonado 
e restou-se definido que a alteração do nome não necessita obrigatoriamente de ordem 
judicial e pode ocorrer por via administrativa, sem necessidade da idade mínima, da 
cirurgia de redesignação de sexo, de terapias hormonais ou laudos psicológicos, conforme 
demonstra a decisão: 

O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome 
e de sua classificação de gênero no registro civil. Não se exige, para tanto, 
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nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer 
tal faculdade tanto pela via judicial quanto pela via administrativa. (Brasil, 
ADI 4275).

Quadro ComParatIVo- taBeLa 1

DECISÃO DO STF-ADI 4275 LEI DE REGISTROS PÚBLICOS

Pode ser feita por via administrativa; Somente por ordem judicial;

Sem necessidade de Cirurgia de 
redesignação sexual;

Obrigatoriedade da cirurgia de redesignação 
sexual;

Não se aplica idade mínima Idade mínima de 21 anos

A inutilidade da idade mínima significa assegurar total liberdade para a 
identificação de qualquer indivíduo como transgênero, pois não é possível delimitar 
em qual momento a pessoa irá se reconhecer como tal, além de que a manutenção do 
seu nome até os 21 anos pode acarretar danos psicológicos irreparáveis à sanidade 
mental do sujeito, posto que tal restrição é capaz de proporcionar a vivência de situações 
constrangedoras e vexatórias ao longo de sua vida.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Diante do exposto, verifica-se que o atual posicionamento firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal significa um notório avanço na garantia dos direitos e da cidadania 
desta comunidade. 

A alteração do nome civil para os transgêneros com menor burocracia, representa 
a realização de sua representação social, ou seja, a identificação do indivíduo através da 
sua realidade concreta, da sua individualização e proporciona uma maior celeridade no 
procedimento de retificação, visto que não há exigência de ingressar com demanda no 
judiciário. Além disso, a inexigibilidade da idade mínima e da cirurgia de redesignação 
do sexo expressa o respeito às particularidades e aos direitos de intimidade, da dignidade 
da pessoa humana e de personalidade dos transgêneros.

E por fim, tal mudança no ordenamento jurídico traz impactos positivos na relação 
social e pessoal dos indivíduos pertencentes a esta comunidade, contribuindo de forma 
significativa para melhorias na qualidade de vida dos transgêneros.
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reSumo
A pesquisa interdisciplinar diante desse trabalho aborda dentre outros pontos, 
sobre a questão da sexualidade por meio da sua interação na lista dos direitos da 
personalidade. Os fatores que requerem sua positivação no direito serão observados e 
em consequência disso a presente pesquisa buscou examinar a construção histórica dos 
direitos fundamentais da dignidade, igualdade e liberdade, por meio de uma revisão 
bibliográfica sob a perspectiva dos indivíduos LGBTQ’s. Diante disso, verificou-se que 
esta comunidade sofre constantemente ataques por sua orientação sexual ou identidade 
de gênero, por serem consideradas opostas à heteronormatividade, afetando assim a 
efetividade desses princípios e direitos previstos na Constituição Federal.
Palavras-chave: Direito de personalidade. Sexualidade. Heteronormatividade. 

IntroduÇão 

A questão da sexualidade atualmente é tratada com mais atenção pela população 
brasileira, visto que historicamente esta era considerada como um tabu. Essa expressão, 
que antes era avaliada ante os olhos do direito privado, hoje abarca o direito público, 
em uma positivação elencando todas as suas peculiaridades, coibindo assim ataques 
à sua legitimidade. É notório que o Estado não intervém diretamente nessa questão, 
permitindo à liberdade acerca do assunto à própria população. Contudo, tal liberalidade 
pode ocasionar na reprimenda direta aos direitos da personalidade, intrínsecos ao pleno 
exercício da sexualidade de cada indivíduo. 

A Homossexualidade obteve diversas conquistas ao longo do tempo, estas que 
permitem que a tutela para liberdade sexual seja efetivada. Diante disso, o esquecimento 
estatal em relação a pluralidade sexual se mostra causando efeitos maléficos, uma vez que, 
acompanhando os padrões impostos pela heteronormatividade, estes predominantes da 
população brasileira, a comunidade LGBTQ’s tem seus direitos como à sucessão, partilha 
de bens, etc, violados, não sendo assim atingida a plenitude destes.  

Surge então o direito de personalidade, este que reserva-se a tratar apenas de 
conceitos de maior abrangência, delimitando-se a assuntos menos polêmicos, diante 
dessas circunstâncias, não apresenta seu potencial atingido. Esta pesquisa busca tratar 
como um dos direitos da personalidade, o exercício livre da sexualidade, com sua 
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plena e positivada garantia pode e deve ser efetivada, promovendo assim uma tutela 
específica e capaz de combater às opressões sofridas por essa expressão, perpassando 
por uma análise da legislação, doutrina e jurisprudência contemporâneas sobre o tema, 
apresentando assim o devido embasamento legal que torna possível a sua prática.

 
oBJetIVoS

O debate dentro direito sobre o que diz respeito a personalidade é contemporâneo, 
é papel fundamental do direito pesquisar e criar teses que resolvam o conflito. Sendo 
assim desempenha o papel excepcional dentro da sociedade, esta que se encontra em 
constante processo de evolução, em específico à mutações sociais decorrentes da alteração 
do ponto de vista da sociedade quando ao exercício livre da sexualidade. 

Os marginalizados pela sociedade devem receber a tutela de proteção do Estado, 
que só poderá ser feita pelo direito. A seguinte pesquisa tem como objeto integrar a 
população LGBT no Código Civil, para que esse grupo de pessoas possuam os mesmos 
direitos que os demais brasileiros, mesmo que, ao logo do tempo, obtiveram varias 
conquistas, toda via á ainda muito para conquistar.

oBJetIVo geraL

O trabalho apresenta como Objetivo Geral debater e levantar lacunas no direito 
brasileiro que afetam a população LGBT, que não tem isonomia perante os demais 
cidadãos e ainda sofrem um grande processo de marginalização pela sociedade. Assim 
sendo os princípios constitucionais basilares, em específico no tocante à Dignidade da 
Pessoa Humana, terá sua eficácia contemplada a esta parcela da população que padece 
ante ausência de garantias legais devidamente regulamentadas.

oBJetIVoS eSPeCíFICoS

O debate central se ramifica em um específico, o Brasil apesar de reconhecer o direito 
de personalidade de toda a população, direitos estes que não podem ser violados, ainda 
deixa a desejar no que diz respeito a populações negligenciadas como os LGBTQ’s. Sendo 
assim, Objetivo Específico é buscar argumentos e teses que favoreçam positivamente 
essas populações, evitando a vulnerabilidade dos mesmos. 

reVISão de LIteratura e FundamentaÇão teórICa

Diante da perspectiva de que a expressão sexual se caracteriza como componente 
fundamental para qualquer indivíduo, deverá reconhecer também uma parcela da 
população historicamente oprimida, como os LGBTQ’S. Essa parcela da população 
acaba por se tornár vulnerável, diante de sua sexualidade, por a mesma influenciar na 
sua vida em sociedade. 
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Quando um determinado grupo não segue os padrões impostos pela sociedade, 
no que diz respeito a sexualidade, infelizmente tem os seus direitos afetados, fazendo 
assim necessária uma intervenção, inclusive. legislativa. 

Moralmente violentados e julgados, aqueles que se identificam de modo diferente 
do padrão estabelecido pela sociedade, os que se sentem livres para expressar sua 
orientação ou identidade sexual, são considerados como uma população fragilizada, 
evidenciada pela negação dos seus direitos. A inclusão da sexualidade no direito 
positivado é um passo importante para que seja alcançado um convívio social mais 
harmônico e igualitário.

“O modo de ser de alguém, remete a sua personalidade, no senso comum. 
Nas suas preferências, no seu gosto musical, nas comidas prediletas, nos 
seus valores morais e sociais etc. Ainda, diz respeito aos seus aspectos 
hereditários, como sua cor de cabelo, traços faciais e tom de pele. Nessa 
corrente de pensamento, nota-se que representa todos os aspectos que 
atribuam uma forma única e singular a uma pessoa: o que a diferencie 
das outras. É uma relação estável, ainda que mutável, que imprime à 
multiplicidade de relações que a constituem. “ (GROENINGA, 2006, p. 446)

A sexualidade pode ser elemento determinante capaz de tutela jurídica 
personalíssima, diante disso parte da doutrina nega sua legitimidade pelo fato de não 
ser tratada de forma generalizada. Assim, destaca que a sexualidade, diante da premissa 
que a generalidade é um dos componentes fundamentais do direito de personalidade, 
não poderia ser adicionada ao rol em questão por não ser um elemento constituído por 
todos os indivíduos da sociedade. 

No entanto, atualmente, a sexualidade, se configura como uma área de estudos 
e pesquisa e de acordo com os estudos de Freud (2006), a sexualidade nos acompanha 
desde o nascimento até a morte. Ao publicar seu primeiro estudo sobre a sexualidade 
infantil, Freud chocou a sociedade de sua época, que possuía uma ideia de não existência 
de sexualidade nesta faixa etária. Neste trabalho, o fundador da psicanálise expõe 
que desde seu nascimento, o indivíduo é dotado de afeto, desejo e conflitos. Podemos 
verificar que ainda hoje há pessoas que apresentam consciente ou inconscientemente 
grande dificuldade em lidar e aceitar que desde que nasce a criança é um ser sexuado. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (1975) apud Egypto (2003):

“A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma 
necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado 
dos outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se 
limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso, 
é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade e se 
expressa na forma de sentir, na forma de as pessoas tocarem e serem tocadas. 
A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e tanto 
a saúde física como a mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, 
a saúde 4 sexual também deveria ser considerada como um direito humano 
básico.” (OMS, 1975, apud EGYPTO, 2003, p. 15 e 16). 
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Os direitos da personalidade, são tratados no artigo 11 do Código Civil e 
são aqueles necessários para o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, 
diante dos seus aspectos físicos, psíquicos e morais, são absolutos, ou seja, oponíveis 
erga omnes e além disso, são inatos, pois decorrem do direito natural, vitalícios e 
imprescritíveis. Uma das características mais importantes do Direito de Personalidade 
é a Generalidade, esta que faz com que esses direitos se apliquem a todas as pessoas. 
Atribuir um valor de generalidade à sexualidade é torná-la algo inerente ao ser humano. 

O almejado direito de personalidade à sexualidade seria então, adquirido por meio 
do nascimento, a partir dele. Deste modo, surge a importância da relação do conceito 
de sexualidade com o direito, isso se dá pois a noção de orientação sexual desvirtuante, 
como é vista a homossexualidade diante dos padrões heteronormativos é construída 
a partir da existência de uma norma que impõe determinado comportamento sexual. 

Se na construção de sua personalidade, o sujeito possuir uma norma que regula seu 
modo pessoal de viver, principalmente em relação a questões pessoais específicas como 
a sexualidade, não poderá, construí-la. É preciso que seja oferecida a este indivíduo à 
liberdade para a construção da sexualidade, sem quaisquer determinações e restrições 
que o tomem como um ser desviante, evidenciando assim a relevância da inclusão 
da liberdade sexual para que este não seja visto como um indivíduo fora das normas 
impostas pela sociedade.

Com efeito, a orientação sexual será vista como um dos mais decisivos momentos 
de realização do indivíduo no mundo e nas relações sociais, eis que se trata da expressão 
de sua própria essência, projetada a partir de escolhas afetivas, sejam elas heterossexuais, 
homossexuais, bissexuais, transexuais, etc. A importância do respeito a esta orientação 
se dá ao fato de, hoje, se saber que esta não decorre de livre escolha do indivíduo. 
O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, fio condutor de todo o 
ordenamento jurídico, propõe-se a viabilizar o projeto existencial de todo e qualquer 
ser humano, autorizando a intervenção jurídica onde quer que uma vulnerabilidade se 
evidencie, claramente podemos perceber que entre os vulneráveis, inserem-se aqueles 
cuja orientação desvia do padrão heterossexual, já que as restrições que lhes são opostas 
inviabilizam a plena projeção individual.

Exemplos claros da omissão normativa levam a constantes situações de 
discriminação, abuso e violência, constantemente noticiados nos meios de comunicação. 

Tais casos culminaram, inclusive, na inserção da omissão legislativa acerca das 
garantias individuais ao livre exercício da sexualidade na pauta de julgamentos do STF:

Duas ações que tratam de suposta omissão do Congresso Nacional em votar 
projeto de lei que efetive a criminalização específica para atos de homofobia 
e transfobia estão na pauta de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) desta quarta-feira (13). A matéria é tema da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e do Mandado de Injunção 
(MI) 4733.
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Ante a carência de regulamentação normativa específica duas ações, Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e do Mandado de Injunção (MI) 
4733, chegaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo a primeira ajuizada 
pelo Partido Popular Socialista (PPS), requerendo ao STF a declaração da omissão do 
Congresso Nacional face a não elaboração legislação criminal específica a puna todas 
as formas discriminatórias de homofobia e de transfobia e a segunda ajuizada pela 
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) que, similar à ADO 
26, requer do STF o reconhecimento de que a homofobia e a transfobia sejam, na falta 
de regulamentação normativa, sejam enquadradas no conceito de racismo ou ao menos 
entendidas como discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais.

Destas ações, resultou no julgamento, em 13 de junho de 2019, considerando que 
a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero será tratada como crime.

Ante a omissão legislativa, o plenário do STF, por 8 votos a 3, decidiram por incluir 
a conduta no rol tipificado e punido pela Lei de Racismo (Lei nº 7716/89), que hoje prevê 
crimes de discriminação ou preconceito por “raça, cor, etnia, religião e procedência 
nacional”. Vejamos a seguinte notícia:

“Nas duas sessões seguintes, o ministro Celso de Mello, relator de uma das 
ações, apresentou seu voto. O decano avaliou que o Congresso não ter legislado 
sobre o assunto é uma “evidente inércia e omissão”, algo que Câmara e Senado 
negam.
Mello propôs que não seja fixado um prazo para que o Congresso edite uma lei, 
como pedem as ações, mas que, enquanto isso não for feito, a homotransfobia 
seja tratada como um tipo de racismo. Segundo Mello, o conceito se aplica à 
discriminação contra grupos sociais minoritários e não só contra negros - um 
ponto controverso entre especialistas da área.”

O julgamento é emblemático, a medida em que evidência a falta da devida proteção 
legal ao grupo LGBTQ’S, abrindo horizontes para que o legislador, agora ante sua omissão 
legislativa declarada pelo STF, passe a considerar o tema e trata-lo com a relevância que 
merece. 

materIaIS e mÉtodoS

A observação da pesquisa sobre a Personalidade LGBT é realizada neste trabalho 
por meio de análise de artigos e textos doutrinários que tratam dos princípios jurídicos 
que fundamentam a questão e a análise do ordenamento jurídico que regula os 
procedimentos do caso concreto. 

Portanto, utiliza-se como fonte de pesquisa a Doutrina e a Norma, observadas pelo 
método dialético para verificar se há ou não antítese entre as teses apresentadas pelas 
fontes de pesquisa a partir do resultado concreto de suas aplicações. 

Para a consolidação deste artigo foi necessário a revisão da obra literária do 
civilista Carlos Alberto Bittar. Esta pesquisa jurídica então faz um julgamento qualitativo 
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da eficácia do ordenamento jurídico brasileiro, sendo esse a síntese entre a as teses 
apresentadas nas fontes jurídicas consultadas.

ConCLuSão

É possível destacar que cada pessoa deve ter a capacidade plena de exercer a sua 
sexualidade, tendo a garantia de que o elemento da sua personalidade poderá ser exercido 
livremente. Na falta de um texto positivo que trate do assunto exclusivamente, é dever do 
Direito Civil abarcá-lo e considerá-lo, efetivamente, como um direito da personalidade, 
em prol do seu desenvolvimento eficaz. 

A sexualidade faz parte da própria condição humana, sendo desenvolvida ao 
desenrolar da vida, tornando assim sendo elemento de sua natureza. É importante 
reconhecer que os direitos sexuais são essenciais, reconhecendo também que a 
sexualidade é uma fonte de prazer e bem-estar e contribui para a satisfação e realização 
como um todo. 

Se faz necessária a inclusão da sexualidade como um bem da personalidade, este 
que deriva do modo de ser e da individualidade de cada pessoa. Essa inclusão se daria 
como forme de poder autônomo do individuo, permitindo-o escolher quem ser, sem 
que seja enquadrado em padrões estabelecidos, estes capazes de afetar sua liberdade. 

Diante disso, enorme parcela da população oprimida como os LGBTQ’s, que 
são constantemente vítimas de ataques de terceiros que tentam privá-los de suas 
características pessoais e singulares, seriam libertados a partir da tutela da liberdade 
sexual no ordenamento jurídico dos direitos da personalidade.
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a IneFICÁCIa da LeI SeCa na reduÇão de morteS no trÂnSIto 
no BraSIL: a neCeSSIdade de PoLítICaS PÚBLICaS de PreVenÇão 
SoCIaL

penha, J. B. A.1
Costa, J. V.2

Sotero, A. p. da S.3

reSumo
O presente trabalho tem como meta analisar a Lei nº 11.705/2008, conhecida como Lei 
Seca, que nasceu mediante a alteração no texto da Lei 9.503 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Nesse viés, a Lei Seca surgiu com o objetivo de combater as mortes associadas 
ao trânsito devido a combinação de ingestão de álcool com a direção de veículos, além 
disso, trouxe mais rigorosidade ao seu texto. Assim, um dos maiores obstáculos que o 
Brasil enfrenta dá-se por conta do trânsito e o agravante existe na falta de fiscalização, 
no supervisionamento afrouxado e na maldosa atitude dos condutores ao alertarem 
a população acerca da blitz preventiva, cometendo crime conta a Segurança Pública. 
Nesse viés, não somente por conta de possuirmos muitas leis para direção sob o uso de 
álcool, como também termos obrigatoriedade em cintos de segurança e uso de capacetes, 
por exemplo, deveríamos possuir um índice baixo de mortes associadas ao trânsito. 
Entretanto, na contramão do íntegro, o problema é ratificado com os dados alarmantes 
que o Ministério da Saúde calcula, sendo 1,45% do total de óbitos registrados entre 2000 
e 2017, que é atribuído, de forma absoluta, à ingestão abusiva de bebidas e trânsito. Além 
disto, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (2019), esses indivíduos 
causam um custo anual de R$ 52 bilhões, 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Dessa 
forma, é necessária uma atitude inflexível do Estado para ceifar a impunidade dos 
condutores que insistem em dirigir embriagados e, também, é urgente uma medida 
punitiva para aqueles alertam a população acerca da blitz. 
Palavras-chave: Lei Seca. Morte violenta. Trânsito. 

aBStraCt
This paper aims to analyze Law No. 11,705 / 2008, known as Dry Law, which was born 
through the amendment of the text of Law 9,503 of the Brazilian Traffic Code. In this 
bias, Prohibition emerged with the objective of combating traffic-related deaths due to 
the combination of alcohol intake and driving, in addition, brought more rigor to its text. 
Thus, one of the biggest obstacles that Brazil faces is due to traffic and the aggravating 
factor is the lack of supervision, loose supervision and the evil attitude of drivers in 
alerting the population about the preventive blitz, committing a crime against Public 
Security. . In this regard, not only because we have a lot of driving laws, but we also 
have safety belts and helmets, for example, we should have a low traffic-related death 
rate. However, contrary to the integrity, the problem is ratified by the alarming data that 
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the Ministry of Health estimates, with 1.45% of the total deaths recorded between 2000 
and 2017, which is attributed, absolutely, to abusive drinking and traffic. In addition, 
according to the National Road Safety Observatory (2019), these individuals cause an 
annual cost of R $ 52 billion, 3.7% of Gross Domestic Product (GDP). Thus, an unyielding 
attitude from the state is needed to reap the impunity of drivers who insist on driving 
while intoxicated, and a punitive measure is urgently needed for those who warn the 
public about the blitz.
Key-words: Prohibition; Violent death; Traffic.

IntroduÇão

O CTB – Código de Trânsito Brasileiro, determina nos arts. 165 e 306 o crime 
caracterizado pela direção de veículo associado ao uso de álcool. Contudo, apesar de os 
textos dos artigos serem efetivos, haviam lacunas que impediam o seu cumprimento. 
Nesse viés, a Lei Seca foi criada em 2008 visando penalidades mais rigorosas e a 
intolerância a associação de álcool e direção. Com o surgimento da nova lei reduziu 
a opção do motorista se negar a fazer os testes e tornar-se impune, afinal antes só era 
possível confirmar a embriaguez do condutor mediante exame de sangue e teste de 
bafômetro. Hoje, além do bafômetro e exame de sangue, o Ministério Público conta 
também com as testemunhas e vídeos como provas. Além disso, não só alterou a 
configuração do tipo penal que era avaliava a embriaguez mediante o exame de sangue 
e posteriormente a nova lei o eixo se consiste na capacidade psicomotora, como também 
foi alterado o valor da multa de R$ 957,70 para R$ 1.915,40.  

Sabendo que a embriaguez ao volante é a causa das mortes mais violentas do cenário 
brasileiro, esta lei levantou-se com o objetivo de reduzir o número de acidentes fatais 
ocasionados por motoristas embriagados, bem como inibi-los a cometerem infrações 
de trânsito. Dessa forma, era necessário levar ao conhecimento da sociedade todas as 
informações sobre as novas punições para que a nova lei fosse efetiva, eficaz e aplicada. 
A divulgação ocorreu, em primeiro lugar, quando a lei entrou em vigor, no dia 20 de 
junho de 2008, posteriormente foi veiculada através dos telejornais, propagandas, e, por 
fim, a própria sociedade dialogava sobre.

Contudo, a eficácia não existe sem fiscalização e esta é escassa, o que contribui 
para a perda do impacto inicial que a lei causou. Para que haja uma redução significante 
dos acidentes de trânsito em decorrência de motoristas alcoolizados é imprescindível 
o policiamento ostensivo, principalmente em avenidas lotadas por bares, em saídas de 
festas e em épocas festivas, como réveillon, por exemplo. Outro fator importante se dá 
na insuficiência dos aparelhos medidores de alcoolemia, o que torna ainda mais árdu

O fato de as pessoas divulgarem os locais onde ocorrem as blitz não iniciou com 
a nova Lei Seca. Antigamente os motoristas avisavam por meio de redes sociais como 
o Orkut, por exemplo, ou através de jogo de farol quando os carros estavam na direção 
contraria da via. Consequentemente, as pessoas desviavam por outras ruas, encostavam 
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e acionavam outros indivíduos para retirarem o veículo do local, colocam o cinto de 
segurança e até voltam no através da outra via. Hoje, de forma arteira, aplicativos foram 
desenvolvidos exclusivamente para burlar as fiscalizações policiais, além disso grupos 
em redes sociais como o Facebook e WhatsApp também foram feitos com o objetivo de 
avisar em tempo real os pontos de blitz para que a população contorne a ação policial. 
Como resultado, o número de mortes dessa modalidade continua alto e longe de resolver. 
Felizmente já existe projeto que prevê pena de detenção e multa para quem divulga as 
operações de fiscalização de trânsito, uma vez que essas pessoas estão atentando contra 
a Segurança Pública, o Código Penal é taxativo quando diz: “Art. 265 - Atentar contra 
a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer 
outro de utilidade pública: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. ”. Logo, essas 
pessoas devem sofrer sanções, pois além de colocarem a vida alheia em risco, também 
auxiliam criminosos a fugirem de blitz.  

Apesar das consequências como a multa e perda da CNH os condutores insistem 
em desafiar as leis, colocando em risco não só a sua vida como também a vida de outro 
cidadão. Para que o Brasil pense em uma lei mais precisa, justa e clara e comece a reduzir 
o número de mortes em decorrência de acidentes de transito agregado ao uso de álcool 
é necessário superar a impunidade, respeitar os Direitos Humanos e os princípios 
constitucionais e, principalmente, fazer valer o texto da lei, punindo aqueles indivíduos 
que usufruem de forma negativa de sua liberdade, desafiam o Estado e ceifam tantas 
vidas todos os dias.  

oBJetIVoS

O objetivo geral desta pesquisa é pensar nos acidentes de trânsito ocasionados por 
motoristas embriagados, analisando novos paradigmas legais para destacar as mudanças 
do texto da Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, o surgimento da Lei nº 13.705/08, 
bem como apontar a ineficácia dela frente as necessidades atuais.

metodoLogIa

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória que 
se usufruiu de base bibliográfica explorando materiais já publicados, como livros, 
jurisprudências, artigos e jornais.

reSuLtadoS e dISCuSSão

O resultado esperado consiste em reconhecer que a Lei Seca visa proteger a 
vida, sendo criada para a prevenção do problema de acidentes de trânsito atrelados ao 
consumo de álcool. Porém, mediante a falta de manutenção, má fiscalização, medidas de 
comunicação ilegais e a falta de educação e conscientização do condutor, a lei retrocedeu 
desde sua promulgação se tornando parcialmente ineficaz. Além disso, ratificar que os 
acidentes mais violentes se dá mediante o consumo de bebidas alcoólicas.  Nesse contexto, 
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o Ministério da Saúde divulgou que em apenas um mês desde a promulgação da Lei 
Seca a União economizou cerca de 50 milhões de reais que eram destinados a custos 
legais, atendimentos de emergência, internações e previdência social. Logo, entende-se 
que mediante a nova lei houve temor de multa e prisão por parte dos motoristas que 
ingerem bebidas alcoólicas e dirigem e, consequentemente, houve uma queda de 11% 
nos acidentes de trânsito no Brasil, por isso, é necessário sua manutenção para que a lei 
seja eficaz e cumpra sua função inicial, somente assim será possível abandonar o índice 
de 4º pais com mais mortes nessa modalidade. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Os acidentes de trânsito com vítimas fatais decorrentes de motoristas embriagados 
são injustos quando cometidos e não punidos como crimes dolosos. Quando o indivíduo 
faz uso de substância psicoativa e assume a direção de um veículo, apesar de ser 
negligente, ele se afasta da modalidade culposa – quando há ausência de previsão e 
vontade de produzir o evento morte e aproximasse do dolo eventual, cujo autor do 
homicídio prevê o resultado morte e, embora não o deseje, assume o risco de produzi-lo, 
o que sujeita ele ao artigo 121 previsto no Código Penal. Nesse sentido, é indispensável 
que ele arque com todos os resultados, tanto no que diz respeito ao ressarcimento dos 
prejuízos materiais, quanto a sua privação de liberdade, reafirmando que quem bebe e 
dirige deve sofrer sanções estipuladas na lei.

reFerÊnCIaS

APOLICE: Brasil registra 47 mil mortes por acidentes no trânsito anualmente. 
Disponível em: <https://www.revistaapolice.com.br/2018/05/brasil-47-mil-mortes-
acidentes-transito/> Acesso em: 14 de nov de 2019.

Jusbrasil: Afinal, informar sobre blitz é crime? Disponível em: < https://
canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/587343340/afinal-informar-sobre-blitz-
e-crime> Acesso em: 11 de nov de 2019.

Mundo Educação: Lei seca. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
curiosidades/lei-seca.htm> Acesso em 14 de nov de 2019.

Portal do Trânsito: uso abusivo de bebida alcoólica cresce 14,7% no país. Disponível 
em: < https://portaldotransito.com.br/noticias/uso-abusivo-de-bebida-alcoolica-cresce-
147-no-pais/> Acesso em: 11 de nov de 2019.

Portal do Trânsito: Lei Seca completa 11 anos, mas álcool ainda é uma das principais 
causas de acidentes de trânsito. Disponível em: <https://portaldotransito.com.br/
noticias/lei-seca-completa-11-anos-mas-alcool-ainda-e-uma-das-principais-causas-de-
acidentes-de-transito/> Acesso em: 11 de nov de 2019.

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 8 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

417

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

a PoLítICa de drogaS BraSILeIra e Sua reLaÇão IntrínSeCa 
Com o merCado de armaS: uma anÁLISe doS SeuS eFeItoS no 
ÂmBIto SoCIaL

emerson Santos Gois
Gálatas Salomão Cardoso Olivera

reSumo
A presente pesquisa destina-se analisar os efeitos que a política de drogas nacional e 
o mercado de armas desencadeiam no âmbito social, a partir da esfera da segurança 
pública, bem como debater os seus aspectos políticos, sociais e jurídicos. Para tanto, 
será utilizada a metodologia exploratória, a partir da coleta de material bibliográfico 
e documental. Trata-se, portanto, de uma pesquisa indutiva. Esta discussão tem por 
finalidade evidenciar a necessidade de estabelecer um novo modelo de prevenção ao 
tráfico de drogas e ao uso de armas. 
Palavras-chave: Política de Drogas; Mercado de Armas; Segurança Pública.

IntroduÇão

Vem sendo cada vez mais comum nos depararmos com discussões que envolvam 
temas relacionados à atual política de drogas e ao uso de armas. Contudo, o que 
observamos é que grande parte dessas discussões acaba por se limitar ao que chamamos 
de “senso comum”. Gerando certo distanciamento daquilo que se fala entre a realidade 
existente.

Quando analisamos a forma como o Estado gerencia suas políticas de segurança 
pública, fica evidente que tanto o mercado de drogas como o de armas são indústrias que 
se alimentam do seu mau funcionamento. A venda de armas é diretamente proporcional 
aos índices de violência existente em um país. E no caso do Brasil a política de drogas 
é um dos grandes responsáveis por potencializar essa violência.

A violência é um problema estatal, e deve este por meio de suas instituições buscar 
combatê-la, em que seja levando em conta os seus efeitos dentro do campo prático e não 
a visão moralista decorrente do senso comum.

No que tange à Segurança Pública, deve o Estado condicionar por meio de políticas, 
a redução da violência e da criminalidade. No Brasil, os números correspondentes a 
estes dois pontos ainda são altos, mostrando que suas políticas não estão gerando os 
resultados desejados. 

mÉtodoS

A pesquisa foi realizada a partir de informações documentais, estatísticas 
e bibliográficas, fornecidas em sua maioria por mídias digitais, em que a análise 
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direcionada as informações contidas nesses documentos se deu de forma quantitativa 
e qualitativa.

O estudo dos dados foi realizado de forma crítica, buscando-se apresentar os 
resultados que algumas políticas de segurança pública trouxeram para a sociedade. 
Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória.   

reSuLtadoS e dISCuSSão

O tráfico de drogas está presente em praticamente todo território do nosso país. 
Mesmo sendo uma pratica há anos criminalizada no Brasil, continua se fortalecendo e 
mostra-se mais complexa e organizada com o passar dos tempos, ocasionando a formação 
de todo um arcabouço que possa propiciar o desenvolvimento do comércio ilícito com 
uma maior efetividade, ou seja, vendendo mais produto, a fim de fortalecer o comando 
paralelo e consequentemente, atingir um raio de influência cada vez mais abrangente. 
No entanto, apenas palavras e relações interpessoais entre os envolvidos nas facções 
não são suficientes para a manutenção do poder de comércio ali estabelecido. Essas 
instituições do tráfico precisam se estruturar de diversas formas, sendo uma das mais 
buscadas, a com o tráfico de material bélico, ou seja, de armamentos que viabilizam o 
fortalecimento dessa estrutura ilegal. 

Feitos político-territoriais de iniciativas como a “Guerra às Drogas” e sua 
dissolução na “guerra ao terror”, tiveram no Brasil efeitos particularmente notáveis na 
interpenetração entre segurança interna e segurança internacional e suas consequências 
para o papel das Forças Armadas. Estas estão sendo pressionadas a modificar suas 
políticas territoriais de vigilância e a exercer o papel de polícia em lugar de se limitar à 
função constitucional de defesa do território.

Instituída no ano 2006, a Lei 11.343 (Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre 
Drogas - Sisnad) estabeleceu um novo modelo de tratamento para política de drogas, 
abolindo a pena privativa de liberdade para o usuário que vinha tipificado pela Lei 
anterior (6.368/73). Porém, não houve grandes mudanças relacionadas ao seu caráter 
político-criminal proibicionista, mantendo-se esse aspecto na nova legislação. O Estado, 
por sua vez, busca por meio das instituições policiais, combater o tráfico de forma 
repressiva, em que a violência pelo uso de armas acaba sendo o principal instrumento. 
De acordo o Monitor de Violência do G1 (2018) o Brasil teve 6.160 pessoas mortas por 
policiais no ano de 2018, onde observa-se que na prática a grande parte dessas mortes 
são geradas em situações de combate ao tráfico. 

Destituído de qualquer preocupação com os resultados já apresentados por algumas 
políticas públicas existentes no País, tornou-se quase comum para o governo do atual 
presidente Jair Bolsonaro a implantação de projetos que se pautam única e exclusivamente 
em promessas eleitorais, sem o cuidado de realizar uma análise concreta de seus 
impactos no âmbito social. Ao flexibilizar a posse de armas por meio do Decreto 9.785, 
fica evidente que não houve preocupação alguma com os resultados obtidos pelo Estatuto 
do Desarmamento e muito menos foram analisados os impactos que essas alterações 
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podem trazer para o plano da segurança pública. De acordo com os últimos dados 
fornecidos pelo Mapa da Violência (2016), entre os anos de 1980 a 2003, os homicídios 
provocados por arma de fogo cresceram em uma taxa média de 8,1% ao ano. Após o 
ano de 2003, em que foi instaurado o Estatuto do Desarmamento (Lei 10826/03), esses 
números foram reduzidos para a média de 2,2%. No entanto, a análise desse percentual 
não considera o aumento populacional que houve no País. Quando este fator é levado em 
conta a taxa de crescimento de 1980 a 2003 passou a ser de 6,2% e a partir de 2003, passou 
a crescer a uma taxa menor que 1%, ou seja, apesar de o Estatuto do Desarmamento não 
ter ocasionado uma redução no número de homicídios que vinham ocorrendo no País, 
se observa, que houve uma diminuição em sua taxa de crescimento.
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A adoção de políticas repressivas por parte do governo tem se mostrado ineficiente 
no controle do uso e distribuição de drogas. Essa situação pode se agravar ainda mais 
quando o estado terceiriza o seu papel para o cidadão, flexibilizando o uso armas a 
partir do discurso que estas trarão mais segurança. Como define Luciana Rodrigues 
(2006, p.198) em sua tese:

Os resultados da repressão penal e da estratégia de combate militar às drogas 
não alcançaram a redução da produção ou do consumo de estupefacientes. O 
negócio se desenvolveu, o mercado ilícito incrementou as vendas e os preços 
baixaram, junto com o aumento do consumo. Além disso, os traficantes 
internacionais se organizaram, tendo se especializados e aproveitado da 
globalização, enquanto que no mercado do varejo a violência aumentou, assim 
como a qualidade e a pureza dos produtos consumidos pelos usuários decaiu.

A violência é um problema estatal, e deve este por meio de suas instituições buscar 
combatê-la, em que seja levando em conta os seus efeitos dentro do campo prático e não 
a visão moralista decorrente do senso comum.

Existe uma ideia dentro do imaginário da população que as armas são instrumento 
planejados com o intuito de proporcionar segurança. Essa ideia, como diversas outras 
que se pautam unicamente no senso comum, não se sustenta por muito tempo. No 
contexto brasileiro, ao avaliarmos os crimes em que a vítima está portando algum tipo 
de armamento, percebe-se que os riscos de uma possível reação do criminoso ao perceber 
que a vítima está armada aumentam, uma vez que, o criminoso tende a ser avesso aos 
riscos, e qualquer situação que lhe proporcione insegurança deve ser eliminada. 

Diversamente ao que é posto pelo imaginário social, a droga ultrapassa o aspecto 
meramente criminoso, até porque o consumo de entorpecente é uma prática milenar 
e utilizado com diversas finalidades, desde uma forma de alivio de dores até como 
alucinógenos que viabilizam a pratica de cultos religiosos. E como aspecto de saúde 
pública, por mais que a Lei de Drogas atual despenaliza o uso, nosso Estado negligência 
seu poder-dever de aplicar medidas que prezam pelo princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana, ou seja, ele deixa de tratar corretamente de um componente social 
gera consequências altamente prejudiciais a sociedade, sendo justamente ele(Estado) 
o grande causador do imbróglio que perpassa por décadas e décadas e nada de bom 
se concretiza, enquanto isso, a fatia social mais hipossuficiente economicamente sofre, 
perece através dos tiros vindos de diversas direções.

Diversos governantes que se posicionam defensores da famigerada “Guerra 
às Drogas” defendem a ideia de combate ao crime organizado com “pulso firme”, 
financiando suas policias e forças militares para supostamente deter o mal social que 
aflige as instituições fundamentais ao ser humano. Contudo, essa guerra acaba criando 
efeitos colaterais aos desejados, que muitas vezes geram consequências mais reprováveis 
do que o embate “poder estatal x poder paralelo”. No Brasil, predomina ainda a lógica 
de “guerra” e proibição. Há uma série de políticas e legislações hoje em vigor, como a 
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criminalização do usuário, o enfoque na dimensão da repressão ao tráfico (a despeito 
da reduzida atenção à prevenção e tratamento), o recrudescimento das penas aos crimes 
envolvendo drogas, o direcionamento das ações policiais para operações antidrogas, 
a militarização das polícias, além do encarceramento em massa, dentre outras, que 
expressam tal abordagem. Diante da necessidade de apresentar uma resposta para 
esse “problema das drogas”, o governo e agentes de segurança optam ainda por um 
conjunto de ações midiáticas, a fim de aumentar os números finais de apreensão e 
encarceramento. Com isso, o uso da força, muitas vezes desproporcional, passa a ser 
justificado e inclusive demandado por parte da população aterrorizada com a “epidemia 
de drogas” vivida no país.

ConCLuSÕeS

Sabendo, então, o Estado que sua atual política de combate ao tráfico de drogas 
não está gerando os resultados desejados, consumindo um enorme volume de recursos 
públicos ao tempo em que também gera outros problemas paralelos, é necessário 
verificar quais as razões que conduzem a uma continuidade e até mesmo em uma 
intensificação do atual modelo. Considerando a discussão realizada aqui e os dados 
estatísticos apresentados, concluímos que existe interesse em beneficiar tanto a indústria 
armamentista quanto a de entorpecentes, uma vez que, o seu crescimento está relacionado 
ao mau funcionamento das políticas públicas de segurança.                      

O atual modelo político de combate às drogas está estreitamente ligado ao mercado 
de armas, no qual o tratamento direcionado pelo Estado a qualquer um dos temas, 
necessariamente deve considerar o impacto do outro, uma vez que, desvincularmos 
é um ato quase utópico, pois ambos coexistem e complementam-se. O direito torna-se 
diagrama jurídico-social para enfrentarmos esta problemática do comércio ilícito de 
entorpecentes, maior fomentador do contrabando de material bélico, no entanto, no 
nosso cotidiano, a legislação vigente contribui para o crescimento do imbróglio causado 
nestes dois assuntos tão complexo e carregados de enorme tensão. Pensar em um novo 
modelo de política pública de drogas no Brasil obrigatoriamente deve levar em conta a 
relação com que este desenvolve com mercado de armas e suas terríveis consequências 
perante a sociedade.
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reSumo
O presente trabalho tem como prisma principal analisar as ações afirmativas de cotas 
para afrodescendentes que prestaram concurso público para a magistratura. Segundo 
estatísticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) constata-se que, mesmo que a maioria da população brasileira pertença 
à etnia afrodescendente, a grande parte dos magistrados brasileiros são brancos. Isso 
demonstra a existência de uma lacuna entre o que está assegurado na Constituição 
Federal de 1988 e o que efetivamente acontece no cenário brasileiro. É evidente que 
a legislação assegura o sistema de cotas, no entanto, o contexto atual demonstra a 
defasagem existente no modelo educacional.   
Palavras-chave: Magistratura; Ações afirmativas; Educação.

IntroduÇão 

Para melhor compreensão acerca da temática, será averiguado que as ações 
afirmativas são um conjunto de medidas especiais e temporárias criadas pelo Estado a fim 
de diminuir e eliminar desigualdades historicamente acumuladas, com embasamento nas 
garantias de igualdade de oportunidade e tratamento. Um dos componentes assegurados 
dessas politicas são as cotas, instrumentos que visam incluir maior número de pessoas 
de etnias específicas nos concursos públicos (RIBEIRO; SOARES, 2008).

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do controle 
de constitucionalidade concentrado, declarou em sede de Ação Declaratória de 
Constitucionalidade a conformidade do sistema de cotas étnicas com o texto da Carta 
Magna, compreendendo que a Lei n. 12.990/2014 estabeleceu um Direito Constitucional de 
reserva de vagas para negros em concursos públicos. A obrigatoriedade das reservas de 
vagas compreende toda a Administração Federal Direta e Indireta (RIBEIRO; SOARES, 2008).

A referida decisão exposta acima possui relevância, pois finaliza os 
questionamentos acerca da constitucionalidade da lei. O STF interpreta que as reservas 
de vagas para indivíduos negros e pardos não viola os princípios constitucionais, visto 
que os candidatos que escolherem disputar as vagas de acordo com a lei de cotas, 
necessitarão como os demais, realizar o concurso público (RIBEIRO; SOARES, 2008). 
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Diante disso, segundo a pesquisa sobre o perfil dos magistrados brasileiros 
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), demonstra que a maior parte deles 
(80,3%) se declara branca, enquanto 18% se dizem negros (16,5% pardo e 1,6% preto), 
ou seja, a cada dez magistrados apenas dois são negros e 1,6%, são de origem asiática. 
De acordo com os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD), a população brasileira é formada em sua maioria por negros: 54,9%, sendo 
46,7% de pardos e 8,2% de pretos. O grupo representa 112,7 milhões de pessoas dos 205,5 
milhões de brasileiros.  Em conformidade com os parâmetros do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), para estabelecer a classificação de negros soma-se a 
população preta à população parda a fim de formar um único grupo.

É importante salientar que a Constituição Federal de 1988 não faz menção à criação 
de uma determinada lei que assegure os direitos aos indivíduos negros e pardos, esta 
por sua vez proporcionou especificidades apenas para as pessoas indígenas ou com 
deficiência, no entanto, não há impedimento que o Ente Federativo, por meio de lei, 
estabeleça tal norma (RIBEIRO; SOARES, 2008).

A decisão do STF admite critérios para a temática segundo o modelo da 
autodeclaração e dos subsidiários de heteroidentificação, desde que os elementos citados 
não desrespeitem o contraditório e a ampla defesa, além disso, assegure também a 
dignidade da pessoa humana. Para tanto, o método utilizado é misto, no primeiro 
momento a pessoa se autodeclara e posteriormente passa por uma avaliação que é 
realizada por uma comissão (RIBEIRO; SOARES, 2008).

matÉrIaIS e mÉtodoS

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será conjugação entre os 
métodos jurídico-interpretativo e jurídico-positivo, com a análise de dados secundários 
(fontes de artigo). No que toca a analise das cotas para afrodescendentes nos concursos 
públicos.

A opção metodológica se justifica á luz dos objetivos visados, visto que o método 
jurídico- interpretativo é aquele por meio do qual o pesquisador decompõe o problema 
de forma a analisa-lo e seus diversos aspectos, relações e níveis. Assim, esta perspectiva 
viabilizará a entrada de negros por meio do concurso publico para a magistratura. 

Por fim, este método é um elemento importante para a difusão dos resultados da 
pesquisa, na medida em que permitirá a valorização dos Direitos Fundamentais; e o 
método jurídico-positivo que visa demonstrar a porcentagem de afrodescendentes que 
foram aprovados por meio de cotas nos concursos públicos.

dISCuSSão

As ações afirmativas surgem da necessidade de superar o racismo estrutural que 
ainda existe na atual sociedade brasileira, através do reconhecimento da população 
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afrodescendente garantindo assim a igualdade entre os cidadãos, essa desequiparação 
está em consonância com o princípio da isonomia (GOMES, 2018). 

É importante ressaltar que reserva de vagas para afrodescendentes não os isenta 
da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário deve 
alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada 
e eficiente, o cargo em questão. Portanto, não há violação aos princípios do concurso 
público e da eficiência, pelo contrário, contribui para sua realização em maior extensão, 
criando uma “burocracia representativa”, garantindo que os pontos de vista e interesses 
de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais (GOMES, 2018).

A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior 
não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou 
desproporcional em sentido estrito. A medida observa o princípio da proporcionalidade 
em suas três dimensões: a primeira é que nem todos os cargos e empregos públicos 
exigem curso superior; a segunda, mesmo que haja essa exigência, os beneficiários da ação 
afirmativa no serviço público podem não ter usufruído das cotas enquanto estavam nas 
universidades públicas; e a terceira, mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso 
de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os afrodescendentes 
de competirem em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de 
ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014 (GOMES, 2018).

Além disso, é constitucional a utilização de mecanismos para evitar fraudes 
realizadas pelos candidatos, desde que respeitada à dignidade da pessoa humana e 
garantidos direitos do contraditório e da ampla defesa, pois tem a finalidade de garantir 
a efetividade das ações afirmativas, portanto, é legítima a utilização da autodeclaração e 
de critérios subsidiários de heteroidentificação (a exigência de autodeclaração presencial 
perante a comissão do concurso) (GOMES, 2018).

Por fim, a administração pública deve observar os seguintes critérios: 
primeiramente, serão analisados os percentuais de reserva de vaga válidas para todas 
as fases dos concursos; posteriormente, a reserva deve ser aplicada em todas as vagas 
oferecidas no concurso público; sucessivamente, os concursos não podem fracionar as 
vagas de acordo com a especialização exigida para enganar a política de ação afirmativa; 
finalmente, a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância 
e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos 
durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas (GOMES, 2018). 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Diante do acima exposto, verifica-se que a Lei 12.990/2014 estabeleceu um Direito 
de reserva de vagas para negros em concursos públicos possui muita importância, 
pois o Supremo Tribunal Federal (STF) interpretou que as reservas de vagas para os 
afrodescendentes não viola os princípios constitucionais, visto que de qualquer forma 
eles precisarão realizar concurso publico assim como os demais. Conduto, de acordo 
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com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a cada dez magistrados, dois são negros, por 
isso, a politica de cotas é necessária, pois busca a igualdade entre os cidadãos.
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orÇamento ImPoSItIVo e SeParaÇão de PodereS no BraSIL: 
uma anÁLISe SoBre a emenda ConStItuCIonaL nº 100

Ana Aparecida Silva
Mayra Alexandra Santana Santos

Adwaldo Lins Peixoto Neto

reSumo: Nos dias atuais, a separação dos poderes caracteriza a ideia de Estado 
constitucional democrático e não existe país democrático que não possua essa regra 
em sua Constituição. A partir da análise do sistema presidencialista brasileiro e da 
Emenda Constitucional nº 100 que visa tornar obrigatória a execução da programação 
orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do 
Distrito Federal, vinculando o orçamento da União, pretende-se compreender se essa 
emenda fere a separação de poderes. 
Palavras-chave: Orçamento impositivo. Presidencialismo. Separação de poderes. 

IntroduÇão

A Inglaterra é considerada por muitos estudiosos como o berço do parlamentarismo, 
que teve como fundamento principal o de quebrar com o poderio das monarquias 
absolutistas. O surgimento do parlamentarismo segundo Dalmo de Abreu Dallari se 
deu em 1213 quando o rei João sem Terra decidiu convocar quatro discretos cavaleiros, 
um de cada condado, para discutir assuntos do reino. O parlamentarismo inglês, já no 
século XIV, apresentava características do parlamentarismo atual, como a existência de 
duas Câmaras. 

Para Karl Loewestein, no entanto, o autêntico sistema parlamentarista da Inglaterra 
tal qual vemos hoje, só começou a funcionar após a Reform Bill ocorrida em 1832, com 
a ampliação do sufrágio a classe menos favorecida. Foi com o Bill of Rights que foram 
assegurados direitos à liberdade, a vida, a propriedade privada, dentre tantos outros 
direitos fundamentais. Assim, com a implantação inglesa, o parlamentarismo se alastrou 
por quase toda a Europa. 

O parlamentarismo é um sistema político representativo, em que o Poder 
Executivo, representado pelo gabinete, exerce o poder em nome da sociedade. Tem como 
características principais, segundo Vidal Serrano, Alvaro de Azevedo Gonzaga e Cláudio 
De Cicco, a divisão orgânica de Poderes, a repartição de funções de chefia de Estado e de 
governo, a interdependência entre Poderes Executivo e Legislativo, em especial porque o 
gabinete espelha a maioria parlamentar, o gabinete dirigido por um Primeiro-Ministro, 
a quem, de regra, são atribuídas às funções inerentes à chefia de governo, a queda do 
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gabinete por moção de desconfiança do parlamento, e a dissolução do parlamento, com 
a convocação de eleições gerais, por injunção da chefia de Estado.

No Brasil, o parlamentarismo foi inserido em dois momentos. Primeiro na 
monarquia Constitucional do império de D. Pedro I, em que a Constituição do império 
de 1824 consagrou a monarquia constitucional, mantendo como detentores do poder o 
imperador e o parlamento, representado pela Assembleia Geral. No texto Constitucional 
estava previsto a existência de um quarto poder denominado “Poder Moderador”, que 
era exercido exclusivamente pelo Imperador, além de ficar com a “guarita” do Poder 
Executivo. Tal modelo se aperfeiçoou no governo de D. Pedro II, em que ele criou um 
instrumento normativo denominado “ato constitucional”, que o autorizava a modificar 
a Constituição, além de poder nomear senadores, nomear ministros de Estado, adiar ou 
dissolver sessões do legislativo e conceder clemência ou anistia a condenados.

Com o fim do Império e o advento da República o Poder Moderador foi extinto 
com as modificações feitas na Constituição de 1891 e adotado o sistema presidencialista. 
Entre 1961 e 1963, com a renúncia de Jânio Quadros, houve uma nova tentativa de 
implantar o sistema parlamentarista pelo seu sucessor João Goulart. É instaurado o 
sistema semiparlamentarista, contudo, falho por defeitos institucionais, visto que o 
presidente João Goulart continuou investido de poderes presidencialistas, conservando 
praticamente o controle político e administrativo. 

Com o advento da Constituição de 1988, o parlamentarismo voltou à pauta política, 
mas foi rejeitado pela maioria. A confirmação popular do movimento parlamentarista 
não se efetivou e ele sucumbiu ao presidencialismo por vontade popular. 

De acordo com Alfred Stepan, “a principal diferença entre presidencialismo e 
parlamentarismo está na separação de origem e de sobrevivência entre os poderes 
Executivo e Legislativo”. No parlamentarismo o foco do poder está no gabinete, o governo 
somente existe enquanto mantém apoio da maioria do Legislativo. No presidencialismo 
o foco está no presidente eleito por voto direto, que não depende de apoio legislativo, 
estando sua estabilidade calcada no mandato. 

O sistema presidencialista de governo teve origem nos Estados Unidos com a 
Constituição de 1787, em que a figura do presidente é criada para substituir a figura 
do monarca. Surge na experiência estadunidense, como fruto do constitucionalismo 
moderno, à ideia de supremacia constitucional, que só se manifesta depois da criação 
de constituições escritas, formais e rígidas. Assim, a Constituição se torna responsável 
por estabelecer as regras do “jogo político”, definindo quem manda, como manda e quais 
são os limites de quem manda. Logo, se a Constituição estabelece os limites dos poderes 
políticos ela deve estar acima deles, pois se a Constituição estiver no mesmo patamar 
dos poderes políticos suas regras não serão observadas. 

Surge também na experiência estadunidense a ideia de garantia da constituição 
pelo poder judiciário, devendo o judiciário assegurar a supremacia da Constituição por 
meio da jurisdição constitucional. O poder judiciário é escolhido para essa primordial 
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função por ser o poder mais neutro politicamente, mais protegido da influência política, 
podendo atuar na defesa de direitos, inclusive das minorias. Como decorrência da 
ideia de supremacia da Constituição surge também nos Estados Unidos o controle de 
constitucionalidade, pois era necessário um instrumento de fiscalização com mecanismos 
para assegurar a supremacia constitucional. 

Para além da clássica dicotomia entre presidencialismo e parlamentarismo, o 
sistema político brasileiro pós-redemocratização foi definido por Sérgio Abranches 
como um presidencialismo de coalizão. Tal sistema político tem como característica um 
presidente eleito diretamente e com mandato próprio, mas que precisa do apoio de uma 
coalizão multipartidária para governar. Combina a estrutura hierárquica centrada no 
presidente com a formação de coalizões multipartidárias. 

Nossa Constituição de 1988 é a que o presidente mais tem iniciativas, sendo o 
poder executivo, o poder de destaque. Contudo, os outros dois poderes que durante duas 
décadas ficaram “para trás”, estão “sufocando a presidência”. Segundo muitos estudiosos, 
a Constituição Federal deu ao Congresso muitos poderes típicos do parlamentarismo. 
Assim, segundo Abranches, mesmo eleito diretamente, o presidente da República se 
torna “refém” do Congresso. 

Tomando como base o exposto, esse trabalho instiga-se a questionar: limitar a 
discricionariedade do poder Executivo por meio de Emendas a Constituição que visem 
vincular o orçamento da União fere a separação de poderes? 

materIaIS e mÉtodoS

Por meio da exploração de pesquisa bibliográfica, esse trabalho tem como objetivo 
analisar os impactos da aprovação da Emenda Constitucional nº 100, do orçamento 
vinculado, sobre as condições de governabilidade proporcionadas ao executivo. Pretende 
enumerar algumas vantagens e desvantagens da implantação do orçamento impositivo 
no Brasil com o objetivo de discutir de que modo e em que medida a execução obrigatória 
das emendas parlamentares fragiliza o Presidencialismo brasileiro, atualmente definido 
por Fernando Limongi como Presidencialismo de delegação.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Quanto resta, efetivamente, de Constituição de 1988? Passadas três décadas de sua 
promulgação, a Constituição brasileira de 1988 já foi alterada mais de 100 vezes por emendas 
constitucionais. Fora essas mais de 100 emendas, a crescente jurisprudencialização dos 
textos constitucionais, marcada pelas práticas ativistas acabam por também alterar a 
Constituição, às vezes, contrariando o próprio texto constitucional original. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, diferente dos poderes Legislativo e Executivo que 
se encontram de certa maneira entrelaçados, o poder Judiciário tem como característica 
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uma decisão autônoma. Essa autonomia institucional conferida ao poder Judiciário pela 
Constituição de 1988 era até então desconhecida por tal poder. Foi ainda garantida uma 
autonomia administrativa e financeira de sua estrutura e uma autonomia funcional dos 
magistrados. 

A crítica que usualmente se faz ao Presidencialismo é que ele concentra nas mãos 
de uma única pessoa um grande poder, com a reunião das atribuições de Chefe de 
Estado e de Chefe de Governo, imunizando-lhe de qualquer responsabilidade política 
perante o Congresso. 

Dalmo Dallari ressalta que no Presidencialismo podem surgir dois aspectos 
negativos da relação entre o Executivo e o Legislativo. No caso de o Executivo ser mais 
forte, conseguirá tudo aquilo que quiser, esvaindo-se o sistema de contrapesos. Por 
outro lado, se o Legislativo se sobrepor, poderá ocorrer o engessamento e depreciação 
do Governo, que restará impossibilitado de agir com a eficácia necessária, tornando-se 
ineficiente. 

Aqueles que advogam as vantagens do presidencialismo vislumbram que o 
fortalecimento do Poder Executivo, desde que respeitada à separação dos poderes, 
apresenta como vantagem a agilidade do Estado, que se torna mais eficiente em tomar 
decisões e colocá-las em prática. Destacam que o fato de o Presidente não haver que 
prestar contas politicamente ao Congresso evita o desvirtuamento da diretriz política 
inerente às necessidades políticas de transigências e adaptações. 

A crítica apresentada por Dallari pode ser bem analisada levando em conta a 
vinculação do orçamento do Poder Executivo. Os orçamentos públicos podem ser 
classificados em orçamentos de natureza impositiva, em que o orçamento, por se tratar 
de uma lei, deve ser cumprido com rigor, e orçamentos de natureza autorizativa, em que 
não existe obrigatoriedade de execução das despesas consignadas no orçamento público. 

Sérgio Praça sustenta que o orçamento impositivo para emendas parlamentares, 
presente em propostas de alteração da Constituição Brasileira, seria um quarto tipo 
de orçamento impositivo, que obriga o Executivo a executar apenas as emendas 
orçamentárias propostas individualmente por parlamentares. 

Edilberto Lima define o orçamento autorizativo como uma permissão para que 
determinada programação seja executada. O Poder Executivo não pode apresentar uma 
programação ao Congresso e implementar outra. O papel secundário do Congresso 
nesse processo fica evidente, uma vez que este não apenas autoriza que a programação 
do Executivo seja feita. 

O contingenciamento, que visa permitir o cumprimento das metas fiscais 
do exercício, é uma das prerrogativas que o Executivo utiliza para exercer a 
discricionariedade orçamentária sobre a parte não vinculada do orçamento. Ainda com 
relação ao contingenciamento, este é um dos principais motivadores dos debates sobre o 
orçamento impositivo e, nesse contexto, surgiram propostas com o objetivo de restringir 
ainda mais a discricionariedade do Poder Executivo na fase da execução orçamentária. 
Tais propostas se basearam no modelo americano, que exige autorização legislativa 
explícita para anulação de crédito orçamentário.
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

Um dos princípios em que o presidencialismo se apoia é o da separação dos poderes. 
O primeiro a teorizar sobre a separação de poderes foi Aristóteles. Para ele o governo 
é o exercício do poder supremo do Estado, tendo todo governo três Poderes. Assim, 
para Aristóteles, o primeiro Poder é o deliberativo, ou seja, aquele que delibera sobre os 
negócios do Estado. Esse Poder corresponde ao Legislativo. O segundo Poder compreende 
todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de que o Estado precisa 
para agir, suas atribuições e a maneira de satisfazê-las. Este Poder corresponde ao Poder 
Executivo. O terceiro Poder abrange os cargos de jurisdição. 

A teoria da separação dos poderes foi desenvolvida por Montesquieu em seu livro 
“O Espírito das Leis”. Para Montesquieu, o Estado é subdividido em três poderes: o Poder 
Legislativo; o Poder Executivo das coisas, que se traduz no poder Executivo propriamente 
dito; e o Poder Executivo dependente do direito civil, que é o poder de julgar. Os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário devem ter suas atribuições divididas, para que cada 
poder limite e impeça o abuso uns dos outros. 

Os ensinamentos de Montesquieu reproduziram-se por toda Europa continental 
e, nos Estados Unidos da América, foi criado o sistema de freios e contrapesos entre 
órgãos constitucionais democraticamente eleitos, direta ou indiretamente, pelo mesmo 
povo soberano, ficando estabelecida assim a separação dos poderes. Nos dias atuais, a 
separação dos poderes caracteriza a ideia de Estado constitucional democrático e não 
existe país democrático que não possua essa regra em sua Constituição.
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PoLítICaS PÚBLICaS na ComunIdade LgBtPQIa+: ConStruÇão 
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reSumo
Com foco nas políticas públicas implementadas ao longo dos anos para a população LGBT, 
o presente trabalho buscará delinear a sua evolução e dos direitos dessa comunidade 
específica a partir da abordagem histórica ao percorrer das modificações sociais, políticas 
e jurídicas até os dias atuais. Nesse sentido, será abordada a dificuldade que a população 
LGBT encontra na dimensão do convívio social e como as mudanças através dessas 
medidas afetam a sociedade como um todo. Além disso, como essas políticas ainda 
precisam ser melhoradas e impulsionadas, a fim de deixar de negligenciar a comunidade 
em questão e combater a constante desigualdade e preconceito. Por fim, abordar as 
políticas públicas no contexto do governo atual, analisando a partir das evoluções dos 
governos anteriores.
Palavras-chaves: Direitos Humanos; Movimento LGBT; Políticas Públicas.

IntroduÇão

A Constituição Federal de 1988, em seu texto traz o direito à cidadania, que por 
sua vez trata de direitos e deveres inerentes a população que viva em sociedade afim de 
que possa usufruir de seus espaços podendo intervir e transformá-los.  Hannah Arendt, 
salienta de maneira precisa o conceito de cidadania: 

Tem por intento resgatar valores prioritários consagrados no pacto social 
fundamental celebrado entre Estados democráticos e seus cidadãos, no sentido 
que o poder político legítimo está consubstanciado na vontade e no agir 
conjunto dos cidadãos, que expressam sua liberdade de associação, opinião, 
debates e manifestação no espaço público, a fim de participar das decisões de 
Governo e fiscalizar seu exercício em prol da sociedade. (ARENDT, Hannah, 
2013, pág. 2)

Nesse viés, houve uma necessidade de inserir o cidadão, guarnecendo-lhe com 
conhecimentos acerca do exercício da cidadania, preparando-o para exercer seus direitos, 
usufruir de suas garantias, cobrar e fiscalizar ações dos gestores públicos, assim como 
1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste- FAINOR. tayrinenen@gmail.com
2 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste- FAINOR. acsmascarenhas@outlook.com
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entender todo o funcionamento representativo, fazer com que se valesse o direito obtido 
na Carta Magna, surgindo assim as políticas públicas.

Fazendo um recorte na população brasileira, podemos enxergar a necessidade de uma 
atenção especial para com a comunidade LGBT que, sendo parte da população negligenciada 
do nosso país, busca a cada dia seu reconhecimento e luta pelos seus direitos.

Para fique mais claro o que é o Movimento, nos reportaremos a Simões e Facchini 
(2009), para quem 

O desabrochar de um movimento homossexual no Brasil se deu no final 
da década de 1970, com o surgimento de grupos voltados explicitamente 
à militância política, formados por pessoas que se identificavam como 
homossexuais (usando diferentes termos para tanto) e buscavam promover e 
difundir novas formas de representação da homossexualidade, contrapostas às 
conotações de sem-vergonhice, pecado, doença e degeneração. Considerando 
tais características – de aglutinar pessoas dispostas a declarar sua 
homossexualidade em público e que se apresentavam como parte de uma 
minoria oprimida em busca de alianças políticas para reverter essa situação 
de preconceito e discriminação -, podemos dizer que o movimento político 
em defesa da homossexualidade no Brasil já completou trinta anos. O marco 
consagrado nessa historiografia particular é a formação do grupo Somos, em 
São Paulo, em 1978, na mesma época em que era lançado o Lampião, jornal 
em formato tabloide que se voltava para um enfoque acentuadamente social 
e político da homossexualidade, assim como de outros temas políticos afins 
e até então considerados “minoritários”, como o feminismo e o movimento 
negro. (SIMÕES e FACCHINI, 2009, p. 13).

Entendemos que o Movimento LGBT é um movimento rico, plural e composto por 
pessoas que visam modificar o campo da cultura, buscar direitos e superar o quadro de 
violências motivadas pela discriminação e ódio contra aqueles que não se enquadram 
às normas hegemônicas de gênero e de sexualidade, construídas no decorrer da história 
da sociedade.

Pretendemos demonstrar com esse artigo uma questão recente na história 
democrática brasileira: a elaboração e execução de políticas públicas voltadas para a 
população LGBT, seus avanços e regressos no decorrer dos anos e governos.

oBJetIVoS

O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção democrática no Brasil 
em relação às políticas públicas na comunidade LGBTQI+. Especificamente, analisar a 
trajetória histórica do Movimento LGBT e demonstrar e comparar a evolução ou regresso 
às políticas públicas LGBTQI+ no governo anterior e no atual.

FundamentaÇão teórICa

Foi com a constituição de 1988 que se iniciou o marco no que se refere ao 
reconhecimento e à defesa dos direitos LGBT, concretizando o de maneira legal, daí 
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não parou de surgir ações políticas em prol do grupo, sendo perceptível sua contínua e 
gradual evolução dos direitos da comunidade LGBT no Brasil ao longo dos anos. Porém 
a realidade no governo atual tem se mostrado preocupante. Desde seu início, o mesmo 
retirou a visibilidade da importância das políticas públicas ligadas a população LGBT, 
além disso, discursos advindos do próprio Presidente da República e seus aliados, sempre 
impregnados de preconceito e preceitos religiosos e morais próprios, que mobilizam 
toda a sociedade a um ideal de conservadorismo e família tradicional, que colocam 
em linha de tiro a comunidade LGBT, acabam regendo um governo tempestuoso e no 
mínimo imprevisível à essa população, que mesmo com os direitos já adquiridos ainda 
sofrem cotidianamente, o que é visto cada vez mais nos dados assustadores de agressões 
e assassinatos, apenas em 2018, contabilizou-se o assassinato de 420 pessoas LGBT por 
crimes de ódio. Essa cifra, coloca o Brasil no topo dos rankings internacionais de países 
que mais matam LGBTs.

mÉtodoS

 O presente trabalho versa sobre o movimento LGBT e os ganhos da comunidade 
LGBTPQIA+ ao longo do tempo e suas perdas. Demonstra a história desse movimento 
e as mudanças ocorridas no plano político e jurídico, através da análise de artigos 
científicos e textos doutrinários.

O estudo é de natureza qualitativa e foi realizada com pesquisa bibliográfica, a 
partir de uma revisão de literatura concernente às temáticas tratadas, observadas pelo 
método dialético, buscando verificar a existência e eficácia das políticas públicas na 
comunidade LGBTPQIA+.

reSuLtadoS e dISCuSSão

O movimento pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no 
Brasil começou nos anos de 1970, a partir de reuniões nos guetos (nome utilizados para 
boates frequentadas por aquele público), também em bares e clubes, nesses espaços eram 
difundidas as publicações homossexuais, havendo panfletagens e resolução de pautas 
de reivindicações e apoio, se tornando referência inicial de organização do movimento.  

Foi em plena ditadura militar (1964-1985) que se deu início a luta LGBT, marcando 
a trajetória dos primeiros militantes homossexuais brasileiros. A história do Movimento 
LGBT brasileiro foi dividida em três ondas pela autora Regina Facchini em seu livro 
“Sopa de Letrinhas?” (2005). 

A primeira delas vai de 1978 a 1983 e é caracterizada pelo surgimento do grupo 
Somos e o Jornal Lampião da esquina. O jornal, que fazia parte da imprensa alternativa 
da época utilizava da ironia para se dizer contrário ao movimento, denunciava abusos, 
como à exemplo da arbitrária prisão de lésbicas devido a sua orientação sexual, em 1980 
na operação apelidada de “Operação Sapatão”. Já os grupos como o Somos e o Grupo gay da 
Bahia (GGB) tinham uma dimensão “terapêutica, em seus encontros: os membros ativistas 
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possuíam e expunham condições desiguais em comum, trazendo um sentimento de 
solidariedade, irmandade, semelhança e reconhecimento de problemas coletivos.

 Na segunda fase, compreendida entre os anos 1984 a 1992 (pode ser encarada 
como declínio ou período de transformações para o movimento), o rebentamento da 
epidemia de AIDS fez com que houvesse um esvaziamento dos grupos criados na fase 
anterior, pois muitos deles passaram a atuar em projetos que lutassem em combate à 
doença. A queda da ditadura também desagregou o sentimento de inimigo comum que 
possuíam naquela época, desfazendo a ideia movimentalista comunitária. Foi também 
nesse período que o GGB deu início a luta da despatologização da homossexualidade, 
fazendo uma campanha nacional pela retirada do chamado “câncer gay” do Instituto 
Nacional de Assistência Médica. Ainda nessa fase, o grupo triângulo Rosa do Rio de 
Janeiro em conjunto com o Grupo Gay da Bahia, realizaram uma campanha pela inclusão 
da não discriminação pela orientação sexual, termo que começava a ser utilizado nesse 
período, na Constituinte de 88, mas não obtiveram sucesso.

O período de 1992 até 2005, ano em que o livro foi concluído, marca a terceira fase, 
que se iniciou com uma crescente formação de ONGs e grupos de diversos formatos 
em relação ao Movimento. Por conta do contexto da época, a pauta de política pública 
que mais forte no Estado é a da saúde, com foco no HIV/AIDS, que, no Governo Lula, 
se transformará em políticas de direitos humanos e cidadania com a implantação de 
políticas afirmativas e participativas para a comunidade LGBT. 

Entrando na vertente das políticas públicas temos avanços significantes, mesmo que 
tímidos para o movimento. Inicialmente, com a Criação do Programa Nacional de AIDS 
o Ministério da Saúde (1988), mesmo não sendo uma política exclusivamente LGBT, tinha 
por objetivo diminuir a transmissão de HIV e Doenças Sexualmente Transmissíveis. Essa 
política apoiou bastante o movimento, financiando projetos, eventos e paradas do orgulho 
a partir do início da década de 90. Quase uma década depois, no Programa Nacional de 
Direitos Humanos I (1996) foi feita uma breve menção dos homossexuais como detentores 
de Direitos Humanos e apenas em 2002, no Programa Nacional de Direitos Humanos II, 
os homossexuais tiveram o avanço no reconhecimento da diversidade sexual no campo 
da cidadania, com 10 metas específicas para GLTTB (sigla à época). No governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva, houve campanhas de conscientização contra a homofobia, a exemplo 
Primeira Conferência Nacional LGBT, uma portaria autorizando o SUS (Sistema Único 
de Saúde) a realizar operações de redesignação sexual.

Ainda nesse governo, foi criado o Programa Brasil Sem Homofobia, fruto da parceria 
entre Governo Federal e lideranças LGBT. O Programa tem o objetivo de reconhecer e a 
reparar a cidadania daquela população, entendendo-os como uma parcela da sociedade 
brasileira que possui menos direitos por razões ligadas ao preconceito e a discriminação 
por sua orientação sexual e identidade de gênero, e compreendendo que é também parte 
relevante da sociedade.  A I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais Travestis e 
Transexuais (GLBT), que aconteceu em 2009, teve grande relevância, pois foi nesse momento 
que houve a elaboração e construção de políticas públicas em conjunto com a população 
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fortalecendo sua participação social, foi daí que a sigla foi mudada para LGBT, trazendo 
uma visibilidade também à causa lésbica.

No ano de 2010 houve a instituição do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação de LGBT e Transexuais, composto por 30 membros, representantes do 
governo e da sociedade civil e com finalidade de formular e propor diretrizes para a 
ação governamental. No mesmo ano, a criação do Dia Nacional de Combate à Homofobia 
(dia 17 de maio), marcou a retirada da homossexualidade do Código Internacional de 
Doenças da Organização Mundial de Saúde. Ainda em 2010, fora permitida a adoção 
de crianças por casais homoafetivo e, em 2011, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal 
Federal da união estável de pessoas do mesmo gênero. 

A Portaria n° 19, de 17 de maio de 2012, publicada no DOU, cria o Comitê Técnico 
de Cultura LGBT que tem por objetivo formular políticas de valorização da Cultura 
do grupo para o Ministério da Cultura. Em 2013, a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República lança o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT, 
que visa a criação de Conselhos e Coordenadorias estaduais e municipais, com o objetivo 
de construir e fortalecer uma rede de políticas públicas LGBT no país inteiro. Nesse 
mesmo ano houve a determinação do reconhecimento do casamento civil pela resolução 
nº 175/2013, impedindo que os cartórios se recusassem a celebrar o casamento por 
pessoas do mesmo sexo, e posteriormente no governo Dilma Rousseff o reconhecimento 
do nome social por transgêneros. 

A Secretaria de Direitos Humanos instalou o Comitê Nacional de Políticas Públicas 
LGBT no ano de 2014, buscando aproximar os gestores da política LGBT em todo o país 
e articular um pacto federativo dessas políticas atribuindo responsabilidades e funções 
ao Governo Federal, governos estaduais e municipais. 

Foi reafirmado pelo o STF em 2018, por meio do Recurso Extraordinário 670422, 
o direito de alteração do registro civil de pessoa transgênero diretamente pela via 
administrativa, independente realização da cirurgia de redesignação de sexo. 

No governo atual, houve a dissolução de alguns ministérios, entre eles o Ministério 
do Desenvolvimento Social, e a criação de novos que abarcam várias funções, como é 
o Super Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Este é responsável 
pela elaboração de políticas públicas relacionadas aos Direitos Humanos, em que a 
comunidade LGBT deveria estar inserida, no entanto, não fora mencionada. As pautas 
referentes à essa comunidade foram remanejadas, através do Decreto n° 9.673  de 2 
de janeiro de 2019,   para a Secretaria Nacional de Proteção Global, que é muito mais 
ampla, tornando as questões relacionadas á população LGBT desfavorecidas e um tanto 
esquecidas. 

O aparente desinteresse do atual governo transmite uma sensação de um retrocesso 
no combate a transfobia e homofobia com a paralização das tímidas políticas existentes. 
Apesar do dito retrocesso, no dia 13 de junho de 2019, em meio a controvérsias de funções 
o STF, julgou procedente a criminalização da homofobia e transfobia, enquadrados na 
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lei do crime de racismo, até que o Congresso aprove uma lei especifica sobre o tema, o 
que gerou tamanha repercussão no País.

ConSIderaÇÕeS FInaIS

 É pretendida a demonstração da trajetória do Movimento LGBT e como o arranjo 
político do Estado brasileiro possibilitou a gestação de algumas iniciativas públicas, ainda 
que tímidas ou frágeis, e a construção de uma institucionalidade voltada para a promoção 
da cidadania LGBT. Contudo, por ser um campo minado e ainda enfrentar extremo 
preconceito de grande parte da população brasileira, as políticas LGBT demandam muita 
atenção, empenho, ousadia, e luta política, pois, para a sua implementação e efetividade 
na vida de milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem violações de direitos, em 
virtude das suas orientações sexuais e identidades de gênero.
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reSumo
O público LGBTQ+ pertence a uma minoria social entre a população atual e se faz 
necessário uma proteção estatal, uma vez que esse público possui os seus direitos 
humanos reconhecidos pela ONU. Além da previsão do princípio da igualdade na 
Constituição Federal em seu artigo 5º, e do princípio de proibição à discriminação. 
Este projeto apresenta dados atuais e tem por objetivo refletir formas de combater essa 
desigualdade, garantindo a igualdade citada no artigo 5º da CF/88, através das políticas 
públicas de ações afirmativas, oportunizando o acesso destas minorias na educação e 
emprego através dos sistemas de cotas para esse grupo social, a fim de que, essas minorias 
possam ter as garantias dos seus direitos e liberdades fundamentais.
Palavras-chaves: LGBTQ+. Igualdade. Direitos.

aBStraCt
The LGBTQ + public belongs to a social minority among the current population and state 
protection is needed as this public has its recognized human rights. In addition to the 
provision of the principle of equality in the Federal Constitution in its article 5, and the 
principle of prohibition of discrimination. This project presents current data and aims 
to reflect ways to combat this inequality, ensuring the equality mentioned in article 5 of 
CF / 88, through affirmative action public policies, providing access to these minorities 
in education and employment through quota systems. To this social group so that these 
minorities can be guaranteed their fundamental rights and freedoms.
Key-words: LGBTQ+. Equality. Eights.

IntroduÇão

As cotas raciais ou étnicas é uma forma de política de ações afirmativas a fim de 
reparar desigualdades sociais, econômicas e educacionais existentes em meio a população 
brasileira, principalmente quando se fala de seleções para cargos de empregos públicos 
e vestibulares de instituições de ensino superior. Essas reparações são feitas a partir 

1 Graduanda em Direito. rayssachavess@gmail.com
2 Graduanda em Direito. rjess.araujo@gmail.com
3 Graduando em Direito. mclaraguedes1000@gmail.com
4 Graduanda em Direito. kesiaateixeira1@gmail.com
5 Professor Orientador. adwaldopeixoto@gmail.com



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

440

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

de políticas públicas e privadas retributivas que, no caso de cotas raciais, o público 
abrangente são os cidadãos pretos, pardos e indígenas. Um povo que, historicamente, 
foi oprimido e que hoje utilizam as cotas como um importante recurso para combater 
as desigualdades supracitadas e a favor da democracia e da cidadania.

Em síntese, a finalidade das cotas é reparar o que se considera “injustiça histórica” 
obtida na época da escravidão, o que sucedeu em um acesso minoritário de negros e 
índios no ensino superior, assim sendo também menores oportunidades no mercado 
de trabalho.

O sistema de cotas originou-se nos Estados Unidos em 1960 com o objetivo de 
suprimir as desigualdades sociais entre negros e brancos, mas atualmente esse tipo de 
reserva de vagas é considerado ilegal neste país. Já no Brasil, o sistema de cotas ficou 
conhecido no ano de 2000 onde teve início pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), pioneira em inserir esse sistema em vestibulares para alunos precedentes de 
escolas públicas cariocas através de uma lei estadual. Logo depois da UERJ foi a vez da 
Universidade de Brasília (UnB) implantar política de cotas raciais para negros em seu 
vestibular de 2004 (MUNDO EDUCAÇÃO, 2019).

Após a UnB, outras universidades também aderiram às cotas, agregando 
reservas de vagas não só para negros, mas também para pardos, indígenas e membros 
de comunidades quilombolas, também sendo adotado para deficientes e estudantes 
de baixa renda oriundo das escolas públicas, o que chamamos de cotas sociais, ou 
seja, teoricamente, no Brasil não beneficia somente negros através do sistema de cotas.

Essa medida foi fortalecida através da criação e aprovação da lei de nº 12.711, de 
agosto de 2012, conhecida também como lei de cotas. Por meio dela, as instituições de 
ensino superior federais teriam até 2016 para disponibilizar 50% das suas vagas nos 
processos seletivos para estudantes de escola pública, no qual as divisões dessas vagas 
incluiriam critérios raciais e sociais. A lei foi regulamentada pelo decreto nº 7.824/2012 
, onde propõe as subdivisões de porcentagens para cada grupo social e racial, dentre 
eles negros, pardos e indígenas.

Esse sistema de cotas ainda divide muitas opiniões no país inteiro. Para uns, as 
cotas ferem a autonomia da instituição, partindo do princípio da igualdade, já para 
outros, o sistema de cotas é o meio para uma menor desigualdade social e racial, além 
de, ao mesmo tempo, ser uma medida facilitadora para a integração social.

Partindo desse paradoxo, a pergunta norteadora deste trabalho é: como as cotas, à 
luz do princípio da igualdade/isonomia, é visto para o público LGBTQ+?

oBJetIVoS

Para responder a essa questão, é necessário: i) refletir acerca da questão histórica 
sobre as cotas; ii) investigar, a partir da revisão bibliográfica, como as cotas podem ser 
inseridas a população LGBTQ+, uma vez que se trata de um problema contemporâneo. 
O presente trabalho tem por objetivo também trazer discussões atuais que envolvem 
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o tema, analisando sob ótica de diferentes pontos de vista, bem como acirrar o debate 
que envolvem em torno dessa questão.

FundamentaÇão teórICa

A Comunidade LGBTQ+ teve seus registros históricos iniciados a cerca de 1.200 A.C, 
no entanto, não era algo demonstrado socialmente, pois em muitos países a comunidade 
era exposta a violências constantes, sendo seus membros mortos, presos, torturados e 
não havia nenhum tipo de proteção das leis.

Composta por lésbicas, gays, bissexuais, transexual, travesti, queers, intersexs, 
assexuais, aliados, pansexuais etc., a comunidade vem sendo compreendida na 
contemporaneidade e atualmente o debate abrange as cotas contemplando a identidade 
de gênero, cotas essas, não previstas em lei e questionadas pelos juristas. 

Podemos afirmar a violência contra a comunidade LGBTQ+ se trata de um problema 
instaurado em nossa sociedade atual, que aceitou o abuso tornando os números de 
mortes cada vez mais assustador. Segundo o site Brasil de Fato, o relatório 2018 divulgado 
pelo Grupo Gay da Bahia, entidade que há 39 anos registra dados de violência contra LGBts no 
Brasil, apontou que ano passado foram computadas 420 mortes no país. Os dados mostram que 
76% das mortes foram homicídios e 24% foram suicídios. Os números colocam o Brasil no ranking 
dos países que mais mata LGBts no mundo. 

Contudo, essa violência estrutural também abrange mulheres, negros, idosos 
que são vítimas de uma sociedade com ideologias repressivas e patriarcais, o que nos 
leva a entender que existe a raiz de um problema instaurado que deve ser combatido.

As cotas raciais, por exemplo, consistem numa justificativa histórica conduzida 
pela escravidão, contendo um passado de crueldade intensa e que durou décadas. O 
que não demonstra incapacidade individual, mas sim a desigualdade de oportunidades. 
Justificativa essa que não podemos utilizar para a discriminação da comunidade LGBTQ+, 
uma vez que estatísticas do IBGE apontam atualmente, que casais homoafetivos que 
dividem união estável, são mais bem-sucedidos que os héteros. O levantamento indiciou 
um crescimento de 170% no número de casais gays que moram juntos, tornando a 
renda média maior em 65% maior do que uma família composta por homem e mulher. 
(BRASIL, IBGE, 2017)

ProJeto de LeI 0087/2017

O vereador Márcio Martins (PR-CE) apresentou o Projeto de Lei que visa reservar 
cota de 2% das vagas de concursos públicos municipais de Fortaleza para transgêneros 
e transexuais. Segundo o parlamentar, o objetivo do projeto é dar “justiça social” a 
essa população que não conseguem entrar no mercado de emprego formal devido ao 
preconceito e rejeição pela sociedade. (MARTINS, 2017)

O Projeto ganhou força na Câmara depois do caso de assassinado da travesti 
Dandara dos Santos, que foi brutalmente espancada, apedrejada e morta com dois tiros 
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no dia 15 de fevereiro por pelo menos cinco homens. O caso ganhou repercussão depois 
das imagens da violência serem compartilhadas na internet. (GLOBO/CE, 2017)

O PL 87/2017 estabelece que será necessário um laudo médico e psicológico 
apresentando o gênero e/ou sexualidade do participante para se enquadrar no sistema 
de cotas. Caso a contestação seja declarada falsa “o candidato será eliminado do concurso 
e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou 
emprego público”.

mÉtodoS

Trata-se de uma revisão de bibliografia, que busca, a partir das informações 
disponíveis na literatura, por meio do método dedutivo, se as quotas raciais, aplicadas 
à população lgbtq+, concretiza o princípio constitucional da igualdade. Em nosso caso, 
buscaremos analisar, a partir da revisão de literatura, como a questão das cotas raciais 
ou étnicas é tratada na área do direito. Nossa discussão, apresentada na seção a seguir, 
está pautada nos trabalhos publicados em periódicos da área e na constituição federal 
do brasil.

reSuLtadoS e dISCuSSão

O histórico de cotas no Brasil traz um novo tópico a ser discutido sobre cotas para 
população LGBTQ+. Essas cotas não estão previstas por lei, o que leva esse tema a ser 
discutido pelo STF. Também incluem razões, como a igualdade, prevista na Constituição, 
que diz:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. ”

O principal objetivo dessas cotas é dar mais “visibilidade” para a população menos 
favorecida, e que sofre um grande preconceito na sociedade de acordo com sua opção 
sexual. A reserva de vagas para esses grupos, entretanto, gerou embates no Judiciário. 
Em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a criação de cotas 
raciais pelas universidades, porém essa decisão não se aplicou a outros tipos de cotas. 
Em agosto do mesmo ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei reservando 
50% das vagas em universidades federais a alunos negros, indígenas, deficientes, alunos 
de baixa renda e oriundos de escolas públicas, repetindo mais uma vez a omissão no 
caso de identidade de gênero.

De um ano para cá, cerca de seis universidades, como a Universidade Federal do 
Grande ABC (UFABC), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) 
adotaram programas que privilegiam travestis, transexuais e transgêneros em cursos 
de graduação, pós-graduação – ou ambos. Os sistemas de reserva de vaga são variados. 
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Na UFABC, por exemplo, 1,5% delas serão reservadas para transgêneros. A medida 
vale para os cursos de graduação. Esse tema foi aprovado sem oposição pelo Conselho 
Universitário da instituição em outubro passado. No caso da UEMS, a reserva de vagas 
para esses grupos (5%) ocorrerá apenas na pós-graduação, e não é obrigatória. Cada 
curso decide se adota o Sistema (PORTAL STF, 2019). 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Deve-se ser sempre ressaltado que a igualdade material não pode violar a igualdade 
formal, que dispõe que todos são iguais perante a Lei. O poder público, ao elaborar e 
concretizar suas políticas públicas, deve sempre respeitar os limites constitucionais, 
interferindo o mínimo possível na liberdade individual de cada cidadão. Ou seja, encontra 
limites no exercício do seu poder face a seus administrados; eis o princípio democrático 
da Constituição de 1988, que vem para garantir que o legislador não crie normas que 
o privilegiem, de forma especial e sem necessidade, indivíduos de determinada classe 
ou posição social, assim como raça, religião, sexo, sexualidade, agente público ou não. 
Qualquer lei que venha a criar normas privilegiando grupos por mero capricho do 
legislador são atos inconstitucionais.

reFerÊnCIaS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal; Subsecretaria de Edições Técnicas, 2004.

G1. Vereador de Fortaleza propõe cota para transgêneros em concurso. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/vereador-de-fortaleza-propoe-cota-para-
transgeneros-em-concursos.html>. Acesso em: novembro de 2019.

MARTINS, Márcio. Vereador apresenta projeto de lei que estabelece cota para travestis 
em concursos públicos. Disponivel em <https://marcio-martins.com/2017/03/07/
vereador-apresenta-projeto-de-lei-que-estabelece-cota-para-travestis-em-concursos-
publicos/>. Acesso em: novembro de 2019.

NOTÍCIAS do STF. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao 
reconhecer omissão legislativa. Portal do Supremo tribunal Federal. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010>. Acesso 
em: novembro de 2019.

CARTA CAPITAL. entenda como funciona as cotas funcionam as cotas raciais. 
Disponivel em: <https://www.cartacapital.com.br/carta-explica/entenda-como-
funcionam-as-cotas-raciais/>. Acesso em: novembro de 2019.

MUNDO EDUCAÇÃO. História do sistema de cotas no Brasil. Disponível em: https://
vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/cotas/historia-sistema-cotas-no-brasil.htm>. 
Acesso em: novembro de 2019.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

444

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

a ÉtICa CrIStã e SÊneCa: aBordagenS SoBre VIrtude e LIVre 
arBítrIo

Altair Ferreira Santiago 

Ana maria Santos prado
 Luanna Victória Silva dourado

 Stefany maria Fontes Amorim prado.
Ricelle Brandão Barros

reSumo:
O prisma principal do trabalho tem como enfoque na Ética Cristã e o filósofo Lucio 
Sêneca. Nesse sentido, foram analisadas as abordagens sobre a virtude e o livre arbítrio. 
No primeiro âmbito, Sêneca, influenciado pelo estoicismo, afirma que a virtude é aquilo 
que faz o ser humano agir de forma boa e bela, não segundo os vícios. De acordo com ele 
ainda, o homem dotado de virtude é considerado homem sábio. Por outro lado, a ética 
cristã evidencia os princípios e as práticas do que é correto em detrimento do errado, 
e baseia toda a sua teoria nas Escrituras Sagradas (Bíblia). Dentro deste parâmetro, 
existem dois representantes que foram percussores do fundamento, sendo eles, Santo 
Agostinho e Tomás de Aquino.
Palavras-chave: Agostinho. Tomás de Aquino. Estoicismo.

IntroduÇão

O Direito não é uma ciência isolada, e, como tal dialoga com diversos ramos do 
conhecimento, como a Filosofia, a Economia, a História, a Sociologia, a Ciência Política, 
a Antropologia, a Psicologia, a Ética, dentre outras. Sendo o Direito movido pela busca 
da proteção individual e de grupos sociais diversos em relação a seus interesses e 
valores, tendo como arcabouço a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes, ele visa 
à regulação das relações humanas através do poder coercitivo exercido pelo Estado, 
buscando aplicar no caso concreto, a melhor solução ou a  proteção do interesse desejado, 
sendo este último o campo fértil aonde a ética atua.

As normas da sociedade têm muito a ver com os valores morais. Elas são os meios 
pelos quais os valores morais de uma sociedade são expressos e adquirem um caráter 
normativo e obrigatório (SING, 1995, p.12-13). A palavra “moral” vem do latim “mores” 
e significa costumes. Assim, ter bons costumes é um sinônimo de moralidade. A Ética 
seria, portanto, uma teoria sobre a prática moral. A ética seria uma reflexão teórica que 
analisa e critica ou legitima os fundamentos e princípios que regem um determinado 
sistema moral (SUNG, 1995, p.13). Nessa condição, a ética se propõe sempre a ter um papel 
crítico ao sistema moral vigente, seja confirmando-o ou questionando-o. A moralidade 
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faz parte da preocupação constitucional como um dos seus princípios basilares, previsto 
nos art. 5º, LXXIII, 37, 85, V, da Constituição Federal de 1988.

Na Ética Cristã, numa visão jusnaturalista, o pensador Agostinho desenvolveu 
a sua concepção de que o amor é a lei suprema, do qual procede a felicidade. Para ele, 
as virtudes são determinadas a partir disso e este contentamento originário do amor é 
fruto da sabedoria que estabelece o encontro com Deus. Em sua filosofia há também a 
liberdade de escolha, ou seja, o livre arbítrio que é direcionado a todos os seres humanos, 
portanto, cabendo a cada indivíduo por meio dos comportamentos, estipular o seu próprio 
destino, pois este é produzido através das obras individuais (BITTAR, 2018, p.254-255).

Já a ética tomista de São Tomás de Aquino tem como alicerce a escolha do bem 
e do que é melhor, isto é, o entendimento de bem comum. Segundo Aquino, por meio 
do exercício ético, pode-se através da compreensão prática distinguir o bem do mal e 
realizar o escolhido por intermédio da vontade. Além disso, argumenta também sobre 
o pensamento do livre arbítrio como resultado da razão humana, visto que o homem 
por ser racional, tem poder de escolha (BITTAR, 2018, p.255).

Embora as éticas de Tomás de Aquino e Santo Agostinho tenham princípios 
semelhantes, não são iguais, visto que, Aquino busca identificar a racionalidade prática 
e a definição do certo e errado, justo e injusto. Enquanto Agostinho estabelece o livre 
arbítrio como propenso ao erro, e remete a conduta humana em conformidade com a 
vontade divina (BITTAR, 2018, p. 261). Afirma ainda que o poder político apenas terá 
legitimidade se for moral, depreendendo ainda que a moral precede a Ética.

Sêneca, por outro lado, contemporâneo de Paulo, o apóstolo, influenciado pelo 
estoicismo, que prega o autoconhecimento, capaz de levar à ataraxia (autodepuração da 
alma) e um desprezo pelas coisas externas. Grande parte “de sua filosofia e de sua ética 
são fruto de suas reflexões sobre sua experiência como atuante da vida política de seu 
tempo” (BITTAR, 2018, p.229). 

Desse modo, é importante compreender que a relevância social desta pesquisa 
é analisar a ética sobre a perspectiva do embasamento filosófico de Sêneca e da ética 
cristã, com destaque em Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Paralelamente, ressaltar 
também o fundamento na virtude e no livre arbítrio, além disso, demonstrar como estes 
pensadores influenciaram com seus princípios. 

materIaIS e mÉtodoS

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será conjugação entre o 
método jurídico-interpretativo e o jurídico-positivo com a análise de dados secundários 
(fontes bibliográficas). No que toca a comparação entre Sêneca e a Ética Cristã, será 
utilizado um método jurídico-comparativo.

A opção metodológica se justifica a luz dos objetivos visados, visto que o método 
jurídico- interpretativo é aquele por meio do qual o pesquisador decompõe o problema 
de forma a analisá-lo e seus diversos aspectos, relações e níveis. Assim, esta perspectiva 
viabilizará a análise dos pontos coincidentes e divergentes entre os pensadores. 
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dISCuSSão

Lucio Aneu Sêneca, (4 a.C. 65 d.C), marcou seu tempo com obras de temas políticos 
e morais, tornando sua filosofia e sua ética frutos de uma reflexão sobre sua experiência 
como atuante da vida política de sua época (BITTAR, 2018, p.228). 

O filósofo desenvolveu uma nova abordagem prática da filosofia, que compreendia a 
ética e considerava a filosofia um assunto prático. Sêneca aprofundou em outras correntes 
filosóficas para a formulação de um pensamento que ensina a viver bem. 

A ética de Sêneca baseia-se no pensamento estoicista. De acordo com a doutrina, o 
agente conhece suas limitações e a si mesmo, de modo que é capaz de alcançar o estado 
de harmonia corporal, moral e espiritual (ataraxia), por saber distinguir o bem do mal. 

Nessa perspectiva, a contemplação não é a finalidade da conduta humana, mas sim 
a ação, pois é nesta que reside a capacidade de conferir a felicidade ao homem (BITTAR, 
2018, p.230).

O estoicismo de Sêneca traduz uma ética que determina o cumprimento de 
mandamentos éticos pelo simples dever. Não é com vistas a um fim outro qualquer 
que da ação deve decorrer um bem qualquer para si ou para a comunidade. Não é 
visando ao enriquecimento, à honra social, ao elogio, à elevação de seu conceito entre as 
pessoas. Que se deve distinguir o agir ético. A ética deve ser cumprida porque se trata 
de mandamentos certos e incontornáveis da ação. Eis aí uma ética do dever (BITTAR, 
2018, p. 231).

Concordando com a ética cristã, Sêneca defende que a obediência aos mandamentos 
éticos se deve ao fato de esses mandamentos decorrem de leis naturais. É a intuição das 
normas naturais que confere ao homem a capacidade de discernir o que é favorável e o 
que é desfavorável ao seu bom agir (BITTAR, 2018, p.231).

O estoicismo de Sêneca, resumidamente, tem como pontos principais: uma 
sobriedade risonha e sóbria em momentos desfavoráveis e turbulentos; uma visão 
universal e cosmopolita da ética; a superioridade da alma sobre o corpo, e por isso 
não deve submeter-se aos seus caprichos; a contemplação da natureza que inspira a 
simplicidade e produz bem-estar físico e da alma; a contemplação deve levar a ação; o 
modus vivendi que engloba a contemplação, ação e a busca pelo prazer.

 Na sequência, Sêneca discorre que a felicidade subjetiva advém de si mesmo e não 
sobre a expectativa de algo ou alguém. No quesito posterior, é enunciado sobre o prazer 
razoável e equilibrado. A contemplação estéril e inútil, de nada serve para o alcance da 
virtude. Prosseguindo, o pensador argumenta a respeito do desapego das coisas que 
rodeiam a vida humana. A felicidade é proveniente não de coisas passageiras, mas sim 
das coisas constantes da vida humana. Por fim, o ultimo sentido abrange acerca da 
finitude da vida baseado na permanência dos conhecimentos, virtudes, sabedorias, etc. 
(BITTAR, 2018, p.234-236).

A doutrina ética de Sêneca é marcada pelo prisma da felicidade, porém não se pode 
defini-la com facilidade, pois existe uma diversidade de conceitos e opiniões sobre ela.   
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A felicidade advinda do domínio da virtude não está em se viver em pura 
harmonia contemplativa, na ausência de preocupações exteriores ou na 
pomposa suntuosidade das luxúrias e prevaricações humanas. A felicidade 
reside no suportar resignadamente as atribulações, com a necessária altivez, 
com a indispensável sobriedade de quem sabe que se trata de algo passageiro, 
e de que os obstáculos são dificuldades a serem superadas pelo homem 
(BITTAR,2018, p.236 e 237).

Todos os homens, bons ou maus, atravessam etapas de dificuldades, obstáculos, 
percalços e atribulações em diversos momentos no decorrer de sua vida. Os contratempos 
da vida quotidiana servem para fortalecer a vivência do sábio e como ensinamento para 
ajudá-lo a tomar decisões futuramente (BITTAR, 2018, p.237).

O filósofo também trata de questões como o destino (ananké) e a virtude, onde 
adverte para que o homem não se prenda a conquistas que não foram alcançadas com 
esforço, da mesma forma que se deve fugir do que apenas aparenta ser bom, mas em 
sua essência não é, e das futilidades da vida humana (BITTAR, 2018, p.239).

ÉtICa CrIStã: Santo agoStInHo e São tomÁS de aQuIno 

A Ética Cristã se apóia nas noções de livre-arbítrio e da vontade interior, ela se 
difere de outras éticas existentes, e diversas vezes apresentam ideias divergentes à ética 
pagã, mas por vezes assemelham-se em algumas questões (BITTAR, 2018, p.246).

O cristianismo estabelece parâmetros revolucionários na história da ética, são eles: 
submissão humana a vontade divina, ascese mundana, disserta sobre o pecado original, 
estabelece a idéia de culpa coletiva, igualdade no pecado, estimula a caridade, favorece 
a introspecção e a interiorização, faz admitir que a miséria e a imperfeição moral são 
inatas do homem, entre outros (BITTAR, 2018, p.246). 

a ÉtICa de Santo agoStInHo 

A Ética Cristã desenvolve-se a partir dos escritos de Agostinho de Hipona (354-430), 
século IV, sendo considerado o maior teólogo cristão da antiguidade, e o pai da chamada 
Teologia Ortodoxa. Na sua obra “Cidade de Deus” estão expostos os seus principais 
postulados sobre ética cristã. Para Agostinho o amor é a lei suprema, de onde se deriva 
a felicidade. Todas as virtudes são definidas nos termos do amor. 

A felicidade proveniente do amor se dá através do conhecimento, que resulta do 
encontro com Deus, a quem Agostinho atribui a auto existência. Conhecimento em 
Agostinho é sinônimo de sabedoria, que provém de Deus. E essa sabedoria está contida 
e é revelada através das Escrituras Sagradas (a Bíblia). Nessa compreensão, é certo 
afirmar a existência de uma cultura cristã, que fornece sua própria moral e discerne o 
certo do errado, e as escolhas são determinadas pelo livre-arbítrio individual (liberdade 
de escolha). 
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O pensador traz uma distinção entre a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, 
em que a primeira se baseia nas virtudes, sendo considerada a comunidade dos fiéis, 
porém a segunda tem como fundamento os pecados, ou seja, a reunião dos ímpios.     

a ÉtICa de tomÁS de aQuIno

Tomás de Aquino é outro representante da ética cristã, sendo um teólogo italiano 
do século XIII, portanto, cerca de 800 anos depois de Agostinho, e a sua obra enfatizou 
Aristóteles.  O conjunto de seu pensamento e obras é conhecido como Tomismo 
(ELWELL, 1990).

A base de sua ética é a virtude, traduzida como a possibilidade de aperfeiçoamento 
da natureza humana, a exemplo de Aristóteles. Nessa perspectiva, Tomás através do 
que ele chamou de “valores da cidade” previa esse aperfeiçoamento por meio da fé, da 
esperança e do amor (virtudes teologais) (ELWELL, 1990).

Aquino defende também o conceito do livre arbítrio ressaltando, porém, que ele é 
fruto da racionalidade humana. Por ser racional, o homem pode escolher. Ele enfatiza 
que “nenhuma ética é possível sem uma metafísica qualquer”, o que implica dizer, que 
a moral, enquanto objeto de estudo da ética, seja qual for, tem por base algo ou alguma 
coisa transcendente ao homem. O conceito de metafísico aqui é muito mais amplo do 
que a idéia de uma ética puramente cristã (ELWELL, 1990).

Defensor de uma concepção jusnaturalista, enfatiza a fé e a razão como elementos 
indissociáveis e fundamentais para a ética cristã. Tomás de Aquino afirma que uma lei 
eterna rege o universo, e que essa lei está dentro do homem, tendo ele assim a capacidade 
de discernir as coisas e fazer escolhas (ELWELL, 1990).

Por fim, Aquino afirma que na ação há quatro tipos de “leis”: a lei eterna: que 
significa o plano segundo qual Deus governa a criação; a lei natural: a participação 
das criaturas racionais nessa lei eterna; a lei humana: que é a aplicação específica da lei 
natural a uma comunidade local; a lei divina: é a revelação da lei de Deus através das 
Escrituras e da igreja (ELWELL, 1990).

ConSIderaÇÕeS FInaIS 

Diante do acima exposto, verifica-se uma ligação entre Sêneca e a Ética Cristã, no 
que tange a uma visão comum em relação à moral e a ética, emanadas, respectivamente, 
da Providência e de um Deus Pessoal.

Para Sêneca, a ética é conhecida pelo agente por suas limitações e a si mesmo, de 
modo que é capaz distinguir o bem do mal. Nessa perspectiva, a contemplação não é a 
finalidade da conduta humana, mas sim a ação, pois é nesta que reside à capacidade de 
conferir a felicidade ao homem. Para ele, a filosofia é prática, e a ética está em viver a 
vida corretamente, e cumprir bem um dever é prestar um serviço à coletividade. Seja a 
política desonesta, seja a inconstância das paixões humanas, seja a tentação das ofertas 
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mundanas, nada deve ser capaz de perturbar a serenidade e a certeza ética que moram 
no coração do homem sábio (BITTAR, 2018, p.244). Sêneca influencia fortemente a ética 
cristã pela via do estoicismo, que está presente especialmente em Paulo e em Calvino. 

Deste modo, observa-se que o cristianismo oferece medidas progressistas na Ética 
Cristã, tendo como base princípios imutáveis e divinos, tendo como figura central o 
ensino de Jesus Cristo e como norma básica a Bíblia Sagrada. Por esse motivo, constata-
se que esse grupo de convicções morais é um prisma fundamental para entender a 
identificar a racionalidade, a definição do certo e errado, e estabelecer o livre arbítrio 
em conformidade com a vontade divina.  

Ambos, Agostinho e Tomás de Aquino, convergem para admitir que à lei divina 
se deve atribuir uma supremacia que a faz pairar acima dos atos, julgamentos, práticas, 
necessidades, idéias, políticas, sistemas comportamentos humanos. Se o home é capaz de 
virtudes e vícios, estão de acordo ambos os pensadores cristãos, isso não há de atribuir 
a a Deus, mas ao próprio homem, que pode deliberar (Aquino) pelo bem e pelo mal e 
escolher (Agostinho) pela opção que melhor lhe aprouver à realização de sua vontade 
(BITTAR, 2018, p.261).
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reSumo

A consolidação do Welfare State garantiu o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas à inclusão social, especialmente a partir do fortalecimento do movimento 
Pós-Positivista. Assim, o presente trabalho analisa o filme brasileiro “Que Horas Ela 
Volta?”, produzido no ano de 2015, por Anna Muylaert, com o intuito de refletir sobre os 
aspectos socioeconômicos, culturais e jurídicos que são exibidos na obra cinematográfica. 
Para tanto, o trabalho utiliza como metodologia de pesquisa a abordagem qualitativa-
bibliográfica, haja vista que o intuito deste estudo é apresentar a relação existente 
entre a formação do sujeito e o processo de normatização a que determinados grupos 
minoritários são expostos, procurando entender, a partir dos postulados teóricos 
propostos por (FOUCAULT, 1999), a narrativa fílmica. Parte-se do ponto de vista que 
o desenvolvimento das ações afirmativas ajuda a amenizar as disparidades sociais e a 
garantir a efetivação dos princípios constitucionais, de modo que a realidade retratada 
no longa, análoga ao que acontece na realidade, possa encontrar possibilidades de fuga 
a um contexto difícil e que, por vezes, encontra-se escasso em reflexões e ações.
Palavras-Chave: Michel Foucault. Políticas Públicas. Que Horas Ela Volta? 

aBStraCt
The consolidation of the Welfare State ensured the development of public policies aimed 
at social inclusion, especially through the strengthening of the Post-Positivist movement. 
Thus, the present work analyzes the Brazilian film “Que Horas Ela Volta?”, Produced 
in 2015, by Anna Muylaert, in order to reflect on the socioeconomic, cultural and legal 
aspects that are exhibited in the cinematographic work. Therefore, the work uses the 
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qualitative-bibliographic approach as a research methodology, since the purpose of this 
study is to present the relationship between the formation of the subject and the process 
of standardization to which certain minority groups are exposed, trying to understand 
the from the theoretical postulates proposed by (FOUCAULT, 1999), the film narrative. 
It starts from the point of view that the development of affirmative actions helps to 
soften social disparities and to ensure the implementation of constitutional principles, 
so that the reality portrayed in the long, analogous to what happens in reality, can find 
possibilities of escape from it. This is a difficult context that is sometimes scarce in 
reflections and actions.
Key-Words: Michel Foucault. Public Policy. Que Horas Ela Volta?

IntroduÇão

Este trabalho avalia algumas problemáticas sociais discursivisadas no filme 
brasileiro: Que Horas Ela Volta? escrito e dirigido por Anna Muylaert, no ano de 2015. 
O longa conta a história de Val (Regina Casé), uma mulher nordestina que, assim como 
outros conterrâneos, migra para a região Sudeste em busca de melhores condições de 
vida. Contudo, quando sua filha, Jéssica (Camila Márdila), muda-se para São Paulo, 
diversas questões sociais são colocadas em xeque pela autora e que serão objeto de 
fervorosa crítica social.

O motivo pelo qual Val deixa sua terra é proporcionar à sua filha melhores condições 
de vida. Entretanto, o que se tem é uma realidade bem distante no que diz respeito a 
concretização deste anseio, pois torna-se empregada doméstica e é vista como pessoa 
indigna de tratamento adequado. Nesse viés, é objetivamente apresentado, na obra 
cinematográfica, problemas estruturais do Brasil que se repetem ao longo da história.

A promoção dos Direitos e deveres fundamentais está sob responsabilidade Estatal, 
especialmente a partir da influência do modelo de governo do Bem-Estar Social, em que é 
atribuído ao Estado a função de tomar medidas visando garantir os Direitos Fundamentais 
do cidadão. Além disso, também vale mencionar que, diante das atrocidades cometidas 
pelos Estados nazifascistas, durante o período entre Guerras, grande parte de países 
do ocidente começaram a se preocupar com a perspectiva da dignidade humana, e que 
posteriormente, impulsionados pelo movimento neoconstitucionalista, deram força 
normativa aos princípios constitucionais.

O Brasil foi um dos países influenciados pelo Neoconstitucionalismo e promulgou 
uma carta política baseada em princípios garantidores. Porém, percebe-se que há um 
descompasso entre o ordenamento jurídico e a realidade apresentada no filme, pois 
este aborda de modo bem claro e por vários ângulos, o viés segregacionista do Estado 
brasileiro, como os lugares espaciais destinados aos nordestinos nos grandes centros 
urbanos, os postos de trabalho ocupados por eles, a falta de acesso à educação, saúde, 
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lazer, g. v. Portanto, observa-se que, apesar dos avanços sociais, ainda existe resistência 
para aplicação do Princípio da Equidade ou do conceito de Igualdade Material.

Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de relacionar algumas das 
problemáticas expostas na obra, com o processo de normatização de padrões impostos a 
certos grupos sociais, visa também entender as relações de saber e poder estudadas por 
Foucault na narrativa fílmica, além de propor um paralelo entre os campos do “ser” e do 
“dever ser”, aduzindo sobre a importância das políticas de ações afirmativas como um 
dos caminhos capazes de reverter o status quo e efetivar os princípios constitucionais.

metodoLogIa

Este estudo irá expor e problematizar elementos da normatização do sujeito por 
meio da utilização de revisão bibliográfica e análise de obra cinematográfica. Desse modo, 
foi utilizado o método indutivo, além da abordagem de caráter qualitativa-bibliográfica, 
pois buscou-se, através da explanação de diferentes contextos socioeconômicos, chegar 
a um raciocínio lógico dos fatores que contribuem para o problema da desigualdade 
social. Posteriormente, a escolha desse tipo de abordagem partiu do interesse de enunciar 
as garantias constitucionais e seus princípios, a fim de investigar a inter-relação entre 
os campos do “ser” e do “dever ser”. Por fim, como veículo para averiguação dos fatos, 
ainda, recorreu-se às teorias de Michel Foucault, para evidenciar como estes processos 
se dão a partir de relações de saber-poder.

reSuLtado e dISCuSSão

O fortalecimento dos regimes democráticos após o fim das ditaduras civil-militares 
na América Latina impulsionou a elaborações de Constituições pautadas em uma série 
de princípios que consolidam a proteção aos Direitos Humanos, elegendo, inclusive, 
alguns destes princípios como fundamentais, razão pela qual se fala atualmente em 
Direitos Fundamentais.  

Em consonância aos pactos firmados em tratados internacionais, o Brasil se 
comprometeu, por meio do Art. 3° da CRFB/886, a cumprir algumas metas para tornar a 
sociedade menos injusta e mais integradora. Dentre as principais metas, encontra-se a de 
construir uma sociedade manos desigual. Contudo, historicamente, o Brasil possui uma 

6 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL.

  art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
  I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
  II - garantir o desenvolvimento nacional;
  III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
  IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.
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história marcada pela segregação socioespacial que dificulta o alcance dessa meta e reforça 
os níveis de desigualdades já existentes. A esse respeito, o sociólogo Jessé Souza diz: 

[...] mesmo nos países mais igualitários, como a França da década de 1970, 
existe uma dimensão da vida social invisível e mais profunda do que o plano 
da igualdade jurídica formal, e nesse outro plano são recriados preconceitos 
inabaláveis que legitimam a desigualdade de fato. (2018, p. 63).

Nesse sentido, apesar de o ordenamento jurídico7 garantir a igualdade perante a 
lei entre os cidadãos, fatores de ordens diversas impedem que esta previsão legal seja 
cumprida, seja pela ausência de normas regulamentadoras que efetivem, de fato, as 
garantias constitucionais, seja pela inércia do poder público em executar as ações que 
são determinadas pelas normas regulamentadoras.   

Contudo, apesar de existirem fatores de cunho objetivo ligados à temática, torna-
se perceptível que o Brasil, em certo sentido, corrobora para a permanência de uma 
sociedade em que os direitos e garantias constitucionais não são, de fato, assegurados. 
Em certo sentido, existem mecanismos simbólicos que contribuem para esta situação, 
haja vista que normatizam e naturalizam os problemas sociais que ocorrem no país.

Isso se torna evidente no longa no momento em que Val recebe sua filha que acabou 
de chegar do Nordeste e é por ela indagada sobre o fato de não poder sentar-se à mesa 
como os demais da casa, não poder comer a mesma comida que eles ou mesmo tomar 
banho de piscina em dias de muito calor. Trata-se de um processo de normatização da 
vida social que torna os indivíduos vítimas de uma forma de coerção que, por vezes, 
apresenta-se de modo imperceptível.

A esse respeito, o filósofo francês Michel Foucault analisou o que ele denomina 
como “sociedades disciplinares” a fim de entender a relação estabelecida entre o poder 
e a disciplina. Segundo ele, o desenvolvimento do regime Capitalista, bem como o 
protagonismo de grandes potências mundiais como a França e a Inglaterra só se tornou 
viável, uma vez que centralizou seu desenvolvimento em um conjunto de “dispositivos” 
que atuam sobre a sexualidade, a loucura, a prisão g. v. 

Nesse sentido, o Brasil não encontra-se distante deste processo, haja vista que, desde 
o processo de colonização, vem desenvolvendo mecanismos que procuram consolidar 
uma sociedade embasada na disciplina e que possui suas estruturas sociais previamente 
definidas. Este processo é claramente identificado em diversas passagens do longa, posto 
que Val, de modo interno, reconhece e aceita a distinção social estabelecida entre ela e 
seus patrões. 

Esses esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como que 
diferenças de natureza, inscritas na objetividade das variações e dos traços 
distintivos (por exemplo em matéria corporal) que eles contribuem para fazer 
existir, ao mesmo tempo que as “naturalizam”, inscrevendo-as em um sistema 
de diferenças, todas igualmente naturais em aparência (BOURDIEU apud 
BUCHART, 2017, p. 211).

7 A respeito ver: BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995.
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No mesmo sentido, Michel Foucault diz:

Mas não se trata aqui de neutralizar o discurso, transformá-lo em signo de 
outra coisa e atravessar-lhe a espessura para encontrar o que permanece 
silenciosamente aquém dele, e sim, pelo contrário, mantê-lo em sua consistência, 
fazê-lo surgir na complexidade que lhe é própria. Em uma palavra, quer-se, 
na verdade, renunciar às ‘coisas’, ‘despresentificá-las’; (...) substituir o tesouro 
enigmático das ‘coisas’ anteriores ao discurso pela formação regular dos 
objetos que só nele se delineiam; definir esses objetos sem referência ao fundo 
das coisas, mas relacionando-os ao conjunto de regras que permitem formá-
los como objetos de um discurso e que constituem, assim, suas condições de 
aparecimento histórico (FOUCAULT apud RAGO, 1998, p. 05-06).

No entanto, uma questão se faz fundamental: como estes processos interlaçam-se 
com o Direito? Em que sentido o direito naturaliza estes processos? Segundo Foucault, 
os dispositivos operam em sociedade a partir da atuação conjunta de um conjunto 
milimétrico de saberes que dão legitimidade às práticas de exclusão, seja pela repressão à 
sexualidade, à loucura , mas, principalmente, pela institucionalização da disciplina como 
modo de gestão do corpo social: “(‘as luzes’) que descobriram as liberdades inventaram 
também as disciplinas (FOUCAULT, 1999, p.183)”. 

Essas estruturas cognitivas que fundamentam o poder encontram-se presentes nos 
dilemas que são vivenciados por Val e sua filha, mas o longa não trata simplesmente 
deste processo de exclusão social. A atitude de Jéssica perante esta relação de poder 
não é estática. Ela não conforma-se com o destino que parece ter sido a ela projetado 
desde a infância. Estuda com afinco e consegue avançar no vestibular de Arquitetura e 
Urbanismo da FAU-USP, mesmo com todo um processo educacional defasado.

Apesar disso, Jéssica ainda é exceção a uma regra, pois alunos que são oriundos de 
escolas públicas possuem muita dificuldade de acessarem e permanecerem no ensino 
superior, haja vista que as desigualdades de acesso à renda e ensino tornam a competição 
acirrada entre os alunos. Com o intuito de reverter este quadro, a Constituição, bem 
como tratados internacionais, reconhece a necessidade de institucionalizar a criação de 
políticas públicas voltadas a promoção de igualdade material, ou seja, efetivar o princípio 
da igualdade disposto na Constituição8.

Para tanto, foi criada no Brasil a Lei 12.711/20129, responsável por assegurar as 
ações afirmativas no plano educacional no Brasil. Este mecanismo legal toma como 
base o fato de que, embora a população seja considerada por lei como igual e passível de 
mesmo tratamento, torna-se compreensível que existem diferenças socioeconômicas que 
precisam de mecanismos que consigam amortecer tais desigualdades. Nesse contexto, 
percebe-se que Jéssica, no longa, não cita qualquer tipo de mecanismo para promoção 
de igualdade material, apenas o processo seletivo comum.

8 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

  [...]
9 Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 

e dá outras providências.
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Vale ressaltar que, apesar de o país atualmente possuir uma lei que criou ações 
afirmativas para o ensino superior, o contingente de brasileiros que encontram-se 
em situação de vulnerabilidade social e frequentam cursos de ensino superior ainda 
mostra-se de forma bastante tímida, na medida em que este espaço social ainda carece 
de adequação aos múltiplos contextos nos quais a sociedade brasileira está imersa.

As desigualdades no acesso ao ensino superior mostradas neste capítulo indicam 
que investimentos para a inclusão de uma maior proporção de jovens nesse nível 
de ensino deverão ser realizados entre os jovens de renda mais baixa, que muito 
cedo deixam o sistema escolar, não completando os requisitos mínimos para 
o ingresso no sistema universitário. Esses jovens são majoritariamente pretos, 
pardos e indígenas, que deverão ter ampliadas as oportunidades de acesso, 
por meio das políticas de cotas estabelecidas para o ingresso nas instituições 
públicas de ensino superior (VASCONCELOS, 2016, p. 133).

Nesse sentido, é possível afirmar que o longo processo de criação das ações 
afirmativas, que teve como grande marco a criação das cotas para negros na UERJ e 
UNEB, e posteriormente na UNB, ainda não conseguiu ampliar de forma considerável o 
índice de estudantes nas regiões Norte e Nordeste que conseguem ter acesso ao ensino. 
Essa é uma realidade social ainda muito difícil que, apesar de as políticas públicas terem 
reduzido a discrepância, ainda carece de muitos investimentos para que pessoas como 
Jéssica possam sonhar com um futuro melhor.   

ConSIderaÇÕeS FInaIS 

Existem no Brasil diversas políticas públicas que buscam amenizar as disparidades 
sociais, atendendo, desse modo, a um conjunto de princípios constitucionais que tem 
como maior objetivo promover a igualdade material, ultrapassando o plano formal e 
efetivando direitos.

Com o propósito de analisar tais ações afirmativas, o presente resumo expôs uma 
análise sobre as relações de saber-poder no filme “Que horas ela volta?” e constatou 
que há uma disparidade entre os planos do ser e o dever ser, dado que a Carta Magna 
brasileira tem expressa em seu texto o Princípio da Igualdade, mas que encontra diversos 
desafios para efetivar-se, tendo-se em vista que a desigualdade social é muito marcante 
no país, sendo majorada pelo fato de algumas dessas iniciativas não conseguirem 
execução, de fato.

Diante disso, observa-se, no entanto, que, apesar de percalços enfrentados na 
aplicação e efetivação de tais políticas públicas, essas são de fundamental importância, 
e são, até o momento, o meio mais concreto na busca pelo cumprimento dos princípios 
fundamentais expressos na constituição. Apesar disso, ainda há necessidade de mais 
esforços que sejam capazes de inserir, de fato, pessoas com condições econômicas pouco 
favoráveis, a fim de que haja maior igualdade em uma sociedade que se pretendeu 
construir em bases democráticas.
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À morte Frente a dIgnIdade Humana SoBre a PerSPeCtIVa do 
CInema: uma anÁLISe do FILme mar adentro

peNHA, Jessica Boaventura Alves1

BuLHÕeS, José Ricardo de Souza Rebouças2

reSumo
O presente artigo visa considerar as perspectivas e contradições relativo ao direito 
fundamental à vida, bem como conceituar a prática da eutanásia ativa e passiva, 
abordando as principais causas que levaram alguns países a optarem por reconhecê-
la no âmbito jurídico, além disso, abordar fatores no qual o Brasil sustenta a ação 
como uma conduta criminosa. Para tanto, foi utilizada a metodologia exploratória e 
descritiva, alicerçado a uma análise qualitativa, fundamentada em dados bibliográficos 
e documentais, tendo como objetivo criar novos paradigmas legais sobre o exercício da 
eutanásia, relevando a indignidade do sofrimento físico e psíquico do paciente terminal 
irreversível. Por fim, há uma análise na extensão da obra cinematográfica vencedora do 
Oscar 2005: Mar Adentro.
Palavras-chaves: Eutanásia; Suicídio assistido; Dignidade humana; Autonomia.

aBStraCt
This article aims to consider the perspectives and contradictions regarding the 
fundamental right to life, to conceptualize the practice of active and passive euthanasia, 
to address as main causes that led to some countries and to choose to recognize legal 
rights, in addition to address factors. in which Brazil sustains an action as a criminal 
conduct. Therefore, an exploratory and descriptive methodology was used, based on a 
qualitative analysis, based on bibliographic and documentary data, aiming to create new 
legal paradigms about the exercise of euthanasia, relevant and indignity of the physical 
and psychological suffering of the irreversible patient. Finally, there is an analysis on 
the extent of the 2005 Oscar-winning film work: Mar Adentro.
Key-words: Euthanasia; Assisted suicide; Human dignity; Autonomy.

IntroduÇão

O termo eutanásia deriva da palavra grega euthanatos (eu significa boa e thanatos 
remete a morte), a junção das palavras refere-se a “boa morte” ou morte com dignidade 
de um indivíduo, que objetiva pôr fim ao sofrimento incurável do paciente por razões 

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.
   E-mail: jeh.ab@live.com.
2 Docente da Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Doutorando e 

Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Emai: 
jrsreboucas@yahoo.com.br
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misericordiosas. Essa técnica pode ser estudada em várias ciências, entretanto, notou-se 
importante aprofundar a questão não só perante o olhar da medicina, como também 
sob olhares jurídicos, mas merece ser aprofundada à sombra da sociologia e filosofia.  

Toda pessoa é dotada de capacidade de direito ou de fato, isto é, possui uma condição 
do próprio ser humano na qual ninguém pode recusar, independe de idade, sexo, estado 
de saúde, etc. Diferente da capacidade de exercício que se remete ao exercício dos seus 
direitos e deveres que, por sua vez, podem sofrer limitações, principalmente quando se 
trata de um enfermo. 

A Constituição Federal brasileira garante o direito à vida como um dos direitos 
fundamentais, porém possuir direito à vida não significa possuir direito sobre a vida, 
uma vez que a vida não é negociável. Uma das certezas que toda pessoa possui é da 
morte, uma hora ela sucederá, entretanto, se doenças incuráveis surgirem, cabem somente 
aos seus titulares a decisão sobre o que é melhor pra si. 

A chegada do fim causa uma dor tanto física quanto psíquica, a dor relativa à 
enfermidade e a dor da iminência do fim, a eutanásia pode representar uma libertação 
genuína, aliviando dias de existência miserável e sem sentido e confortando o indivíduo 
de que não passará por algo pior. Nesse sentido, como garantir que haja igualdade entre 
os indivíduos sadios e aqueles que sofrem as consequências de uma doença em fase 
terminal? O direito à vida não é dever de sofrer. E os atores do Direito não podem se 
preocupar somente com a primeira questão, mas olhar o todo e buscar a igualdade do 
ser humano. Na ponderação dos direitos constitucionais em conflito, nenhum direito 
pode ser hostilizado e isso só confirma a inconstitucionalidade brasileira ao proibir a 
conduta da eutanásia no território brasileiro, uma vez que aponta o princípio soberano, 
o que permite nascer um novo direito fundamental: o direito à morte digna. 

A eutanásia pode ser ativa, quando o ato é deliberado voluntariamente evitando que 
o indivíduo sofra ou morra de forma indigna, possui ação imediata e geralmente ocorre 
por médicos ou pessoas mantedoras de laços afetivos com o indivíduo. Além disso, pode 
ser passiva ou indireta que ocorre ou por interrupção médica ou por omissão de algum 
tratamento necessário, em muitos lugares esse ato é reconhecido por “suicídio assistido”, 
e espera o cessar das dores físicas insuportáveis. Também pode ser voluntária como o 
próprio nome já diz ocorre por vontade do paciente e involuntária quando o paciente 
normalmente encontra-se em estado vegetativo irreversível. E, por fim, a eutanásia pode 
ocorrer de duplo efeito, que é aquela cuja morte é acelerada por consequência de ações 
médicas. É necessário desconstruir a ideia de que eutanasiar é matar. A pratica ocorre 
exclusivamente por fins misericordiosos. 

Em países como Holanda e Bélgica essa prática não é condenável, pois defendem 
o princípio da autonomia e princípio da dignidade, todavia, no Brasil todos os tipos de 
eutanásia são considerados crimes. Isso ocorre por consequência de uma desarmonia 
entre o direito à vida, o direito à liberdade e desrespeita a dignidade do indivíduo, o que 
torna relevante o assunto para refletir acerca da vida. O direito à vida resguardado na 
atual Constituição Federal brasileira assegura o indivíduo a continuar vivo para subsistir 
ou de viver com dignidade? Pessoas com doenças degenerativas ou múltiplos sintomas 
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podem expressar o desejo de morrer. É preciso diferenciar claramente se estamos diante 
de pedido de eutanásia, ortotanásia ou não distanásia.

A eutanásia é entendida como morte provocada por sentimento de piedade, ou 
seja, uma terceira pessoa age sobre a morte antecipando-a. Nos casos da distanásia, o 
ato consiste em prolongar artificialmente o processo da morte do paciente. Ou seja, não 
permite a morte natural, tão pouco a eutanásia. Acontece em cenários de pacientes em 
estado vegetativo. Conforme Maria Helena Diniz, “trata-se do prolongamento exagerado 
da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas 
sim o processo de morte” (DINIZ, 2001). A ortotanásia remete-se a morte no decurso 
normal, quando o paciente já está no processo de morte e recebe a contribuição para que 
este estado siga seu curso natural. Totalmente divergente da distanásia – que prolonga 
artificialmente, na ortotanásia o processo ocorre naturalmente. 

Partindo da reflexão sobre indivíduos que se encontram em fase terminal, na qual 
já buscaram toda assistência em cuidados paliativos e não obtém mais êxito, isto é, já 
não há perspectiva de cura e, mesmo conscientes, expressando sua vontade em não mais 
sofrer, são subjugados e colocados em segundo plano como incapazes, com suas escolhas 
não acolhidas e tão pouco respeitadas, sendo obrigado a sobreviver de forma indigna, 
padecendo de sofrimento excessivo, o Estado está ferindo seus direitos à dignidade e à 
autonomia.

Se todos os homens nascem livres e iguais como cita a Declaração Universal, 
por qual razão há distinção a quem a dignidade da pessoa humana atinge? Tudo que 
promove a desvalorização da dignidade fere também o princípio da igualdade. Não 
existem direitos absolutos. Consequentemente, o direito a morte digna no Brasil através 
de legislação ordinária é constitucionalmente admissível. A teoria utilitarista de John 
Stuart Mill acredita que a felicidade é o maior valor e as ações são meios para atingi-la. 
Além disso, a felicidade está relacionada com o prazer e a infelicidade com a ausência 
de prazer, conclui-se, portanto, que felicidade é prazer e ausência da dor, por isso a 
qualidade é mais importante que a quantidade. Nesse contexto, existem circunstancias 
que levam os indivíduos as suas diversas escolhas.

Segundo o Princípio da Maior Felicidade, [...] o fim último, com referência ao qual 
e por causa do qual todas as outras coisas são desejáveis [...] é uma existência 
isenta tanto quanto possível da dor, e tão rica quanto possível em deleites, seja 
do ponto de vista da quantidade como da qualidade. (MILL, 2000, p. 194)

Ele também estabelece o princípio da autonomia: “sobre si mesmo, sobre seu corpo 
e mente, o indivíduo é soberano.” (MILL, 2000, p. 18). Ou seja, a liberdade de escolha 
cabe a cada um é o elemento chave para que se respeite o utilitarismo, uma vez que 
o indivíduo autônomo dotado de escolhas é capaz de determinar o que é melhor pra 
si, sustentando que possuir gozo de liberdade também é justiça. Logo, o meio que irá 
promover a felicidade do indivíduo é a morte, que neste caso é o cessar da dor, respeitando 
o princípio da liberdade a morte deve ser pensada em um meio para se promover um bem. 
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Da mesma forma John Locke refere-se a liberdade, para ele a autonomia é essencial, 
é o poder de agir, dentro da lei da natureza, sem depender da autorização de outra 
pessoa. Através da visão de Locke em sua obra “Two Treatises Of Government And A 
Letter Concerning” é possível questionar até que ponto o indivíduo possui autonomia 
em relação do governo. O homem era dotado do estado de natureza em total liberdade, 
definindo suas ações que remetem a própria razão do homem, e como todas as pessoas 
não são boas, consequentemente, aqueles que decidir dominar o direito alheio merece 
ser castigado, é notório o quanto ele desejava limitar as ações do Estado, defendendo que 
este deve se envolver o mínimo possível na liberdade de cada um. O estado de natureza 
também e a condição de igualdade não se dissolvem. 

Nesse cenário, o cinema pode desempenhar várias funções interpretativas, 
experimentais e educacionais que cooperam nas reflexões do corpo social. Este trabalho 
foi desenvolvido a partir do filme Mar Adentro, obra que tornou visível e audível desejos, 
medos e anseios daquilo que pessoas sadias nunca imaginariam vivenciar ou pelo 
menos não sabem como ocorre na prática. A obra retrata a história verídica de Ramón 
Sampedro Cameán, interpretado pelo ator Javier Bardem, que após um acidente de 
mergulho sofre uma irreversível fratura que o deixa tetraplégico. Durante a trama Ramón 
luta para conquistar a eutanásia ao lado de Júlia, sua amiga e advogada que também 
tem uma doença que a condena ao mesmo destino, enquanto Rosa, sua vizinha, tenta 
convencê-lo a desistir, entretanto ele está tão abrigado em suas convicções e faz com 
as duas questionem o sentido de suas vidas e ironicamente Rosa o auxilia a praticar a 
eutanásia, o que ele levou aproximadamente 30 anos para acontecer.

Assim como ocorre em Mar Adentro, para que a eutanásia aconteça é necessário 
ter mais que uma atitude médica, é preciso dispor de desejo voluntário expresso de um 
paciente em estado terminal e a partir disso contar com cuidados de terceiros. Direito de 
morrer dignamente e direito à morte não são a mesma coisa e não devem ser tratados 
no mesmo viés. Para que ocorra a dignidade precisa preexistir liberdade, autonomia, 
consciência, personalidade, assim como referiu Locke e Mill. Prolongar o sofrimento de 
alguém em um estado terminal não é digno. O artigo 5º da CF/88 não estabelece deveres 
de vida, liberdade e segurança, mas sim, assegura o direito – não o dever. Nesse contexto, 
levando em consideração que nenhum direito é soberano, a ideia de morte digna atenta a 
respeitar aos últimos momentos da vida do indivíduo que não deve ser aprisionado em um 
leito, suportando dores intensas, sem o direito de usufruir do seu patrimônio, de exercer 
seus direitos ou desfrutar de sua família, consequentemente, o direito deve adequar a 
realidade em prol da dignidade e dar voz aqueles que não suportam mais viver em tais 
condições e isso só seria possível através da eutanásia.

oBJetIVoS

O objetivo geral desta pesquisa é pensar morte, analisando novos paradigmas 
legais sobre o exercício da prática da eutanásia no território brasileiro em conformidade 
com o cinema.
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FundamentaÇão teórICa

Para a teoria utilitarista de Stuart Mill, a felicidade é a finalidade última das ações 
humanas. Nesse contexto, o indíviduo sem nenhuma perspectiva de vida, padecendo de 
fortes dores, aprisionado em um leito só encontrará a felicidade na prática da eutanásia, 
uma vez que perante a medicina todos os tratamentos paleativos já foram realizados. 
Agregado a isso, através do pensamento de John Lock, no qual refere-se a liberdade 
individual, entende-se que o ser humano é dotado de autonomia e esta diz respeito ao 
poder de agir que cada um tem, o que independe da autorização de outra pessoa.

mÉtodoS

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória que 
se usufruiu de base bibliográfica explorando materiais já publicados, como livros, 
jurisprudências, artigos e obras fílmicas.

reSuLtadoS e dISCuSSão

O resultado esperado consiste em reconhecer a eutanásia como uma forma de 
pensar no fim da vida garantindo a dignidade, a liberdade, a autonomia e, sobretudo, 
o respeito aos indivíduos em fases terminais, portadores de doenças incuráveis e 
encontrando-se consciente para decidir de forma autônoma sobre sua vida. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Entende-se, portanto, que a eutanásia é uma ação cujo objetivo está em proteger 
os direitos fundamentais dos indivíduos conscientes, portadores de doenças incuráveis 
e com sofrimento excessivo. Nesse sentido, eles devem possuir autonomia na decisão 
sobre o que é melhor para si. Por isso quando o ordenamento jurídico faz ponderação 
de valores dos direitos fundamentais entende-se que a dignidade humana está sendo 
ferida, uma vez que a vida deve ser conservada desde que ela possa ser vivida revestida 
de dignidade, na ausencia da dignidade não há humanidade. É necessário permitir que 
as pessoas possuam a morte digna. 
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dIreIto, LIteratura e oS eStILHaÇoS da VIoLÊnCIa de gÊnero

 Karen Heloisa Santos Amorim1

Ana paula da Silva Sotero2

 
reSumo
A violência de gênero é um fenômeno social, que perpassa intimamente por toda a 
construção histórica da sociedade. Trata-se de uma violência simbólica, que se silencia e 
se petrifica dentro dos discursos dos cidadãos. Tal perspectiva ora se apresenta dentro 
da literatura brasileira, refletindo os olhares dos indivíduos para a violência de gênero. 
Sob essa ótica, percebemos que a relação entre o direito e a literatura são vertentes 
que se correlacionam, evidenciando, por meio da narrativa literária, as mazelas e as 
disrupturas que distanciam a efetivação de direitos de forma igualitária para os todos 
os povos, notadamente para as violências de gênero, que circundam a sociedade. Diante 
disso, o presente estudo, por meio da abordagem histórico-dialética, através da pesquisa 
bibliográfica, tem por escopo analisar as nuances das passagens literárias brasileiras que 
revelam os estilhaços da violência de gênero, revelando, simbolicamente, a sua permanência 
nos discursos sociais até a atualidade. Nesse sentido, espera-se que, após analisar a relação 
do direito com a literatura, possa se evidenciar a violência contra as mulheres, a fim de 
permitir a reflexão para a transformação dos discursos que levam à opressão e exclusão 
das mulheres do espaço social, reclamando a integração entre a norma e a realidade fática, 
a fim de garantir o combate efetivo contra a violência de gênero.
Palavras-chaves: Direito; Espaço Social; Literatura; Violência de Gênero.

aBStraCt
The gender violence is a social phenomenon that permeates intimately throughout 
the historical construction of society. It is a symbolic violence, silenced and petrified 
within the discourses of citizens. This perspective is now presented within the Brazilian 
literature, reflecting the individuals’ views on gender violence. From this perspective, 
we realize that the relationship between law and literature are correlated strands, 
highlighting, through the literary narrative, the ills and disruptions that distance the 
realization of rights equally for all peoples, especially for the gender-based violence 
that surrounds society. Given this, the present study, through the historical-dialectical 
approach, through bibliographic research, aims to analyze the nuances of Brazilian 
literary passages that reveal the splinters of gender violence, symbolically revealing their 
permanence in social discourses until the actuality. In this sense, it is expected that, 
after analyzing the relationship between law and literature, violence against women 
can be highlighted, in order to allow reflection on the transformation of discourses that 
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lead to the oppression and exclusion of women from the social space, calling for the 
integration between the norm and the factual reality, in order to guarantee the effective 
combat against gender violence.
Key-words: Law; Social space; Literature; Gender Violence.

IntroduÇão

Desde o princípio da existência humana e dos arranjos da sociedade nas mais 
diversas estruturas, a figura feminina, definida e limitada pelo gênero, foi coadjuvante 
de sua própria história. A arte e a intensidade do ser mulher foram, por muito tempo, 
entendidas como uma grande ameaça à ordem estabelecida pelo patriarcalismo, mas 
apesar disso, em diversos escritos clássicos da sociedade ocidental “se a mulher não 
existisse a não ser na ficção escrita por homens, era de se imaginar que ela fosse uma 
pessoa da maior importância; [...] infinitamente bela e honrada ao extremo. Mas isso é 
a mulher na ficção. Na vida real,[...] ela é trancada, espancada e jogada de um lado para 
o outro.” (WOOLF, 1989. p 66)

À uma mulher não era permitido pensar, falar ou escrever a sua própria definição 
de mundo, corpo, capacidade cognitiva, espírito ou arte, nem mesmo quanto ao 
protagonismo de sua história. Desse modo, quando retratada na literatura ficcional ou 
nas letras de lei, limitava-se à opressão e ao controle social sobre seu corpo e mente. 
A literatura e o direito, como instrumentos diretos da sociedade e sua organização, 
transmitiram aos seus modos, as diversas perversidades e abusos da estrutura patriarcal 
ao longo do longevo processo de consolidação da violência de gênero como uma das 
raízes mais perversas da sociedade brasileira.

Neste sentido, busca-se discutir e problematizar as diversas manifestações desta 
violência que sempre esteve presente no cenário nacional, fruto de uma cultura patriarcal 
que atribui ao homem o poder em todas as formas e permite as mais diversas violações 
do direitos das mulheres. Para tanto, o presente trabalho será dividido em três tópicos. 
A princípio, serão definidos os tipos de violência de gênero. Depois, contextualizado 
na realidade brasileira a partir de estudos sociológicos e jurídicos. E por fim, serão 
identificadas as marcas dessa violência na ficção das obras brasileiras.

mÉtodoS

O presente estudo tem por objetivo analisar as nuances das passagens literárias 
brasileiras que revelam os estilhaços da violência de gênero, revelando, simbolicamente, 
a sua permanência nos discursos sociais até a atualidade. Para tanto, será utilizada 
uma abordagem histórico-dialética, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como 
fundamento a construção de uma reflexão crítica do tema. 

reSuLtadoS e dISCuSSão

Nas obras literárias brasileiras e nos entendimentos jurídicos, o retrato do 
patriarcalismo definiam o espectro do “feminino” como limitado ao matrimônio, 
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à maternidade e à obediência. O casamento era, por sua vez, “uma instituição 
matrimonializada, patrimonializada, patriarcal, hierarquizada e heterossexual, onde 
a mulher era considerada relativamente incapaz para exercer certos atos da vida civil.” 
(PEREIRA apud CANEZIN). Tal condição de inferioridade perdurou até o advento do 
Estatuto da Mulher Casada. Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, em que foram revogados 
artigos do então Código Civil, que mantinha a mulher sob a égide da inferioridade e 
dependência perante seu marido (CANEZIN, 2004)

Jorge Amado, nessa diapasão, sob a forma do personagem coronel Ramiro Bastos 
em Gabriela, Cravo e Canela traz que: “[...] Mulher é para viver dentro de casa, cuidando 
dos filhos e do lar. Moça solteira é para esperar marido, sabendo coser, tocar piano, 
dirigir a cozinha. [...]” (AMADO, 2012, p. 66). No entanto, quando as expectativas acerca 
da mulher se frustravam, seja pela subversão ou pela infidelidade, a violência tornava-se 
o único valor disponível ao homem, na ficção e na realidade, como incutido na mente de 
Nacib ao declarar o seguinte: “— [...] Eu, se fosse casado e minha mulher me iluminasse 
a testa, ah!, comigo era na lei Síria: picadinho com o corpo dela... Não faria por menos.” 
(AMADO, 2012, p. 111).

A violência de gênero, como pontuado por Maria Amélia de Almeida, tem sua 
origem na discriminação histórica contra as mulheres, ou seja, num longo processo 
de construção e consolidação de medidas e ações explícitas e implícitas que visam a 
submissão da população feminina (TELES, 2012. p 27). Para mais, está presente tanto 
nas relações familiares como no espaço urbano e é provocada, muitas vezes, por homens 
conhecidos ou com quem a vítima mantém ou manteve relações afetivas. Ultrapassando, 
muitas vezes, os abusos sexuais e chegando ao feminicídio, o assassinato de mulheres 
(GOMES, 2015). 

No Brasil, apenas no ano de 2018, registrou-se que a cada hora, 536 mulheres foram 
agredidas fisicamente; 21,8% foram vítimas de ofensa verbal; 8,9% foram tocadas ou 
agredidas fisicamente por motivos sexuais; 3,9% foram ameaçadas com faca ou arma 
de fogo; e 3,6% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento (FBSP, 2019).

ConSIderaÇÕeS FInaIS

O direito brasileiro, bem como a literatura, tem mostrado, ao longo da historicidade 
do país, que a condição da mulher ainda mostra-se de extrema vulnerabilidade, não 
somente no quesito cultural, quanto aos dados que demonstram uma verdadeira epidemia 
de violência, mas também no âmbito jurídico, mesmo que a Lei Maria da Penha, desde 
a sua criação, tenha inovado e buscado proibir, coibir e punir a violência sistemática de 
gênero (BRASIL, 2006).  Ainda assim, o Estado não consegue garantir a ampla defesa 
e o direito de liberdade das mulheres vítimas de ameaças e violências, perpetuando o 
Feminicídio como um dos crimes que mais assustam a nossa sociedade contemporânea: 
um crime passional que nasce na tênue fronteira entre a integridade da mulher e sua 
sujeição ao companheiro (SAFFIOTI apud GOMES).

Nessa trajetória de conquistas e mudanças estruturais, culturais e jurídicas, as 
mulheres, por meio da subversão ao sistema e encorajadas pelo contexto de insegurança 
e medo, trouxeram ao âmbito público problemas outrora submetidos apenas ao âmbito 
domiciliar, como a violência contra a mulher, principalmente nas relações conjugais.   
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Assim, é possível afirmar que as transformações sobre a figura da mulher, de modo a 
inspirar no mundo real a liberdade da personagem Gabriela, Cravo e Canela, foi fruto de 
uma resistência e de uma tomada de consciência de homens e mulheres que se dedicaram 
a dar início ao processo de ruptura do longo histórico de violência e subjugação feminina. 
“Jorge Amado, muito antes dos movimentos feministas, já retratava a existência e a 
necessidade dessa resistência. Sua obra foi capaz de fomentar discussões e reflexões 
acerca da mulher brasileira.” (QUEIROZ, 2016).   

Não obstante, faz-se necessário ressaltar, que, mesmo mediante tamanhas inovações, 
a sociedade patriarcal permanece em plena vigência, e com esta a cultura da violência 
de gênero. Nesse sentido, a discussão sobre o tema como forma de reflexão para a 
transformação dos discursos que levam à opressão e exclusão das mulheres torna-se o 
maior e mais eficaz aparato para a contínua construção de uma representação de clareza, 
protagonismo e liberdade, e, principalmente, o combate efetivo à violência de gênero.
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era uma VeZ: uma anÁLISe SoCIaL, CInematogrÁFICa e JurídICa

Vitória tigre Rocha
déborah Souza Queiroz
Letícia de Souza Santos

Yandra Sofia Trindade Santos
Samene Batista pereira Santana

reSumo
O presente trabalho pretende apresentar a obra “Era uma vez” (2008) de maneira sucinta 
e relacioná-la com outras composições artísticas - que inspiraram a feitura do filme 
e que apresentam críticas socioeconômicas em comum -, analisando o contexto e os 
aspectos sociais, cinematográficos e jurídicos, partindo de uma pesquisa bibliográfica e 
qualitativa.  O filme possui enfoque na desigualdade, derivando desse aspecto questões 
como: racismo, crise carcerária, estados paralelos, refúgio no esporte e manipulação 
social da mídia. 
Palavras-chave: Desigualdade. Violência. Ascenção.

IntroduÇão 

“Era uma vez” (2008) de direção de Breno Silveira e roteiro de Patrícia Andrade 
e Domingos Oliveira, é uma obra pertencente ao período da pós-retomada, escola 
cinematográfica (2003-2013) que surgiu como uma tentativa de equilibrar os interesses do 
mercado com a autonomia crítica. Eduardo Barros em seu artigo “Cinema Brasileiro na 
pós-retomada: entre o imaginário autoral e a realidade figurativa” postula que os enredos 
são compostos por grandes enfoques clássicos dos problemas sociais vigentes na época 
retratada nas obras, apresentando, majoritariamente, práticas cotidianas como forma de 
ilustrar a realidade social. Há correntes de cineastas que buscam implantar padrões de 
linguagens apreendidos pelo público e os códigos de comunicação consolidados. Para 
além disso, a estética presente nos filmes não detêm um consenso sobre o entendimento 
autoral, sendo, assim, indefinível.

O longa-metragem segue um viés dramaturgo, abordando o clássico romance 
vivido por Dé e Nina, jovens de realidades e classes econômicas distintas que enfrentam 
empecilhos por viver esse sentimento socialmente impossível. A trama faz provocações 
em torno da desigualdade social e, consequentemente, da violência no cenário periférico 
do Morro do Cantagalo - onde se situa o personagem principal, Dé. O filme retrata a 
existência de um Estado paralelo muito presente nas favelas do Rio de Janeiro que tem 
seu poder centralizado nas mãos de milicianos ou traficantes. Este poder surge pela 
ausência da ação estatal dentro das comunidades, o que as força a instituir um novo 
contrato social, com novas regras e normas de convivência pautadas na autoridade do 
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chefe do morro; por outro lado, a população que não está situada à margem da sociedade 
é regida apenas pelo Poder Estatal. Essa dicotomia é apresentada durante todo o filme 
principalmente por meio de ferramentas visuais, tal como o posicionamento da câmera 
durante as filmagens em determinadas cenas, mostrando, assim, duas realidades 
totalmente opostas, entre o morro e Ipanema - bairro rico, onde reside a protagonista 
Nina -, de modo a denunciar a estratificação e impossibilidade de ascensão social.  

A presente análise visa compreender, identificar e discorrer sobre os aspectos sociais, 
jurídicos e cinematográficos do filme, de forma a relacionar os pontos anteriormente 
citados entre si e, também, realizar um paralelo com outras composições artísticas e 
autores que apresentam temáticas similares a da obra em questão. 

materIaIS e mÉtodoS

A pesquisa em questão é bibliográfica e qualitativa, desenvolvendo-se nas seguintes 
etapas: a escolha do filme; o debate e embasamento teórico acerca do tema; a análise e 
exposição dos temas tratados, visando compreender a obra nos âmbitos técnicos, sociais 
e jurídicos; produção do presente material.  

reSuLtadoS e dISCuSSão 

A obra em discussão denuncia a descomunal desigualdade econômica e social 
no contexto brasileiro, sendo esta o ponto de partida de todos os outros problemas 
vigentes no cenário do filme. Analisando cronologicamente, o filme traz o esporte como 
uma espécie de válvula de escape para a marginalização e, consequentemente, para o 
envolvimento no mundo tráfico, apresentando Beto como personagem principal dessa 
problemática – que tem sua vida ceifada em razão de uma rivalidade unilateral de um 
dos integrantes do tráfico para com ele. O longa traz a cena6 de uma chuteira pendurada 
nos fios de alta tensão da comunidade num dia nublado, representando, além da morte 
física, a interrupção de um sonho alimentado por muitas crianças e jovens do morro.

Assim como o esporte, a educação também se apresenta como um caminho essencial 
na busca para ascensão, entretanto, a ausência de incentivos estatais juntamente com a 
necessidade de auxiliar no sustento familiar faz com que os estudos fiquem em segundo 
plano.  Em decorrência disso, Dé abandona a escola para trabalhar num quiosque da 
praia de Ipanema a fim de contribuir financeiramente no sustento do lar. Nesse contexto, 
o filme apresenta Nina do alto de um condomínio elitista do Rio de Janeiro, enquanto o 
protagonista, numa localização inferior, a avista do quiosque onde trabalha, sinalizando 
a impossibilidade desse romance através da analogia com a hierarquização social, 
marcada pela sua fala “Minha mãe sempre disse que rico é rico e pobre é pobre, mas 
toda vez que eu via ela, eu esquecia disso”. 

A fotografia do filme aponta essa distinção entre mundos através da iluminação 
dos ambientes periféricos com cores quentes, enquanto nos locais pertencentes à classe 
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média alta é composta por uma iluminação “clean”, pautada pela presença excessiva de 
tons frios. Soma-se a isso, a presença de vestimentas características dos personagens, 
onde Dé utiliza roupas aparentemente antigas, e Nina, roupas com cores vivas, aspecto 
que está diretamente ligado ao seu poder aquisitivo. A decoração dos cenários também 
atua como uma forma de diferenciação das classes sociais, a exemplo disso, pode-se 
comparar as casas de ambos, em que num cenário o lazer é apresentado pela presença 
de livros, e no outro, pela presença de revistas. Por fim, a perspectiva mais impactante 
no contexto cinematográfico é a brusca alteração entre o bairro da classe dominante e a 
favela. Pode-se dizer que, metaforicamente, os dois espaços são divididos por uma cortina 
de ferro7, onde não há uma transição geográfica e econômica gradativa, mas sim abrupta. 

Outra problemática debatida implicitamente no filme é a crise carcerária, esta é 
introduzida com o personagem Carlão – irmão de Dé – que é preso injustamente, mas é 
corrompido pelo sistema prisional que carece de uma ressocialização eficaz do indivíduo, 
forçando-o, na maioria das vezes, a se inserir no mundo do crime. Carlão, após sua 
fuga, se torna o chefe do Morro do Cantagalo, entretanto, ao longo do seu poderio, não 
consegue pagar as dívidas adquiridas a seu superior, recorrendo, assim, ao sequestro de 
Nina na tentativa de arrecadar fundos para quitar o que deve. Segundo Julio Fabbrini 
Mirabete, ex - Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, em seu livro “Execução 
Penal” (2008), o sistema carcerário brasileiro não executa, de maneira efetiva, o seu papel 
de ressocializar o detento:

A falência do nosso sistema carcerário tem sido apontada, acertadamente, 
como uma das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, 
hipocritamente, envia condenados para penitenciárias, com a apregoada 
finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já sabendo que, ao retornar à 
sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado, desambientado, insensível 
e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de outros crimes, até 
mais violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere. (MIRABETE, Julio 
Fabbrini, 2008. p.89)

Ainda nesse sentido, Rafael Damasceno de Assis pontua que:

O sistema penal e, consequentemente o sistema prisional não obstante 
sejam apresentados como sendo de natureza igualitária, visando atingir 
indistintamente as pessoas em função de suas condutas, têm na verdade 
um caráter eminentemente seletivo, estando estatística e estruturalmente 
direcionado às camadas menos favorecidas da sociedade. (ASSIS, Rafael 
Damasceno de. As prisões e o direito penitenciário no Brasil, 2007.)

O pai da vítima contata a mídia e o corpo policial quando nota seu desaparecimento, 
a fim de acelerar a busca. Neste viés, os veículos midiáticos concentram uma atenção 
excessiva em torno do caso, pelo fato de se tratar de uma jovem branca e rica, destacando-
se o racismo estrutural quando o primeiro e único suspeito é o namorado negro e pobre. 
Desta forma, o desfecho trágico se dá quando a polícia induz Dé, até então visto como 
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o mentor do sequestro, a entregar Nina, alegando que ambos sairão ilesos, entretanto, 
de nada importa a vida negra, pois Dé é assassinado assim que a liberta. Do ponto de 
vista jurídico, nota-se que ainda que a Constituição Federal de 1988 enquadre o racismo 
como crime inafiançável, conforme previsto em seu artigo 5º, XLI e XLII, ele permanece 
presente nas raízes da sociedade.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei; 

Trazendo para o viés do Direito, nota-se que com a ausência do Estado, surge no 
Morro do Cantagalo a necessidade de uma organização pautada nos Estados paralelos. 
No filme, isso é retratado de forma clara quando Cacau e Nina decidem participar de 
um baile na favela, onde são impedidas de subir, caso não haja um “guia”. Apesar de 
ser uma questão secundária na produção audiovisual, o suborno é peça fundamental 
para que os traficantes tenham seus espaços reconhecidos sem a interferência militar. 
Esta situação possui uma maior elaboração nos filmes Tropa de Elite 01 (2007) e Tropa 
de Elite 02 (2010), pois mostra com mais clareza como o sistema do tráfico e das milícias 
se organizam e controlam a sociedade periférica, transformando-se, assim, em um 
poder paraestatal que, de acordo com o Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 
XVII considera que “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar’ e no inciso XLIV que “constitui crime inafiançável e imprescritível 
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático”.

O longa-metragem busca a intertextualidade com outras obras cinematográficas 
e literárias, dentre elas: “Romeu e Julieta” (1591-1595), “Ônibus 174” (2002) e “Cidade 
de Deus” (2002). A semelhança entre os fatos da obra de Shakespeare e “Era uma 
vez” é evidente, já que a priori para ambos existe a impossibilidade, ocasionada pela 
pressão familiar, de perpetuar um romance entre os protagonistas, embora por motivos 
diferentes. No primeiro, a rivalidade consolida-se por meio da necessidade de cada 
família em provar seu prestígio e poder, fazendo com que, assim, uma delas assuma a 
responsabilidade da guerra. Já no segundo caso, o antagonismo se dá pela estratificação 
das camadas sociais, o que torna impossível a ascensão de uma classe inferior fomentada 
por diversos tipos de preconceito, como, a exemplo, o racismo - abordado como tema 
secundário ao longo da trama, mas de extrema relevância para a compreensão do tema 
central.  A influência direta de Ônibus 174 apresenta-se no desfecho, onde, em ambos, há 
a estereotipação e criminalização do jovem negro e, por fim, seu assassinato. A inovação 
desenvolvida na trama de Cidade de Deus com a iluminação também é retomada em 
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toda a obra quando busca-se retratar a cidade com cores quentes, representando-a como 
uma bomba relógio que está aguardando sua explosão. 

                                    Figura 01 - Cena da chuteira pendurada 

                                     Figura 02 - Transição abrupta dos cenários

ConCLuSão

Conclui-se que a obra possui enfoque central no romance vivido pelos dois 
protagonistas, mas utiliza desse contexto para abordar os mais diversos problemas sociais 
presentes na realidade nacional, partindo desse pressuposto, as reflexões provocadas 
são concisas. Embora o filme tenha sido feito no período de Pós-retomada, há uma 
contradição acerca da linha seguida por essa escola cinematográfica, visto que durante 
a elaboração das cenas de violência há uma tentativa de torná-las implícitas, cortadas, 
geralmente, pelos ângulos da câmera – nota-se nas cenas da morte de Carlão e do tapa 
recebido por Nina pelo pai durante uma discussão sobre a desaprovação do namoro. Por 
fim, no âmbito do Direito há, para além da retratação da existência de Estados Paralelos, 
a ineficácia do sistema prisional brasileiro que, por muitas vezes, exerce um papel 
contrário para com o detento, apresentando-o como única saída após o cumprimento 
de sua pena, a volta para o mundo do crime.
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reSumo
 O presente trabalho faz parte de pesquisa e discussões em seminários desenvolvidos no 
grupo de pesquisa Labedire - laboratório de estudos do direito e do discurso, cujo objetivo 
é entrelaçar o estudo jurídico por meio de materialidades filosóficas e audiovisuais. 
Trata-se de uma análise entre cinema e direito, mais especificamente no campo da 
hermenêutica jurídica. O presente trabalho tenta analisar os pontos de intersecção entre 
a posição do espectador do cinema e a posição do jurista e/ou profissional do Direito 
imerso num ambiente carregado de situações imagéticas que se dialogam aquém do 
visível. Assim como as obras cinematográficas não se dão no plano instrumental, mas 
sim, no plano semiótico,  e demanda do expectador  leitura e releitura da realidade posta. 
Similarmente ao que arte tenta provocar, os fatos sociais que despontam no mundo 
jurídico não estão distantes de releituras. Exigindo daqueles que milita no Direito um 
movimento que transcende a norma. Este último, com a responsabilidade de provocar no 
universo jurídico efeitos que ressoam na coletividade o produto de suas interpretações. 
Palavras-chaves:  Direito; Cinema; Visibilidade; Hermenêutica.

aBStraCt
The present work is part of research and discussions in seminars developed in the 
research group Labedire - law and discourse studies laboratory, whose objective is to 
interweave the legal study through philosophical and audiovisual materialities. It is an 
analysis between cinema and law, more specifically in the field of legal hermeneutics. The 
present work tries to analyze the intersection points between the position of the spectator 
of the cinema and the position of the jurist and / or legal professional immersed in an 
environment charged with imaginary situations that dialogue below the visible. Just as 
the cinematographic works do not occur in the instrumental plane, but in the semiotic 
plane, and demand of the spectator reading and rereading of the reality posed. Similar 
to what art attempts to provoke, the social facts emerging in the legal world are not far 
from rereading. Demanding from those who militate in law a movement that transcends 
the norm. The latter, with the responsibility of provoking in the legal universe effects 
that resonate in the collective the product of their interpretations.
Key-words: Direct; Cinema; Visibility; Hermeneutics.
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IntroduÇão

Vivemos em uma sociedade obcecada pela imagem, seja ela estática ou em 
movimento. Nos rendemos ao poder e fascínio que elas suscitam. As ciências, delimitadas  
por suas áreas, tem buscado novos métodos diante da realidade dinâmica e global na 
sociedade  contemporânea. A fluidez e a superficialidade com que as informações se 
disseminam requer uma nova mobilidade do estudioso, e por que não dizer também  
do profissional do direito. Assim sendo, não poderia as ciências jurídicas se abster das 
novas formas de pensar e compreender essa realidade. Inúmeros são os estudos que 
relacionam o direito e a literatura - a literatura tem sido instrumento de estudo de vários 
pesquisadores, e tem-se por finalidade, ampliar a compreensão daqueles que lidam com o 
Direito através das narrativas que podem auxiliar a enfrentar a limitação do positivismo 
jurídico, utilizando-se o caráter ficcional para contrapor e compreender as representações  

Segundo a teoria Garderiana, as artes e as ciências históricas são modos de 
experimentação, nos quais, nossa própria compreensão da existência entra diretamente em 
ação. Sendo o cinema a sétima arte, que se apresenta em forma de imagem e movimento, 
por que também não repensar o Direito sob a perspectiva cinematográfica?

Em meio à crise hermenêutica vivenciada no âmbito jurídico, político e cultural, 
o isolamento do conhecimento científico jurídico não mais contempla as necessidades 
atuais, exigindo do profissional uma posição estratégica para enfrentar a realidade fluida 
que desponta no mundo jurídico. 

Diante de tais reflexões passamos a analisar a relação entre o espectador do cinema 
- aqui na perspectiva do filme O som ao redor - e o papel do profissional do direito diante 
dos desafios dos fatos jurídicos, em que apenas, a interpretação da norma não basta para 
produzir decisões judiciais justas e coerentes ao Estado democrático de Direito. O cinema é 
também um campo de busca, e se apropriar do cinema como instrumento de investigação, 
significa ver o filme como um texto a ser analisado, explorado e compreendido como um 
objeto de um processo hermenêutico. 

oBJetIVoS

O objetivo deste estudo, não tem uma pretensão de uma crítica cinematográfica, e 
não se limita a um estudo do desfecho da trama do filme O som ao Redor, do cineasta Kleber 
Mendonça Filho. Mas, utilizá-lo como alegoria a fim de construir uma relação deste com a 
hermenêutica jurídica, e, como o comportamento do espectador do cinema se assemelha 
a atividade do profissional da área jurídica. 

FundamentaÇão teórICa

Para Noth e Santaelha(1997), o mundo das imagens se dividem em dois domínios. 
O primeiro domínio é o das imagens como representações visuais, imagens nesse 
sentido são objetos materiais. O segundo refere-se ao campo imaterial, de como as 



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

474

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

imagens se traduzem na psique. Neste último, as imagens aparecem como visões, 
imaginações, esquemas e modelos mentalmente representativos. As relações que se 
estabelece entre homens e imagens são orientadas por uma infinidade de regras sociais, 
e a esta denominamos como regimes de visualidade. Os regimes de visualidade pressupões 
uma abordagem denominada  socioconstrutivista, em que, rejeita-se a noção de que a 
origem da construção do conhecimento é o indivíduo. Tal corrente adota a tese de que 
o conhecimento é uma construção social fruto da interação entre os sujeitos.

Compreende o pensamento filosófico aristotélico que o pensamento é impossível 
sem as imagens. Contundo não há uma fórmula matemática diante do ato de olhar, “e 
sim, particularidades sócio históricas, tecnológicas e espitemológicas” (PORTUGAL, 2009), 
inexistindo uma visão única ao se deparar com determinados objetos e/ou fatos, em um 
mundo em que a pluralidade de informações despontam de forma veloz e se esvazia na 
mesma velocidade, inadmitindo  limitar a coisa em si numa única visão objetiva.

Partindo desta análise e retomando o conceito da hermenêutica jurídica – campo 
das ciências que se ocupa da interpretação das normas jurídicas, estabelecendo métodos, 
com a função de fixar sentido e alcance do texto legal.  Streck (2015, p.342), ao tratar 
sobre o significado da hermenêutica jurídica, pontua que, esta, não se resume apenas há 
uma disciplina acessória que auxilia na interpretação de textos jurídicos, mas ressalva  
que tal campo investigativo representa algo maior do que simplesmente um repositório 
de métodos para auxiliar o intérprete em sua tarefa de compreensão do Direito. Para 
os autores é preciso afastar os mal-entendidos, os pré-conceitos pré-construídos, “ os 
sentidos, portanto, não dependem da consciência de quem compreende ou interpreta, 
no caso do direito, o julgador, mas, sua inserção num mundo repleto de significados 
compartilhados intersubjetivamente.” 

Para Lacombe(1999), o direito, por sua vez, não é algo que se apresente indistintamente 
do sujeito, mas algo que o sujeito histórico vive, nos remete a compreensão do próprio 
ser no mundo. “Compreender é buscar o significado de alguma coisa em função das 
razões que a orientam”. 

Gademar diz que a hermenêutica atual, incentivada pela descoberta das 
ciências humanas, não trata de definir simplesmente um método específico, 
mas sim fazer justiça a uma idéia inteiramente diferente de conhecimento e 
de verdade. As ciências humanas, não se limitam a pôr um problema para a 
filosofia. Ao contrário, elas põem um problema de filosofia. Gademar propõe 
uma nova relação de sujeito e objeto para que se chegue à compreensão – 
afinal, o objeto não é algo amorfo, estranho, inflexível. (LACOMBE, 1999, P.29)

Tal análise nos remete aos estudos de Foucault, quando se refere à arqueologia do 
saber. Para ele, “tem objetivo especificar um método de investigação que visa entender a 
ordem interna que constitui um determinado saber. Muitas vezes, para determinar um 
saber, a análise arqueológica tem de transitar por diferentes formulações conceituais, 
pertencentes a diferentes saberes.”(GIOCOMONI&VARGAS, p.121)



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

475

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

mÉtodoS

Partiu-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e empírica. Foi realizada 
uma leitura panorâmica de artigos e análise do filme O som ao redor. Cuja finalidade 
foi compreender e relacionar pontos de intersecção entre posição do sujeito enquanto 
espectador de cinema e a posição do jurista e/ou profissional do direito enquanto 
interprete dos fenômenos jurídicos.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Partindo das reflexões ora levantadas, passamos neste ponto, analisar que lições 
a narrativa fílmica poderia contribuir na atividade hermenêutica do profissional do 
Direito. Sendo o cinema imagem e movimento, o longa metragem O Som ao Redor, 
traduz a dinâmica de moradores de uma rua de classe média, na cidade do Recife.   O 
filme perpassa praticamente num ambiente familiar contemporâneo, e se concentra 
praticamente em demonstrar o cotidiano das pessoas. Ocorre que o filme que parece 
contar o dia a dia de tais moradores e que leva ao espectador a pensar que uma equipe 
de vigilância é uma milícia que trabalha com segurança, por trás, o diretor esconde 
toda uma história numa seqüência de imagens e contrastes de som, abusando de planos 
abertos e fechados, indicando muito sutilmente elementos objetivos e subjetivos para 
aprofundar temas como violência urbana, medo, frustração. E mais do que isso, uma 
reflexão histórica e sociológica de como a classe média brasileira se estruturou através 
de exploração, sangue, privilégios, desigualdades sociais e escravidão.  

Tal análise do filme, não desponta de forma dada, mas requer do espectador uma 
compreensão ampla, que remete aos conceitos iniciais desta análise, sobretudo aos 
domínios dos regimes de visualidade, demandando do leitor uma compreensão sócia- 
histórica desprendida de pré-conceitos estabelecidos e verdades já postas. O filme muito 
sutilmente leva o leitor a perceber que a vida cotidiana dos moradores da rua de classe 
média traz um enredo sertanejo, que remete aos tempos do coronelismo e que não se 
fecha apenas numa visão objetiva da trama, mas uma reflexão de como a sociedade 
brasileira naquele contexto pautou sua história.

Em contrapartida, as opiniões contrárias a respeito ao filme, se dividem em duas 
posições, os que se incomodaram com a visceralidade da obra e aqueles que nada 
compreenderam diante da perspicácia das imagens em movimento, sem entender as 
analogias correntes. Este último grupo faz parte da análise deste estudo, de forma que  
a visão holística é condição necessária para aqueles que militam no direito e como 
interpretações rasas podem causar instabilidade jurídica. Não há como não reconhecer 
que a narrativa fílmica e o direito se interceptam num ponto, o ponto das interpretações, 
das leituras para além da visualidade material.

Embora o cinema provoque leituras através de imagem em movimento, e o 
Direito no mundo dos fatos - e a hermenêutica jurídica como ferramenta que auxilia 
nas compreensão desses fatos, ambos bebe da mesma fonte: (a) necessidade de uma 
bagagem existencial, cultural e histórica a fim de provocar no interprete reflexões. (b) 
todo elemento compõe uma parte da interpretação, ou seja, nada pode ser descartado 
antes de analisado; (c) a presença da dialética se faz necessária.
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

O filme utilizado neste estudo trata-se de uma alegoria, pela forma como ele 
transmite ao seu telespectador múltiplas mensagens.  Mensagens estas não padronizadas 
em apenas uma única verdade, mas verdades. É sabido que o profissional do direito está 
imerso num ambiente jurídico cheio de informações, e que a sua atividade jurídica exige 
em sua prática diária decisões estratégicas. 

O espectador do cinema bem como aqueles que militam com Direito não devem 
e não podem ficar alheios a uma visão ampliada da sociedade e do mundo dos fatos. 
É preciso transcender tal proposta, o momento imagético do filme é apenas o primeiro 
momento particular-concreto que visa uma experiência de autorreflexividade crítica. 
Assim, como o filme se comunica com o espectador os fatos jurídicos encarados pelo 
operador do Direito exige, deste, uma posição aquém da norma.

Vale salientar que os efeitos que o cinema pode provocar no indivíduo enquanto 
espectador, através de mensagens imagéticas, e que produzem nestes, um emaranhado de 
interpretações, não atinge a coletividade, o máximo que pode acontecer é uma não recepção 
do público, o que se torna bem diferente das decisões judiciais mal interpretadas, casos 
mal analisados, conceitos já concebidos, a fim de evitar decisões dadas antes de analisadas. 
Destarte como a arte não é um mero reflexo da vida, mas uma maneira de se pensar sobre 
esta, no Direito isto é uma obrigação, pois não é só refletir, pensar, mas realizar. 

Nas palavras de Gademar é preciso deixar que a obra nos diga algo, desde modo 
se assemelha no universo jurídico, é preciso que os fatos jurídicos nos digam algo, que a 
interpretação transcenda a norma sem ferir Estado Democrático de Direito.
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reSumo
O Auto da Compadecida é uma obra fílmica que, baseada no romance homônimo de Ariano 
Suassuna, remonta a realidade vivida no sertão nordestino brasileiro. Com pitadas de 
humor, traz à tona as mazelas peculiares daquela região e promove a reflexão acerca 
dos movimentos culturais que ali se perpetuam. A partir da compreensão dos regimes 
de visualidade que permitem a análise da película em seu contexto histórico, além do 
estudo da Escola de Cinema de Retomada que pretende, dentre outras coisas, apresentar, 
através do uso do cômico, diversas situações do cotidiano, observa-se, especificamente 
na cena do julgamento, as ferramentas utilizadas para retratar um contexto social vivido 
no cenário fílmico, bem como pondera-se sobre a realidade dos tribunais em comparação 
com os julgamentos religiosos vislumbrados na obra.                   
Palavras-chaves: Regime de visualidade. Retomada. Julgamento.

IntroduÇão

Dentre as diversas possibilidades de análises das narrativas fílmicas apresentam-se 
os estudos dos regimes de visibilidade e de visualidade. Esse, diz respeito ao contexto 
histórico que a narrativa está inserida, a qual escola cinematográfica ele pertence, enquanto 
que aquele irá estudar as condições técnicas da produção, tais como: uso de câmera, 
enquadramentos, trilha sonora, fotografia, dentre outros (Santana, 2019).

Interessa, portanto, maior aprofundamento a respeito das questões que perpassam 
os regimes de visualidade do longa-metragem O Auto da Compadecida, já que tais 
elementos irão revelar o funcionamento da sociedade da época, bem como a expressão 
cinematográfica vigente. As investigações a respeito do contexto histórico da produção, 
assim como da história do longa, paralela aos estudos da escola de cinema vigente, irão 
revelar questões históricas, políticas e sociais da imagem, sendo tal fator característica 
marcante da visualidade. 
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Contudo, a avaliação do conteúdo da visualidade não exclui a importância da 
apreciação dos regimes de visibilidade do filme. Serão tais observações, de cunho mais 
técnico, que irão trazer detalhes a narrativa, que muitas vezes são passados despercebidos 
pelo espectador, através de artifícios de construção da imagem (Santana, 2019).

Ademais, importa o destaque para algumas composições jurídicas presentes na 
narrativa. Será objeto de análise mais profunda, a composição da cena do julgamento 
nos céus, e sua correlação com a formação e elementos de um tribunal, nos moldes 
do atual sistema judiciário brasileiro, sendo que, para isso, faz-se necessário a 
avaliação dos regimes de visualidade e de visibilidade do longa-metragem O Auto 
da Compadecida.

 
mÉtodoS

O presente trabalho utilizou da pesquisa bibliográfica para realizar as análises a 
respeito regimes de visualidade presentes no longa-metragem. Além disso, Utilizamos 
a técnica da análise fílmica de forma descritiva-comparativa, perpassando pelo contexto 
histórico e influencias do cinema da retomada, e a revisão bibliográfica, através de um 
estudo qualitativo, acerca do processo penal.

oBJetIVoS

O presente trabalho tem como objetivo apresentar aspectos do filme O Auto da 
Compadecida sob a ótica do direito processual penal, revelando os aspectos históricos 
e socioeconômicos da obra que se correlacionam com a realidade do país e do sistema 
penal brasileiro.

oS regImeS de VISuaLIdade em o auto da ComPadeCIda

É imprescindível que seja feita análise dos regimes de visualidade presentes em 
O Auto da Compadecida, para que melhor se dê o entendimento da história apresentada 
pelo longa. Entende-se, a partir dos estudos de Lopes e Krauss (2010, p. 257), os regimes 
de visualidade como:

o aprendizado histórico-sensorial que permite transformar estímulos 
nervosos em imagens com forma, luz e sombra, sendo este aprendizado 
baseado na experiência empírica e em certas regras sociais que estruturam 
tais experiências. Para os autores, as imagens se imbricam com os significados 
e com a dinâmica dos afetos, de modo que a relação sujeito e imagem é 
determinada por uma infinidade de regras sociais denominadas regimes de 
visualidade, ou seja, as formas de expressar o mundo visível mudam de acordo 
com as condições de possibilidade da construção imagética de cada época e 
de cada lugar.  (SANTANA, 2019, p. 647, apud LOPES; KRAUSS, 2010, p. 257).

Portanto, é de relevância o apontamento de determinados fatores sociais que 
influenciaram a narrativa fílmica analisada.
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ConteXto HIStórICo

O Auto da Compadecida, livro homônimo de 1955 escrito por Ariano Suassuna, 
teve sua primeira encenação no ano de 1956, em Pernambuco, o que a tornou muito 
conhecida pelo Nordeste. Aos poucos, essa visibilidade foi ganhando contornos nacionais, 
e, consequentemente, atraiu os olhares da indústria cinematográfica, que, no ano de 
2000, lançou o longa-metragem O Auto da Compadecida nas telas de cinema do país, sob 
direção de Guel Arraes. 

Nos anos 2000, o Brasil se encontrava sobre a chefia do segundo mandato do 
então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, que conduzia o país com 
políticas tidas como neoliberais. A política econômica visava sustentar a manutenção 
da estabilização do real, bem como estimular o crescimento econômico do país. 
Todavia, sabe-se que tais políticas de desenvolvimento nacional ficaram, coo sempre, 
concentradas no eixo Rio-São Paulo e, também, nas grandes capitais, sendo que os 
interiores, principalmente o sertão nordestino, continuava segregado de tais políticas. 
Importante salientar que o interior do Nordeste, cenário do filme, teve maior visibilidade 
das políticas públicas com o governo do sucessor de FHC, Luiz Inácio Lula da Silva, 
por se tratar de nordestino engajado no movimento operário e de filiação de esquerda.  

Vale destaque para o fato de que, historicamente, a população nordestina, em 
busca de melhores condições de vida e em fuga das misérias de sua terra, migra para 
as regiões do centro sul do Brasil. Entretanto, os padrões de melhoria de condições de 
vida, de crescimento econômico do país, trouxeram benefícios para a região Nordeste, 
no sentido de “redução da desigualdade intrarregional principalmente nos indicadores 
de mercado de trabalho, renda e demografia entre 2000 e 2010” (ARAÚJO, 2017) além 
de garantir o acesso a bens comuns.

Por fim, quanto à dinâmica do trabalho na região nesse período, sabe-se que: 

Em relação ao mercado de trabalho, é possível observar, a partir do recorte por 
tamanho dos municípios do Nordeste, o baixíssimo incremento da população 
em idade ativa nas áreas rurais dos municípios com até 100 mil habitantes. 
A inatividade, por sua vez, expande-se a uma taxa maior nas áreas urbanas 
desses mesmos municípios. (ARAÚJO, 2017, p. 14).

Senso assim, infere-se que a realidade das configurações de trabalho, nos 
municípios de menor população, principalmente naqueles situados na zona rural, tem 
bastante semelhança com a realidade social apresentada no filme.

eSCoLa CInematogrÁFICa – a retomada

Faz-se necessário, ainda, evidenciar a conjuntura política brasileira de alguns 
anos anteriores para entender a inserção do filme na escola de cinema da retomada. 
O governo de Fernando Collor de Melo extinguiu com praticamente todos os tipos de 
incentivo a produção cultural nacional, bem como autarquias, fundações e empresas 
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públicas que fiscalizava a indústria cinematográfica do país (Marson, 2006, p. 17). Com 
o fim da Embrafilme, a produção cinematográfica brasileira esfriou, perdendo forças 
para as produções internacionais, sendo que:

problemas para desenvolver ou adquirir novas tecnologias e equipamentos, 
crises financeiras, falta de integração com a televisão, diminuição do público 
e falta de apoio da sociedade civil (principalmente da mídia) tornaram a 
sobrevivência da atividade cinematográfica no país uma verdadeira batalha. 
. (MARSON, 2006, p. 33).

Apenas em 1995, com o lançamento de Carlota Joaquina, princesa do Brazil, que o 
cinema nacional começou a ganhar ânimo, a partir de uma nova escola cinematográfica: 
a retomada.

O termo Cinema da Retomada não diz respeito a uma nova proposta estética 
para o cinema brasileiro, nem mesmo se refere a um movimento organizado 
de cineastas em torno de um projeto coletivo (...). O Cinema da Retomada se 
refere ao mais recente ciclo da história do cinema brasileiro, surgido graças 
a novas condições de produção que se apresentaram a partir da década de 
90, condições essas viabilizadas através de uma política cultural baseada em 
incentivos fiscais para os investimentos no cinema. (MARSON, 2006, p. 11).

O Cinema de Retomada fez com que a manifestação artístico-cultural 
cinematográfica ressurgir-se no Brasil. A ditadura militar, que mostrou-se contra os 
diversos segmentos culturais da sociedade brasileira, associados a política de extinção 
do fomento a produções fílmicas do país, durante o governo Collor, trouxeram uma 
influência negativa para a questão das produções cinematográficas da época, mas que, 
felizmente, foram superadas graças ao movimento da Retomada, iniciado com a história, 
com tons satíricos, de Carlota Joaquina.   

Importante característica do Cinema de Retomada é a abordagem cômica da 
realidade brasileira. Os filmes retratavam as mazelas do país, sem deixar de lado o tom 
de comédia, fator bastante presente em O Auto da Compadecida. Todavia, as produções 
nacionais não deixavam de retratar os dramas humanos, como em Central do Brasil, filme 
de 1998, dirigido por Walter Salles.

Ademais, é importante destacar a filiação da rede Globo de Televisões para o cinema 
nacional. A partir do século XXI, a TV Globo começa a participar na produção de longas-
metragens, sendo que, em 1998 é criada a Globo Filmes, estando essa responsável pelas 
produções fílmicas da emissora, que ganharam um estilo mais novelesco, por conta da 
aproximação com a televisão.

oS gÊneroS da retomada – FaVeLa-moVIeS e CInema BLoCKBuSterS

O Cinema de Retomada é marcado, também, pelo fato de conter uma mescla de 
gêneros em seu nicho. As dramédias e as comédias românticas são marcas da época, 
sendo que “o Cinema da Retomada passou a ser entendido como o cinema da diversidade, 
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englobando toda a produção brasileira realizada a partir da criação das leis de incentivo” 
(MARSON, 2006, p. 104). 

Merece destaque, dois gêneros de importância para a retomada: os favela-movies e 
os blockbuster.  Aquele se refere as produções nacionais que trazem para seu enredo, o 
ambiente da favela, do tráfico de drogas, a constante violência, sendo o precursor desse 
estilo, o filme Cidade de deus (2002). Também é destaque desse gênero: tropa de elite (2007), 
tropa de elite 2 (2010) e Ônibus 174 (2002). 

Para Santana (2019):

Em diversos favela-movies, tais como em Cidade de Deus, as imagens se 
imbricam com os significados e com a dinâmica dos afetos, de modo que a 
relação sujeito e imagem é determinada por uma infinidade de regras sociais 
em diferentes tempos e espaços. (SANTANA, 2019, p. 654).

Em contrapartida, o cinema blockbuster brasileiro, vertente do Cinema de 
Retomada, mixa a estética televisiva da Globo nas produções dos longas. Isso se deu 
por conta da introdução da Rede Globo no mundo cinematográfico, por meio da Globo 
Filmes. Produções como O Auto da Compadecida (2000) e Lisbela e o prisioneiro (2003), de 
Guel Arraes, Os Normais (2003) de José Alvarenga Junior e Sexo, Amor e traição (2004) de 
Jorge Fernando, marcam tal período (MORIS, 2016).

ComPoSIÇão JurídICa em o auto da ComPadeCIda

Uma análise mais criteriosa da cena do julgamento dos mortos, em O Auto da 
Compadecida, nos revela uma série de elementos característicos do Poder Judiciário 
brasileiro, tais como: órgão julgador – Judiciário, representado na pessoa do juiz de direito; 
órgão acusador e inquisitório – a Promotoria Pública; órgão de defesa – a Defensoria 
Pública e réus. 

Em O Auto da Compadecida fica claro a falta de efetividade do sistema penal 
brasileiro em solucionar os problemas sociais e a vulnerabilidade dos réus perante 
o poder judiciário, mostrando a importância da garantia dos direitos constitucionais 
durante todo o processo penal. O filme ainda faz uma crítica de forma cômica, através 
dos personagens que representam as figuras do Estado Jurisdicional, colocando elementos 
divinos e hierárquicos às instituições do judiciário.

JuLgamento noS CÉuS

O enredo de O Auto da Compadecida gira em torno das trapaças de João Grilo e Chicó 
em busca de melhorias socioeconômicas, no desenrolar da história vão surgindo outras 
narrativas e personagens que acabam se envolvendo nas confusões dos protagonistas 
levando-os a morte. Após a morte, todos se veem na igreja diante um altar para um 
julgamento divino e a partir daí surgem os personagens que representam figuras do 
nosso judiciário.
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O direito segue ritos e simbologia desde o seu surgimento até os dias atuais, grande 
parte desses ritos são heranças do catolicismo quando o direito atendia aos designíos da 
igreja católica. Um grande exemplo disto é a equiparação dos juizes a deuses, julgando 
o que é o certo e o que é o errado, sempre posicionados acima dos réus de modo que 
aparentam visualmente estar intocáveis em um altar.

João Grilo, usando da sua inteligência, em dado momento afirma “Eu sempre ouvir 
dizer que uma pessoa para ser condenada ela precisa ser ouvida” e em seguida inicia-se 
o julgamento. Observando esse trecho é possível entender a importância do rito durante 
o julgamento, no filme é adotado todos os ritos do judiciário, o posicionamento do juiz, 
a presença do promotor e defensoria, todas as figuras cumprindo seu papel.

A Compadecida, ao ser convocada por João Grilo, estabelece-se como advogada de 
defesa, o Diabo como o acusador e Manuel como o juiz imparcial. Assim, o céu à direta, 
o inferno à esquerda e o juiz no centro. Durante o júri a imagem que se estabelece é 
que o acusador é o mal e a defesa é o bem, reforçando mais uma vez a dualidade no 
processo penal.

rÉuS: João grILo e ComPanHeIroS 

No julgamento de Ariano Suassuna, os réus são os personagens mortos pelos 
cangaceiros, representando o povo pobre e humilde do sertão nordestino que são 
submetidos à seca e a fome e sem a ajuda do Estado precisam recorrer apenas a sua 
inteligência como forma de conseguir sua sobrevivência diante os diversos problemas. 
O filme mostra os “pecados” dos réus sob a ótica das suas condições sociais, colocando 
os valores éticos e morais em segundo plano, pois os problemas que passaram tornam-
se mais importantes nesse momento.

O julgamento de João Grilo e seus companheiros é extremamente moral, colocando 
sempre em ênfase a dualidade entre o certo e o errado, característica típica da visão cristã. 
Mesmo cometendo diversos “pecados”, os personagens conseguem atenuar sua sentença 
final e são encaminhados para o purgatório, viria a significar a pena alternativa, apenas 
João Grilo tem uma sentença diferente dos demais e desperta vivo momentos antes de 
ser enterrado por Chicó.

Um ponto importante a se destacar é a condição hipossuficiente do réu dentro do 
julgamento. No filme vemos o acusador, o Diabo, a todo instante com intenção de levar 
todos os réus para o inferno, sendo, muitas vezes, injusto e ardiloso. Essa visão mostra 
o promotor/acusador como uma figura que teria o papel apenas de condenar o réu 
sem compaixão, passando uma imagem de um sistema penal em crise e apontando o 
quão importante são os direitos constitucionais. Durante a acusação dos réus, inclusive, 
é possível observar que o Diabo passa por cima do principio da ampla defesa e do 
contraditório, uma vez que sequer é dada a chance dos réus de se defenderem, os mesmo 
não são ouvidos pelo acusador, por isso João Grilo em uma última tentativa clama pela 
Compadecida, figura da defensora.
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JuIZ: manueL / JeSuS

O juiz é Jesus ou Manuel como é chamado pelo Diabo, ele representa a justiça, é ele 
que irá julgar os réus. Nesse julgamento todos os crimes (pecados) são julgados pelo júri 
diferenciando-se da justiça brasileira. O juiz, apesar de representar Jesus, deixa claro que 
não poderá salvar os réus, pois eles precisam ser submetidos à acusação e à sentença, 
simbolizando um “bem” sem compaixão e apontando a conduta que um juiz deve ter. 

No inicio do julgamento um dialogo entre João Grilo e Severino nos aponta para 
a igualdade das pessoas perante o poder judiciário, dentro no júri todos são iguais 
independentes das suas condições sociais, nos informando sobre a isonomia que todos 
os indivíduos devem obter durante o processo. O diretor da obra ainda usa o exemplo 
de Jesus que mesmo sendo filho de Deus foi penalizado e sofreu graves consequências 
da “Justiça” e, sendo assim, Emanuel, o juiz, não poderia utilizar de seletividade para 
beneficiar o próprio João Grilo, pois no âmbito da justiça judiciaria não há seletividade, 
mas sim uma isonomia.

Essa mesma visão de isonomia ao decorrer do filme vai se desmistificando, deixando 
claro que na prática, em algumas situações, não é o que acontece. Na cena inicial do 
Diabo, ao fundo quando as portas do “inferno” se abrem é possível ver pessoas sendo 
torturadas e sofrendo terrivelmente com suas “penas”, dando ênfase à violência dos 
conjuntos penais, ao sofrimento dos presos e a falta de dignidade. 

PromotorIa PÚBLICa: dIaBo

Ao abordar os aspectos da vida de cada personagem, dentro da composição cênica 
do julgamento em O Auto da Compadecida, é possível estabelecer uma relação entre o 
Diabo e a Promotoria Pública. 

Jesus, que representa a figura do juiz, solicita do Diabo que entregue relatos que 
permitam numa decisão acerca do destino das almas daqueles personagens que haviam 
morrido. Isso representa a denúncia no papel do Ministério Público de ajuizar ação 
penal que uma vez aceita, deverá ser referendada em provas para alcançar o resultado 
almejado pela promotoria.

deFenSorIa PÚBLICa: noSSa SenHora

Por sua vez, dentro de um julgamento que almeja alcançar a justiça, há de se oferecer 
a oportunidade de defesa por parte dos acusados e nesse aspecto o filme apresenta a 
figura de Nossa Senhora que encarna o papel de defensora daqueles personagens ali 
envolvidos no julgamento dos céus.

O advogado no papel de defensor do réu age no intuito de justificar determinadas 
ações em observância da realidade de cada indivíduo e assim a narrativa do filme leva essa 
alusão ao pé da letra ao proporcionar a observância dessa encenação por parte de Nossa 
Senhora que justifica a Jesus (juiz) as atitudes imputadas aos réus pelo Diabo (promotor).
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ConSIderaÇÕeS FInaIS

Para tanto, conclui-se que nesse período descrito no presente artigo, não bastava 
apenas produzir obras cinematográficas para entreter o público de forma cômica, mas 
expor a dura realidade da sociedade brasileira a todas as regiões do Brasil. O motivo 
pelo qual o nordeste e as favelas tiveram esse enfoque é justamente mostrar de forma 
impactante como o Estado é por vezes negligente com o seu povo. Vale salientar também 
a proximidade dos ritos de um julgamento do sistema judiciário com a igreja católica.
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um oLHar SoBre o CenÁrIo CInematogrÁFICa de VItórIa da 
ConQuISta

Lígia Cardoso Borges
Fernando Salgado Bernardino

reSumo
A relevância do cinema e do envolvimento da população é estudado e defendido por 
muitos especialistas da área, já que um cinema e sua grande distribuição de arte contribui 
para a formação do que é chamado por psicopedagogos de inteligências múltiplas. 
Oferece, assim, novos cenários às pessoas, forçando suas mentes a se abrirem para novos 
horizontes, seja de convívio social ou aprendizado intelectual (ANTUNES, 1998). O 
cinema e sua arquitetura nasceram no final do século XIX, quando arquitetos como Walter 
Groupius começaram a incluir, na parte cênica do teatro, ferramentas cinematográficas 
já disponíveis na época. Muitos autores entendem essa mesma época como o início da 
decadência da arte teatral, já que o cinema era uma concorrência tecnológica inalcançável 
(ZILIO, 2010). Em Vitória da Conquista, apesar de possuir um grande número de cinemas 
que funcionaram no passado, atualmente não existe espaço físico voltado para cinema 
independente ou para receber eventos que apoiem o cinema local, como a Mostra de 
Cinema anual. Tendo muitas de suas edições realizadas no Centro de Cultura Camilo 
de Jesus Lima. Essa falta de infraestrutura impacta diretamente não só apenas no curso 
da UESB, mas também interfere nos projetos ligados às políticas de fomento para a 
disseminação das habilidades audiovisuais por meio de cursos. Desta forma objetivou-se 
com o presente trabalho constatar a eficiência acústica e o atendimento as exigências por 
parte da visibilidade de palco dos locais que recebem os eventos de cinema na cidade 
de Vitória da Conquista, concluído que todos os locais que sediam eventos não atendem 
aos padrões recomendados pelas normas vigentes.
Palavras-chave: Cinema. Arquitetura Efêmera. Acústica.

IntroduÇão

O cinema teve seu surgimento no final do século XIX, com a ideia de se juntar 
momentos fotografados em uma sequência, sem áudio ou sequer uma linha de tempo 
ou desenvolvimento preciso (KORNIS, 2008). Durante sua fase de estabelecimento, 
o cinema passou por diversas dificuldades, não possuindo instalações próprias 
(MENNEL, 2008), com exibições realizadas em salas de teatros e até mesmo em vagões 
de circos itinerantes. 

Em 1910, quando a fase chamada Cinema Narrativo chegou e, junto com ele, 
diversas vanguardas cinematográficas, houve expansão no campo da arquitetura e a 
construção de locais que atendessem a plenitude das necessidades cinematográficas 
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(KORNIS, 2008). Por volta de 1960, a arquitetura se apoderou de vez do conceito de 
cinema em um momento delicado, onde modernistas e pós modernistas batalhavam 
pelo direito da hegemonia. Assim, o cinema acabou sendo um prédio com características 
marcantes modernistas. 

O cinema começou no Brasil de forma conturbada, tendo diversos momentos 
de súbita descontinuidade, de modo que os eventos aconteciam de maneira curta 
e quase aleatória, não permitindo desenvolvimentos notórios dentro do horizonte 
cinematográfico. Em Vitória da Conquista, o cinema chegou por volta de 1912, com 
sessões únicas e independentes. Esses eventos costumavam acontecer durante feiras, 
em ambientes improvisados com lonas, pelo centro da cidade (MOSTRA DE CINEMA 
CONQUISTA, 2018). Logo, a cidade demonstrou o seu potencial para a área, quando 
diversos cineclubes abriam e funcionavam bem, despertando o olhar empreendedor das 
pessoas responsáveis por trazer os cinemas já existentes na cidade. 

Vitória da Conquista possui, ainda, um curso de graduação em Cinema, na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), envolvendo grande número de 
profissionais e acadêmicos, que somados aos demais agentes da cidade, movimentam 
o circuito independente de cinema da cidade. Dentre as ações que movimentam o 
mercado cinematográfico independente de Vitória da Conquista, podem ser citados a 
Mostra Anual de Cinema; Festival de Cinema do Sudoeste Baiano; PocaZoi Festival; 
Semana do Cinema e Audiovisual; Concurso de Curtas-metragens Estudantil; Mostra 
SESC de Cinema; Cine SESC Gratuito; Mostrinha de Cinema Infantil; Janela Indiscreta, 
dentre outras exibições de filmes pontuais. Entretanto, não há espaços específicos para 
esta demanda e, desta forma, os eventos e exibições acontecem em locais que não foram 
projetados para estas atividades.

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho a análise qualitativa de três 
espaços utilizados para eventos cinematográficos independentes em Vitória da Conquista.

materIaIS e mÉtodoS

O trabalho foi desenvolvido na cidade de Vitória da Conquista, BA, no período de 
setembro a novembro de 2019. Para a execução do estudo foram documentados os eventos 
de cinema que ocorrem regular e eventualmente na cidade, e os locais onde acontecem. 
Os dados foram coletados em sites oficiais, diário oficial do município, panfletos de 
propagandas e mídias sociais das organizações. Após identificação, foram selecionados 
três locais representativos para análises: Teatro do Centro de Cultura Camillo de Jesus 
Lima (CCCJL), Auditório da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Teatro Glauber 
Rocha, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Foram solicitadas 
aos administradores as plantas técnicas das edificações, que foram prontamente 
disponibilizadas. As respectivas plantas podem ser observadas nas Figuras 1 a 3. Em 
seguida, realizaram-se análises qualitativas destes, quanto a características acústicas e 
de visibilidade da plateia.
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Figura 1. Planta do Teatro do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima

Fonte: Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (2016)

Figura 2. Planta do Auditório da Universidade Federal da Bahia

Fonte: Superintendência de meio ambiente e infraestrutura da UFBA (2019)
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Figura 3. Planta do Teatro Glauber Rocha

Fonte: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2019)

Para se avaliar a qualidade acústica, foi calculado o tempo de reverberação dos 
ambientes, utilizando a metodologia descrita na norma ABNT NBR 12179 (1992), baseado 
na equação de Sabine, descrita a seguir:

Onde:
TR = tempo de reverberação, em s
V = volume do ambiente, em m³
AT = absorção total, em Sabines
A absorção total foi calculada com base nas áreas dos materiais de revestimento e 

seus respectivos coeficientes de absorção acústica, de acordo com a NBR 12179 (ABNT, 
1992). Os valores dos coeficientes utilizados foram os valores individuais correspondentes 
à banda de frequência de 500 Hz, frequência média onde a fala humana é compreendida. 
Ressalta-se que os ambientes foram avaliados sem a presença de pessoas, configurando 
o pior cenário possível.

O estudo de visibilidade da plateia foi realizado de maneira comparativa com a 
visibilidade ótima proposta por pelo Neufert (2015) e a NB 1186/1988 (ABNT, 1988), 
analisando a área de ocupação da plateia, a distância entre o primeiro espectador e a 
tela, último espectador e a tela, e atendimento pleno ao ângulo de visão dos espectadores 
localizados em todos os setores. Foi considerada a utilização de tela com dimensões de 
4,00 x 3,00 m.



Inovação e conhecimento na era da cidadania global

489

Ensino, Pesquisa e Extensão

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

reSuLtadoS e dISCuSSão

Ao se avaliar a qualidade acústica das edificações, foram identificados os materiais 
de revestimento e suas respectivas áreas, calculando-se a absorção total. Os resultados 
estão demonstrados nas Tabelas 1 a 3.

tabela 1. Coeficientes de absorção e absorção total do 
Teatro do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima

material Área (m²) Coeficiente absorção (Sabines)

Palco em Madeira 100,51 0,06 6,03
Arena em Madeira 399,10 0,06 23,95
Cadeira estofada 380 0,28 106,40
3 paredes em madeira 223,02 0,06 4,46
2 paredes em tinta preta 297,60 0,02 5,95
Forro acústico 499,61 0,32 159,87
Absorção total 306,66

Fonte: Elaborada pelo autor; ABNT 1992.

tabela 2. Coeficientes de absorção e absorção total do 
Auditório da Universidade Federal da Bahia

material Área (m²) Coeficiente absorção (Sabines)

Cadeira 375 0,28 105
Parede c/ tinta 583,92 0,02 11,68
Palco de madeira 77,04 0,06 4,62
Forro 446,46 0,02 8,93
Piso comum 446,46 0,02 8,93
Absorção total 139,19

Fonte: Elaborada pelo autor; ABNT 1992.

tabela 3. Coeficientes de absorção e absorção total do Teatro Glauber Rocha
material Área (m²) Coeficiente absorção (Sabines)

Cadeira 276 0,28 77,28
Parede c/ carpete 530,40 0,18 95,47
Palco de madeira 110,75 0,06 6,65
Forro 282,19 0,06 16,93
Carpete 282,19 0,18 50,79
Absorção total 247,12

Fonte: Elaborada pelo autor; ABNT 1992.
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A partir dos dados de absorção total foram calculados os tempos de reverberação 
dos ambientes, conforme pode-se observar na Tabela 4.

tabela 4. Volume das salas e tempos de reverberação 
calculados (TR) e ótimos das edificações analisadas

objeto de estudo Volume (m³) tr (s) tr ótimo (s)

Teatro CCCJL 3097,58 1,60 0,8
Auditório UFBA 3169,81 3,67 0,8
Teatro Glauber Rocha 2031,77 1,32 0,8

Fonte: Acervo Próprio (2019); ABNT (1992)

De acordo com os resultados obtidos, pode-se inferir que todas apresentaram 
tempos de reverberação acima do recomendado pela norma. Como consequência, 
a inteligibilidade da fala é reduzida, pois é inversamente proporcional ao tempo de 
reverberação. Isto resulta em prejuízo na capacidade dos ouvintes entenderem falas dos 
filmes, bem como outros sons e efeitos.

De acordo com Meireles (2012), quando o tempo de reverberação dentro de um 
ambiente é demasiadamente alto, significa que o som está refletindo muitas vezes 
nas superfícies do local. Quanto mais o som demora para cessar, mais confuso ele se 
torna. Esta característica compromete a concentração do ouvinte, podendo resultar em 
incômodos físicos, que vão desde zumbidos a fortes dores de cabeça. Por outro lado, é 
necessário que o tempo de reverberação não seja muito curto, a ponto de as palavras 
não conseguirem ser refletidas pelas superfícies e alcançarem pontos mais distantes, de 
modo que as últimas fileiras não são atendidas (LOSSO, 2003).

Os resultados da visibilidade vertical da plateia podem ser observados nas Figuras 
4 a 6. Considerou-se a altura média dos olhos de uma pessoa sentada em 1,20 m, e o 
tamanho das telas de projeção de 4,00 x 3,00 m.

Figura 4. Estudo de visibilidade vertical da plateia do 
Teatro do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima

Fonte:  Acervo pessoal (2019)
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Figura 5. Estudo de visibilidade vertical da plateia do 
Auditório da Universidade Federal da Bahia.

Fonte: Acervo Próprio (2019)

Figura 6. Estudo de visibilidade vertical da plateia do Teatro Glauber Rocha

Fonte: Acervo Próprio (2019)

Nas figuras estão discriminados por diferença de cor os três eixos principais de 
visualização da tela pelos espectadores. De acordo com a NB 1186/1988 (ABNT, 1988), o 
ponto inferior da tela, representado pela cor vermelha, não deve ser interrompido pela 
cabeça da pessoa a frente. O ponto central da tela, representado pela cor lilás, não deve 
ultrapassar o ângulo de 30º, e ponto superior da tela, representado pela cor azul, não 
deve estar inclinado em um ângulo maior que 40º. Os dados observados para os pontos 
médios e superiores dos locais estudados encontram-se na Tabela 5.

tabela 5. Ângulos a partir dos pontos médios e superiores 
da tela de projeção para os locais estudados

Local Ponto médio Ponto superior

Teatro CCCJL 12º 18º
Auditório UFBA 28º 40º
Teatro Glauber Rocha 25º 39º
Valores referenciais 30º 45º

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Em relação à altura das cadeiras, é recomendado que a tela esteja a no mínimo 1,20 
m do piso (ABNT, 1988), que compreende a altura de uma pessoa sentada, de forma que 
a construção da plateia se dá em função desse valor. É preciso, ainda, que cada pessoa 
nas fileiras subsequentes esteja a pelo menos 0,12 m de altura acima da pessoa à sua 
frente (ABNT, 1988), para que se possa ter uma visão completa da tela. Verificou-se que 
no Teatro CCCJL e Auditório UFBA estes valores são atendidos, com diferença de nível 
entre fileiras de 0,40 m e 0,15 m, respectivamente. Entretanto, o Teatro Glauber Rocha 
apresenta diferença de nível de 0,10 m, inferior ao recomendado pela norma.

De acordo com os resultados, pode-se afirmar que as salas do Teatro CCCJL e 
Auditório UFBA apresentam condições de visibilidade vertical adequadas à utilização 
para exibição cinematográfica, pois todos os pontos considerados encontram-se dentro 
do recomendado pela normatização vigente. Desta forma, os espectadores da primeira 
fileira podem assistir às projeções com conforto adequado.

Os resultados de visibilidade horizontal da plateia estão discriminados nas Figuras 7 a 9. 

Figura 7. Estudo de visibilidade horizontal do 
Teatro do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima.

Fonte: Acervo pessoal (2019).

Figura 8. Estudo de visibilidade horizontal do 
Auditório da Universidade Federal da Bahia

Fonte: Acervo Próprio (2019)
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Figura 9. Estudo de visibilidade horizontal do Teatro Glauber Rocha

Fonte: Acervo Próprio (2019)

A partir do estudo, verifica-se que parte da plateia em todas as edificações 
encontra-se fora da área de visibilidade da tela sugerida na NB 1186/1988 (ABNT, 1988), 
que indica o ângulo de visão lateral de 110º como o máximo para que haja conforto 
visual para observação da tela sem movimento de cabeça. Além disso, de acordo com 
a dimensão de tela de 4,00 x 3,00 m, utilizada nestes ambientes, é necessária distância 
de 2.10 m e 11,60 m, para a primeira e última fileira de cadeiras, respectivamente. Desta 
forma, os espectadores podem visualizar a tela sem impedimento ou falta de clareza e 
discernimento de imagens na tela.

Em todas as salas analisadas, a locação da primeira fileira encontrou-se dentro 
da distância mínima preconizada. Entretanto, quando se analisa a distância da última 
fileira, verificou-se que as salas utilizam fileiras em distâncias superiores à recomendada 
pela normatização. Assim, parte dos espectadores podem apresentar dificuldades para 
visualizar claramente as imagens projetadas em sessões cinematográficas.

ConCLuSÕeS

De acordo com os resultados observados, pode-se concluir que as salas avaliadas 
não atendem às necessidades mínimas para conforto acústico, uma vez que os tempos 
de reverberação encontram-se acima do tempo ótimo.

Ainda, os espaços avaliados não apresentam condições de visibilidade adequadas 
a todos os espectadores, o que leva a restrições de visualização das projeções 
cinematográficas.

Dessa forma, conclui-se ainda que os principais eventos cinematográficos  de 
Vitória da Conquista estão sendo realizados em locais que impedem a experiência total 
do público, sendo necessárias adaptações dos mesmos, ou criação de novos espaços 
projetados para esta finalidade.
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reSumo
O presente artigo tem como objetivo analisar os principais entraves encontrados 
pela população, no momento, em que necessitam dos serviços públicos de saúde. Na 
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, garante que todos são iguais perante a lei. No 
entanto, ao observarmos o cenário atual vimos que essa “Igualdade” se ausenta cada 
vez mais, deixando lacunas nos direitos positivados pela Constituição Federal sendo 
preenchidas por desigualdade e descaso. Uma das causas dessa problemática é a 
incapacidade do Ministério Público, que tem como dever zelar pelos direitos essenciais 
e o princípio da dignidade humana, oferecendo cuidados mínimos relacionados à saúde. 
A falta e/ou desvio de verbas é um dos principais responsáveis por essa lastimável 
decadência vivida no nosso país.  
Palavras-chaves: Desigualdade; Decadência; Ministério Público.

aBStraCt
This article aims to analyze the main obstacles encountered by the population, at the 
moment, when they need public health services. In the Federal Constitution of 1988, 
article 5, guarantees that all are equal before the law. However, as we look at the current 
scenario, we see that this “Equality” is absent more and more, leaving gaps in rights 
affirmed by the Federal Constitution being filled by inequality and neglect. One of 
the causes of this problem is the inability of the Public Prosecution Service, which has 
the duty to safeguard the essential rights and the principle of human dignity, offering 
minimal health-related care. The lack and / or misappropriation of funds is one of the 
main reasons for this deplorable decay experienced in our country.
Key-words: Inequality; Decadence; Public Ministry.

IntroduÇão

O sistema único de saúde (SUS) foi criado logo após a Constituição Federal de 
1988, sendo regulamentado pelas Leis 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.142 de 28 
de dezembro 1990, garantindo o direito de todos os cidadãos o acesso à saúde, sendo 
dever do Estado assegurar o cumprimento desse direito mediante políticas sociais e 
1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). eduardabomfim@hotmail.com
2 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). jeh.ab@live.com
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4 Doutor em Memória, Linguagem e Sociedade pela Uesb. carlospublio108@yahoo.com.br
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econômicas. A assistência à saúde é um direito humano fundamental, sendo de acesso 
integral, universal e igualitário a todos os seres humanos conforme disposto nos art. 
196 e 198 da Constituição Federal. 

O SUS atende desde as meras consultas clinicas até os procedimentos mais 
complexos, tendo o dever não só de curar doenças, mas também de preveni-las. O seu 
regulamento é composto por princípios e diretrizes que estabelecem a sua gestão e a 
distribuição de competências entre a União, os estados e os municípios, sendo atribuída 
a cada um uma respectiva função. Tais princípios estão dispostos na Constituição 

Federal de 1988 como a universalidade que garante o acesso à saúde para 
todas as pessoas, independentemente, do gênero, da raça, da religião dentre outras 
características, a equidade que garante o tratamento igual para todos, sem privilegiar 
uns mais que outros tratando os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais 
nas medidas das suas desigualdades e a integridade onde todas as pessoas devem 
ser atendidas conforme as suas necessidades devendo ser incluído nos programas de 
saúde meios adequados para prevenção, tratamento e a reabilitação de pacientes com 
doenças. 

“A vigilância sanitária foi definida no § 1º do Art. 6º da Lei nº 8.080/90 para  eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde intervindo nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde. Contudo, o Brasil sofre um forte colapso no que tange a saúde pública, 
aqueles que não têm condições econômicas para recorrerem às ferramentas privadas, 
sofrem a consequência da ineficiência do Estado em oferecer de forma igualitária, serviços 
adequados, e temos “o Estado se mostrando cumprindo de maneira ineficiente a sua 
obrigação de garantir a todos o pleno direito à saúde”. (OLIVEIRA, 2018).

São grandes os problemas enfrentados pela saúde pública no Brasil, a deficiência 
nas estruturas das unidades de atendimento e a falta de profissionais capacitados são uns 
dos grandes entraves que a população de depara quando necessitam de um atendimento 
de qualidade, além disso, a falta de medicamentos também é um dos grandes problemas 
encontrados. Dessa forma, é perceptível a violação dos direitos fundamentais garantidos 
pela Constituição Federal e pela própria Lei 8.080/90. 

oBJetIVoS

O objetivo desse estudo é analisar os reflexos da saúde no Brasil, com um viés 
voltado para o sistema único de saúde (SUS), um dos maiores programas de saúde 
pública do mundo criado com objetivo de atender desde os procedimentos mais simples 
até os mais complexos. No entanto, nos deparamos com a precariedade do Estado no 
momento de garantir a efetivação desse direito. O Conselho de Saúde é o principal 
órgão responsável para fiscalizar e garantir que todos tenham acesso ao tratamento 
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médico adequado e aos medicamentos sem nenhuma cobrança indevida vindo da rede 
pública.  Dessa forma, nosso foco principal é sair da teoria e relatar os principais entraves 
encontrados pela população na prática. 

mÉtodoS

 O presente projeto foi realizada na cidade de Vitória da Conquista –BA. Durante 
as pesquisas, podemos conhecer a realidade acerca das dificuldades desse sistema, e 
os motivos que provocam uma distância tão obscura sobre o que foi planejado e o que 
está sendo posto em prática. Um dos princípios do SUS é a Universalidade, que defende 
que o Estado deve garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde 
sem nenhuma cobrança vindo da rede pública. Tivemos como base para nossa pesquisa 
matérias jornalísticas e dados de estudos acadêmicos retirados de plataformas públicas, 
a fim de enriquecer o conteúdo oferecido e trazer com veracidade as dificuldades 
enfrentadas por todos que necessitam do serviço público de saúde.

reSuLtadoS e dISCuSSão

Após as pesquisas realizados, podemos observar como a estrutura do Sistema 
Único de Saúde é bem formada. É um sistema composto de projetos bem elaborados e 
etapas funcionais. Os problemas identificados foram relacionados em sua grande maioria 
às verbas. O processo que envolve o SUS é carente de investimento, problema que se 
multiplica também a gestão dos governantes anteriores e atuais. O investimento do 
estado, além de escasso é mal aproveitado dificultando a execução dos procedimentos 
envolvendo a área de saúde. A deficiência também é responsável pela ausência estrutural 
que envolve todo núcleo de saneamento básico e tratamentos preventivos, o que 
proporciona uma grande procura ao sistema de saúde, e poucas vagas e medicamentos 
disponíveis. As mudanças ocorridas com o programa mais médicos também afeta 
diretamente o funcionamento do programa, tendo em vista que os médicos estrangeiros 
foram retirados das áreas em que trabalhavam, fazendo com que esses locais- em sua 
grande maioria são locais de extrema pobreza e escassez- ficassem sem atendimento 
médico, considerando que uma boa parte dos médicos brasileiros não se disponibilizam 
para trabalharem em localidades tão distantes das grandes cidades e do total conforto 
oferecido nos hospitais e postos de saúde localizados dentro da área urbana. 

O programa mais médicos foi instalado para oferecer atendimentos nas áreas mais 
pobres onde não haviam serviços oferecidos anteriormente. Esse atendimento abarcava 
não só atendimento médico em termos físicos, como uma medicina humanizada, que 
contribuía diretamente com a melhoras dos pacientes enfermos. Além de atendimento 
médico, o Sus leva para as pequenas áreas de zona rural o apoio de uma equipe de 
profissionais que conta com assistentes sociais, psicoterapeutas, técnicos em enfermagem, 
agente de endemias, dentistas, agente de saúde bucal, entre outras áreas. 
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O acompanhamento é feito de forma direta, sendo observados além de melhorias 
na saúde da população, qualquer tipo de abusos que possam estar ocorrendo. Nos 
casos de confirmação, a equipe aciona o órgão competente para agir de forma veloz 
protegendo a vítima. No caso de maus tratos à idosos temos o Estatuto do Idoso, em 
caso de menores de idade temos a presença do ECA, e etc. Desse modo, observa-se a 
importância do SUS não somente para questões de cuidados físicos ou biológicos, mas 
os cuidados que envolvem a saúde menta e psicológica, saúde essa que é responsável 
por uma parte das doenças do corpo. 

ConSIderaÇÕeS FInaIS

Diante dos problemas analisados e tendo como base as dificuldades instaladas 
nessa realidade, identificamos como principal fonte do problema o Estado, que na grande 
maioria das vezes, se ausenta de suas obrigações deixando de garantir as necessidades 
básicas para qualquer indivíduo, necessidades essas garantidas pela nossa Constituição 
Federal. Ainda recorrendo algumas vezes pela justiça, nem todos conseguem ter acesso à 
esses direitos presumidos em lei, o que nos desperta o olhar de como o próprio Estado se 
encontra em posição de reproduzir atos inconstitucionais. É necessário que a saúde seja 
prioridade, para que consigamos sanar os outros pontos deficientes no nosso pais, afinal 
de contas, sem vida e saúde não conseguimos conquistar nada além de enfermidades e 
miserabilidade. 
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