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o suPerendIVIdamento e o dIreIto À (des)InFormaÇão - uma 
anÁLIse do ParCeLamento automÁtICo do Cartão de CrÉdIto 
Frente ao CdC 

Chaves, Louise de Oliveira1 
Oliveira, José Carlos Melo Miranda de2

IntroduÇão Vive-se na sociedade de consumo, onde a felicidade atrela-se 
à posse material (BAUMAN, 2008). Contudo, a estimulação ao consumo não é 
acompanhada de conscientização do consumidor, nem de aumento da renda, mas 
do aumento das dívidas e diminuição da solvabilidade dos cidadãos, fomentando 
o superendividamento, atrelado à facilitação do fornecimento de crédito pelas 
tomadoras como forma de manutenção da economia, que minora as chances 
de real adimplemento pelo consumidor. oBJetIVos. Busca-se conceituar 
“superendividamento” como um fenômeno da atualidade e, após, entender o uso 
do CDC, especificamente o direito à informação, para minorar tal situação, para, 
enfim, entender como o parcelamento automático se enquadra como fator de 
reiteração do superendividamento. ProBLemÁtICa. O superendividamento é a 
“...impossibilidade global de o devedor, pessoa física, consumidor, leigo e de boa fé, 
pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo...” (MARQUES, 2006), com 
fatos geradores diversos (desemprego, doenças, descontrole). Entretanto, relaciona-
se a facilitação do acesso ao crédito, sem todas as informações necessárias, com a 
manutenção do estado de devedor, pois ocasiona a falsa sensação de capacidade 
aquisitiva. Ante à ausência normativa do superendividamento, utiliza-se o CDC 
para dirimir tal quadro. Ressalta-se o princípio da informação, já que intensificador 
do superendividamento é a ausência de endereçamento dos ônus advindos e não 
análise da solvabilidade dos débitos. Um dos meios de “manutenção” do crédito é o 
parcelamento automático do crédito em cartão, pois, ao não pagar a fatura integral, 
o saldo restante vai para o mês seguinte e, não havendo pagamento, parcela-se 
automaticamente, e o consumidor não toma conhecimento da sua dívida total e não 
escolhe a forma de enfrentamento do inadimplemento. Tal situação é favorável à 
manutenção da “economia da dívida” (BERTONCELLO, 2015) e agride o princípio da 
informação (art. 6º, III, CDC), pois o consumidor não é informado de como tal evento 
progredirá, sem poder escolher a forma menos onerosa de quitação, perdurando 
o endividamento. metodoLogIa. Esse resumo conta com revisão bibliográfica 
de artigos científicos, além de obras de cunho jurídico e filosófico sobre o tema. 

1 Graduanda do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, louise.ochaves@gmail.com; 
2 Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade pela UESB; adv.josecarlos@gmail.com
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resuLtado. O superendividamento é um fenômeno recorrente no Brasil, agravado 
pela tentativa de democratização do crédito irregular, sem as devidas preocupações 
informativas. Ressalta-se o parcelamento automático do crédito em cartão, que, 
desrespeitando o direito à informação, o superendividado não escolhe a forma de 
enfrentamento do débito, além de fomentar a falsa ilusão de poder de compra.  
PaLaVras CHaVes: Superendividamento. Direito à informação. Parcelamento 
automático. 
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InFLuÊnCIa da PsICoLogIa PosItIVa e esPIrItuaLIade na 
otImIZaÇão dICente  

Enzo Akaoshi Canguçu Viana¹ 
Maria Eduarda Aguiar de Castro Alves² 

Carla Bernardes Brito³ 
Deborah Cruz dos Santos4

 

resumo 
Nos últimos anos, a Psicologia tem-se interessado também pelos tópicos da 
espiritualidade, a Psicologia Positiva, em particular. Além de definir em que consiste 
a espiritualidade, abordam-se a sua importância em relação com outros construtos 
(objetivos de vida, sonhos, foco, determinação, motivação, autoestima, pensamentos 
positivos, moralidade, comportamento, resultados, inteligência emocional, trabalho 
em equipe). Juntamente com a espiritualidade são estudados tópicos como fé, 
crença, inspiração, contemplação, meditação, virtude, valor, sentido da vida, estudos 
desde as mais diversas perspectivas na vida do ser humano. O objetivo desse grupo 
de estudo é otimizar o desempenho discente na área acadêmica e pessoal através 
dos estudos da psicologia positiva e espiritualidade. Para a execução do projeto foi 
desenvolvido encontros on-line uma vez na semana. O projeto atende atividades 
como oficinas, palestras, rodas de conversa, compartilhamentos de atividades em 
duplas e grupos, além da presença de convidados especiais (psicólogo, fisiologista, 
psiquiatra e Coach) para abordar algum tema específico na área envolvendo a 
psicologia positiva. No decorrer do semestre, os alunos apresentarão seminários, 
no final de cada encontro será feito um feedback e no final do semestre terá um 
feedback por escrito e enviando por e-mail. Além disso, será obtido depoimentos 
dos discentes para análise da influência da psicologia positiva e espiritualidade no 
desenvolvimento da autonomia, autorresponsabilidade, saúde e qualidade de vida. 
Além das atividades semanais, o grupo está desenvolvendo uma revista eletrônica 
para publicação de artigos dos artigos científicos que foram desenvolvidos durante 
o semestre. Os resultados serão apresentados em congressos, simpósios, resumos 
em anais e revistas científicas. 
Palavras-chave: Espiritualidade. Psicologia positiva. Potencialização humana. 

 
¹ Acadêmico de Medicina na Faculdade Santo Agostinho – FASA
² Acadêmica de Medicina na Faculdade Santo Agostinho – FASA
³ Acadêmica de Medicina na Faculdade Santo Agostinho – FASA
4 Docente na Faculdade Santo Agostinho – FASA 
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CondIÇÕes de traBaLHo e síndrome de Burnout em mÉdICos 
atuantes na atenÇão PrImÁrIa À saÚde

Ana Virgínia Figueira Dubois Mendes¹
Saulo Vasconcelos Rocha² 
Diêgo Andrade de Oliveira³

Rosângela Souza Lessa4

IntroduÇão: As dinâmicas atuais de trabalho baseadas em produtividade e 
competitividade figuram como ambiente de adoecimento para os profissionais. Nesse 
contexto, a Síndrome de Burnout ganha destaque, pois é caracterizada como uma 
resposta à condição de estresse crônico de origem laboral que evolui insidiosamente. 
Sabe-se que os fatores de risco para a síndrome são envolvimento emocional 
excessivo, desequilíbrio entre demanda exigida e recursos disponíveis, sobrecarga 
e acúmulo de trabalho e tais fatores são comumente observados no ambiente 
laboral dos profissionais de saúde na Atenção Primária à Saúde. oBJetIVo: 
Analisar a relação das condições de trabalho com a Síndrome de Burnout em 
profissionais médicos da Atenção Primária à Saúde em Vitória da Conquista - BA. 
ProBLemÁtICa: Qual a relação das condições de trabalho com a Síndrome 
de Burnout em profissionais médicos na Atenção Primária à Saúde em Vitória da 
Conquista – BA? metodoLogIa: Trata-se de um estudo de corte transversal a 
ser desenvolvido com profissionais médicos. Esta pesquisa faz parte de um estudo 
multicêntrico de base populacional, denominado “Estudo Longitudinal de Inatividade 
Física e Saúde dos Trabalhadores do Setor Saúde (ELAFS)”, envolvendo cinco 
universidades. O braço do projeto ELAFS a ser desenvolvido nas Faculdades Santo 
Agostinho é intitulado “Estresse Ocupacional em Profissionais da Atenção Primária 
à Saúde’’. Para tal, será realizada uma pesquisa com a aplicação de questionários 
contendo dados sociodemográficos, condições do trabalho e o Maslach Burnout 
Inventory (MBI). Devido à impossibilidade da aplicação presencial do questionário 
por conta do distanciamento social, o instrumento de pesquisa está em fase de 

¹ Estudante de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
² Fisioterapeuta. Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho (UFBA); Docente das Faculdades Santo Agostinho, 

Vitória da Conquista – BA, Brasil. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6044-010X. E- mail: rosangela.lessa@
vic.fasa.edu.br.

³ Licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Biologia e Biotecnologia de Microrganismo. Docente 
das Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista – BA, Brasil.

4 Doutorado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil (2016); Professor 
Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil.
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adaptação para aplicação online via Google Forms. resuLtados: Espera-se 
identificar as condições laborais e os fatores de riscos para o desencadeamento 
da Síndrome de Burnout em médicos que trabalham na Atenção Primária à Saúde 
em Vitória da Conquista – BA.
PaLaVras-CHaVe: Atenção Primária à Saúde. Síndrome de Burnout. Pessoal de 
Saúde.
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quaLIdade de VIda dos ProFIssIonaIs de saÚde durante a 
PandemIa de CoVId-19

Beatriz de Carvalho Magalhães1

Hannah Katarine Moreira Muniz2

Rhyan Coelho Santos Souza3

Clarissa Leal Silva e Souza4

IntroduÇão. Decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
agente de potencial pandêmico em março de 2020, o vírus Sars-CoV-2, causador da 
COVID-19, tem impactado todas as esferas sociais, a nível global. Nesse contexto, 
emerge a importância do trabalho dos profissionais de saúde que, no que tange 
ao enfrentamento da doença, acabam se tornando “linha de frente”, mantendo-
se diariamente vulneráveis. No Brasil, esse grupo abrange aproximadamente 5 
milhões de indivíduos, segundo dados do Ministério da Saúde, tratando-se de 
um alto percentual da população. Ao se analisar, então, a qualidade de vida dos 
profissionais de saúde nesse período, é necessário considerar a mudança que 
a pandemia trouxe nas determinadas áreas da vida destes, comparando-a em 
relação ao período que se antecedeu. oBJetIVo. O presente estudo tem como 
objetivo geral verificar a qualidade de vida dos profissionais de saúde de Vitória 
da Conquista, BA, em tempos de pandemia de COVID-19. ProBLemÁtICa. 
Qual é o estado da qualidade de vida de profissionais de saúde de Vitória da 
Conquista, BA em tempos de pandemia de COVID-19? metodoLogIa. Trata-
se de um estudo quantitativo, de nível exploratório e descritivo. A população de 
estudo serão os profissionais de saúde que atuam tanto na atenção básica quanto 
na atenção hospitalar da rede pública e/ou privada que estejam atuando durante 
a pandemia de COVID-19 na cidade de Vitória da Conquista, BA. A obtenção dos 
dados ocorrerá por meio da aplicação de questionário de perfil sociodemográficos 

1 Bacharelando(a) em Medicina, Faculdades Santo Agostinho, Campus de Vitória da Conquista.
2 Bacharelando(a) em Medicina, Faculdades Santo Agostinho, Campus de Vitória da Conquista.
3 Bacharelando(a) em Medicina, Faculdades Santo Agostinho, Campus de Vitória da Conquista.
4 Bacharel em Enfermagem. Mestre e Doutora em Ciências Fisiológicas. Docente do Curso de Medicina, 

Faculdades Santo Agostinho, Campus de Vitória da Conquista.
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e do questionário Short Form Health Survey 36 (SF-36) que permite avaliar a 
capacidade funcional, a limitação por aspectos físicos, a dor, o estado geral de 
saúde, a vitalidade, a limitação por aspectos emocionais e a saúde mental destes 
profissionais afim de mensurar e descrever situações ou fenômenos que tangem a 
qualidade de vida. resuLtados esPerados. Espera-se que haja um impacto 
negativo na qualidade de vida dos profissionais de saúde devido ao aumento da 
carga horária laboral, da exposição a fatores estressores, além da maior exposição 
ao vírus Sars-CoV-2 e limitação dos relacionamentos interpessoais decorrente 
do isolamento social.
PaLaVras-CHaVe: COVID-19. Profissionais de saúde. Qualidade de vida. 
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anÁLIse ComParatIVa da ProteÇão JurídICa dos eCossIstemas 
de     startuPs na argentIna, no CHILe e no BrasIL

Ingrid Iana Matos Anunciação1 

Gabriela Andrade Fernandes2

resumo: Este artigo tem como objetivo buscar possíveis soluções para os 
obstáculos legislativos e culturais que as startups enfrentam no Brasil, a partir de 
uma análise teórica e comparada dos institutos jurídicos e costumes empresariais 
dos ecossistemas jurídicos em que as empresas de caráter inovador argentinas e 
chilenas estão inseridas. Também, evidenciar a necessidade de modernização 
das legislações que influenciam na dinâmica das startups, bem como o fomento e 
auxílio governamental às atividades empresariais inovadoras de pequeno e médio 
porte no Brasil.
Palavras-chave: Startups. Globalização. América Latina.

IntroduÇão

O presente artigo tem como escopo a análise das startups e do seu ecossistema, 
principalmente na Argentina, Chile e Brasil, no âmbito das transformações e 
adequações jurídicas provocadas pela globalização e pelos avanços do Direito 
Empresarial, sobretudo no que tange aos aspectos favoráveis e desfavoráveis das 
legislações destes países.

As startups ganham cada dia mais espaço no mercado empresarial mundial e 
brasileiro. Elas são dinâmicas, ágeis, flexíveis, com potencial de crescimento rápido 
e rentável, assumem altos riscos e inovam de forma disruptiva. Apesar de não haver 
um conceito definido do que são as startups, Ries atribui um bastante conhecido 
pelos especialistas: “Uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos 
produtos e serviços sob condições de extrema incerteza” (2012, p. 26). Por outro lado, 
em Blank leciona que a “[...] startup é uma organização temporária construída para 

1 Pós-graduanda em Relações Sociais e Novos Direitos, linha de pesquisa Direito Empresarial e Globalização, 
pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Bacharela em Direito pela Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB).

2 Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
Mestre em  Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduada em Direito pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Membro do grupo de Pesquisa em Análise de Discurso 
(GPADis/CNPq/UESB).
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buscar respostas que promovam a obtenção de um modelo de negócio repetível e 
escalável” (2014, p. 28). Da análise dessas definições, vislumbramos que a diferença 
primordial entre uma empresa tradicional e uma startup está na forma de operação da 
atividade empresarial. Nesse sentido, as startups são empresas que tem por objetivo 
essencial atingir um modelo de negócio escalável e repetível operando em condições 
de elevada incerteza no mercado, enquanto que empresas tradicionais avaliam e 
minimizam riscos ao trabalhar com planos de negócios pautados em produtos e 
mercados já conhecidos.

A escassez de produção jurídica aprofundada combinada com a regulamentação 
escassa e o alto grau de incerteza das startups demonstraram a necessidade de 
uma análise de institutos jurídicos internacionais com vista a aferição do ambiente 
regulatório destas empresas, de modo que se possa refletir acerca dos anseios e 
necessidades de empreendedores de pequeno e médio porte, sobretudo, no que 
tange a segurança jurídica desta modalidade de empreendimento. Neste panorama, 
as regras jurídicas de um país podem ser definidoras para o sucesso de uma startup: 
se elaboradas com o objetivo de acompanhar a evolução rápida dessas empresas, 
elas desempenham papel essencial no desenvolvimento econômico e social; se 
o sistema de regras jurídicas for mal estruturado pode se tornar um limitador ao 
estímulo da inovação e de seu crescimento econômico.

A partir dessa perspectiva, países da América Latina começaram a 
implementar sistemas com o intuito de favorecer a criação, a manutenção e a 
dissolução de empresas com características de startups, diminuindo a carga 
tributária e estabelecendo isenções em alguns casos, além de criarem mecanismos 
de fomento da atividade empresarial, a exemplo das legislações da Argentina 
e do Chile. Deste modo, as economias classificadas com maior facilidade em 
fazer negócios não são aquelas onde não há regulamentação, mas aquelas nas 
quais existem mecanismos facilitadores de interação do mercado sem dificultar 
desnecessariamente o desenvolvimento do setor empresarial (THE WORLD BANK, 
2019). As inovações trazidas pelas legislações argentina e chilena demonstram 
que não há necessidade de grandes modificações nos institutos jurídicos de um 
país para incentivar a atividade empresarial, basta um olhar cauteloso para as 
principais dificuldades enfrentadas pelas empresas.

Portanto, comparar as economias latino-americanas do Chile e da Argentina, 
de modo a compreender o funcionamento e a dinâmica destes mercados e seus 
componentes atuantes, revela-se de fundamental importância para identificar 
possíveis soluções para o Brasil voltada à flexibilização do ordenamento jurídico 
pátrio no tocante a atuação de empresas inovadoras, como as startups. Para 
tanto, as regras direcionadas a esse segmento deverão ser adequadas as 
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suas necessidades e peculiaridades, inclusive para acompanhar a constante 
inovação e quebra de paradigmas tão comum neste segmento. Independente 
do motivo, entender e proteger essas empresas é essencial para manter- se 
ativa na economia global.

materIaIs e mÉtodos

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma análise teórica e comparada dos 
institutos jurídicos e costumes empresariais aplicáveis às startups da Argentina, 
Chile e Brasil. O estudo comparado, utilizado nesta pesquisa, auxilia no processo 
de construção do conhecimento, sendo fundamental para trazer a objetividade 
científica necessária sobre do tema (SCHNEIDER; SCHMITT, 1998).

O estudo jurídico a respeito das startups no Brasil é algo relativamente novo, 
pois existem particularidades a elas que não são contemplados pelo modelo 
empresarial tradicionalmente desenvolvido no país. Por esta razão, houve a 
necessidade de recorrer a fontes primárias e secundárias tais como sites, blogs, 
canais de notícias, matérias jornalísticas e etc. de estudiosos e especialistas da 
área para embasar e solidificar o entendimento sobre o tema. Nesta perspectiva, 
foram analisadas as disposições legais existentes em legislações, costumes 
empresariais, bem como dados oficiais de organizações especializadas sobre o 
tema para verificar o direcionamento específico de cada sistema jurídico voltado ao 
incentivo de empresas inovadoras de pequeno e médio porte, a partir das seguintes 
categorias analíticas: 1) flexibilização e redução de burocracias nos procedimentos 
de abertura e encerramento de empresas; 2) adequação de tipos societários 
ao mercado de inovação; 3) incentivos e benefícios fiscais voltados às startups; 
4) simplificação em procedimentos administrativos quando da recuperação de 
empresas; 5) programas governamentais direcionados ao fomento da atividade 
empresarial do tipo startup.

resuLtados e dIsCussÕes

A modernização é o pilar para a construção de um ambiente regulatório 
adequado para empresas de inovação com características de startups. O Brasil 
não tem um ambiente regulatório propício para o empreendedorismo, haja vista o 
grande número de procedimentos burocráticos e entraves legislativos, o que vai 
de encontro com o processo de globalização que o país está inserido (RAMOS; 
MATOS, 2018).
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A burocracia nos procedimentos de regularização é pauta recorrente para 
os empreendedores brasileiros. Em direção contrária, a Argentina e o Chile 
criaram mecanismos para auxiliar os empreendedores na abertura de seus 
negócios, desburocratizando processos e simplificando procedimentos. O 
governo chileno ao aprovar a Ley de Empresa en 1 día, ou seja, a criação online 
de empresas em um dia, trouxe um incentivo para a constituição de pequenas 
e médias empresas e, consequentemente, para o desenvolvimento do mercado 
empresarial deste país que tem demonstrado estar em constante crescimento 
(SEBRAE, 2014, online).

Assim, percebemos que países não precisam abrir mão da segurança jurídica 
de seus procedimentos, basta criar ferramentas tecnológicas para simplificar 
seus processos de abertura e fechamento de empresas. Devido a morosidade 
destes processos no Brasil, as startups, normalmente, utilizam da figura do 
Microempreendedor Individual (MEI) para evitar a burocracia, o que reduz, 
consideravelmente, o tempo despendido para a formalização de uma empresa, 
necessitando apenas da ampliação deste procedimento aos demais tipos societários1. 
Todavia, aludido instituto não consegue abarcar grande parte das startups e torna-se 
obsoleto em pouco tempo já não atende a característica de escalabilidade, tendo em 
vista que o teto limite de faturamento anual é baixo ensejando futura modificação 
da sociedade empresarial e a insatisfação do empreendedor.

As principais necessidades identificadas para o ecossistema das startups 
durante a pesquisa foram a flexibilização e redução de burocracias nos 
procedimentos de abertura e encerramento de empresas; adequação de tipos 
societários do mercado de inovação; incentivos e benefícios fiscais voltados às 
startups; simplificação de procedimentos administrativos quando da recuperação 
de empresas; e, programas governamentais voltados para o fomento de atividade 
empresarial do tipo startup.

Nesta toada, construímos tabelas comparativas com o objetivo de facilitar 
a visualização de alguns desses obstáculos e dos mecanismos utilizados na 
Argentina, Chile e Brasil analisando suas vantagens e/ou desvantagens. A primeira 
diz respeito a flexibilixação e a redução de burocracias na abertura e encerramento 
de empresas: 
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tabela 1 - Flexibilização e redução de burocracias nos 
procedimentos de abertura e encerramento de empresas

argentina Chile Brasil

mecanismo Lei das PyMEs Lei de Empresa 
em 1 día

Lei Complementar 
nº 128/2008 (MEI);
LTDA; Lei de S/A

tempo de 
formalização de  
uma empresa

1 dia 1 dia 79,5 dias

registro online Sim Sim Apenas para o 
MEI

exigências 
documentais

Simplificado para 
pequenas e média
s empresas

Simplificado para 
pequenas e média
s empresas

Simplificado apenas 
empresários 
individuais enqua-
drados como MEI. 
Não alcançando
sociedades 
empresariais

Fonte: Ramos; Matos, 2018; Sebrae, 2014; The World Bank, 2017

Além disso, a facilidade em fazer negócios na Argentina melhorou. Duas 
leis regulatórias foram essenciais para a constituição de novos negócios. As 
simplificações e modificações trazidas pela Lei das PyMEs e pela Lei dos 
Empreendedores facilitaram a abertura e fechamento de empresas, o enquadramento 
fiscal, o acesso à capital e incentivos tributários e fiscais ao investimento.

Outra situação que devemos nos atentar é a adequação dos tipos societários 
as novas modalidades e formas de comércio:

1 Em 2018, foi sancionada a Lei da Desburocratização, Lei 13.726/2018, o que pode interferir no tempo de 
formalização de uma empresa no país, contudo, ainda não existem dados que comprovem tal afirmação.
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tabela 2 - Adequação de tipos societários ao mercado de inovação
argentina Chile Brasil

mecanismo Lei PyMEs/Lei dos 
Empreendedores

Lei de Empresa em 
1  dia

Lei do MEI

objetivos Simplificação no 
processo de abertura e 
encerramento de 
empresas.
Enquadramento Fiscal.
Facilidades no acesso 
à capital e incentivos ao 
investimento.
Criação de novos
 formatos de sociedade 
empresarial.

Simplifica a criação, 
modificação, 
transformação, fu-
são, cisão, extinção 
e 
dissolução de 
empresas.

Facilitar a 
formalização da 
atividade de 
pequenos 
empreendedores 
individuais.

Vantagens/
desvantagens

Voltado para pequenas 
e médias empresas.

Aplicável aos 
principais tipos de 
sociedade: 
responsabilidade 
LTDA, corporação
fechada, anônima e 
coletiva comercial.

Apenas para 
empresas 
com faturamento 
anual inferior a 
R$ 81.000,00.

Fonte: Ramos; Matos, 2018; Endeavor Brasil, 2017.

No contexto da tributação, a Argentina simplificou o processo administrativo 
de aferição e pagamento de impostos, que tiveram os prazos de pagamento 
ampliados. No Brasil, o Simples Nacional é um facilitador, contudo, ele não 
alcança sociedades mais complexas, a exemplo das sociedades anônimas, 
mesmo que elas se enquadrem no teto do faturamento das pequenas e médias 
empresas.

A alteração tributária argentina também proporcionou incentivo ao 
investimento, com a redução no pagamento do imposto de renda em até 10% 
dos investimentos realizados pela empresa. A ideia é similar com a Lei do 
Bem brasileira, Lei 11.196/05, no entanto, na Argentina o incentivo é para 
pequenas e médias empresas e no Brasil se restringe as grandes empresas, 
conforme segue:
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tabela 3 - Incentivos e benefícios fiscais voltados às startups

argentina Chile Brasil

mecanismo Lei das PyMES Lei da Empresa em 
1 dia

Lei Complementar 
nº 123 – Simples 
Nacional

Incentivos e 
Benefícios

Dedução 10% do IR; 
Crédito Fiscal IVA (si-
milar ao ICMS) a pa-
gar a partir dos inves-
timentos; Emissão de 
Nota Fiscal após o pa-
gamento.

Registro em papel 
fiscal único.

Regime único de 
arrecadação, 
inclusive de 
obrigações 
acessórias.

Fonte: RAMOS; MATOS (2018)

Para Ramos e Matos (2018), o modelo ideal de tributação para as startups 
deve ser baseado na simplificação e no incentivo. A simplificação, segundo os 
autores, significa legislar sobre tributos de maneira transparente e facilitar o seu 
recolhimento. Com relação ao incentivo, os autores consideram que a criação de 
tributos específicos para as startups, analisando as características intrínsecas ao 
negócio, diminuiria o peso das fases iniciais e incentivaria o crescimento destas 
empresas.

Além disso, em suas alterações legislativas, a Argentina e o Chile, 
simplificaram os procedimentos administrativos de recuperação de empresas, 
incentivaram a renegociação da dívida de pessoa física, criaram mecanismos para 
reabilitação de empresas viáveis, agilizaram procedimentos e deixaram todo o 
processo mais transparente com a utilização de plataformas eletrônicas sem custo 
de atualização diária, disponível para todo o público (DESTINO NEGÓCIO, 2019). 
Estes facilitadores auxiliam na formalização dos encerramentos dos negócios, 
além de darem maior segurança aos investidores, empreendedores, trabalhadores 
e todo o mercado internacional, demonstrando que os riscos existem, porém eles 
podem ser minimizados caso a empresa não dê certo.

A ideia de segurança jurídica para startups que não alcançam o resultado 
almejado é de extrema importância se levar em consideração o alto o índice de 
mortalidade destas empresas no Brasil (FDC, 2012).

Ademais, o Brasil possui mecanismos para incentivar pesquisa, desenvolvimento 
e inovação por meio da proteção da propriedade intelectual, mas suas aplicações 
ainda carecem de melhorias. Com relação a legislação de propriedade intelectual, 

2 Em 2018, começou a discussão de um Marco Legal das Startups que terá como principal função compilar 
regulamentações voltadas para as startups inspiradas em boas práticas internacionais.
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os maiores problemas elencados pelos empreendedores são a morosidade no 
tempo de finalização da legalização de patentes, marcas e afins e a dificuldade 
nos procedimentos (VIEIRA, 2017). A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 
2014) aponta que a deficiência na estrutura do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) prejudica a indústria e a inovação brasileira, sendo comum, neste 
contexto que os inventores e mentes criativas prefiram buscar lugares mais propícios 
para regulamentar suas invenções. Para Ramos e Matos (2018), o investimento 
em pessoal qualificado, o uso de tecnologia e inteligência artificial são alternativas 
para superar o problema da morosidade nos procedimentos de regularização de 
marcas, patentes e similares.

A respeito dos aspectos regulatórios do ambiente tecnológico, no qual as 
startups estão submetidas, é importante destacar que o Brasil tem buscado se 
adequar as inovações internacionais. O Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção 
de Dados e a Lei da Informática2 são exemplos de legislações atuais que estão 
presentes no dia-a-dia das startups auxiliando no desenvolvimento seguro da 
empresa. Contudo, a ausência de definição legal das startups e de seus atores, 
inviabiliza a criação de leis adequadas que contemplem as necessidades de cada 
agente do ecossistema, bem como eventuais incentivos e estímulos.

Para além do ambiente regulatório, os mecanismos de fomento à atividade 
das startups devem, também, ser analisados. O Chile e a Argentina desenvolvem 
programas voltados para a promoção da atividade empresarial de startups, como, 
por exemplo, os programas Start-Up Chile e Buenos Aires Academy Emprende. No 
Chile, o programa é utilizado para motivar empreendedores a se instalarem no país, 
fomenta a atividade de startups e promove encontro de investidores e startups. No 
mesmo sentido, na Argentina, mais especificamente na cidade de Buenos Aires, o 
programa Buenos Aires Academy Emprende promove a organização de diversos 
setores que integram o sistema e demonstra o engajamento do governo local no 
sentido de fomentar a atividade empresarial da região. No Brasil, boas práticas 
como estas também já foram introduzidas, como é o caso do programa Start-Up 
Brasil (RAMOS; MATOS, 2018).

Na tabela abaixo, apresentamos de forma sintética os programas 
governamentais de cada país analisado comparativamente:
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tabela 4 - Programas governamentais voltados para o 
fomento de atividade empresarial do tipo startups

argentina Chile Brasil

mecanismos Buenos Aires Aca-
demy Emprende Start-Up Chile Start-Up Brasil

Vantagens/
desvant agens

Organiza diversos 
setores que integram 
o sistema com o es-
copo de incentivar a 
atividade de startups.
Funciona em Buenos 
Aires e está em 
processo de expan-
são para outras loca-
lidades.

Motiva empreendedo-
res estrangeiros a se
instalarem no país, 
fomenta a atividade 
de startup, promove 
encontro entre i
nvestidores e star-
tups em todo o país.

Seleção de acelera-
doras privadas para 
aporte financeiro 
adicional ao inves-
timento feito pelo 
governo federal.
Espaço de trabalho, 
mentoria e ativida-
des de acesso ao 
mercado aos propo-
nentes dos projetos 
apoiados com bol-
sas de CNPq.
Ainda não ganhou 
força.

Fonte: RAMOS; MATOS (2018); MOED (2018)

Diante do exposto, um ambiente regulatório pautado na segurança jurídica e 
nos anseios da sociedade civil, no tocante as startups, favorece o desenvolvimento 
econômico e social de segmentos empresariais que não tem condições de 
competir de igual para igual com grandes empresas. Nesse sentido, identificar 
as dificuldades do ecossistema para startups, estudar o tratamento dado a estas 
empresas em outros países e adaptar o sistema jurídico brasileiro com vistas a 
impulsionar a atividade empresarial de pequeno e médio porte, é, efetivamente, 
demonstrar para o mundo que o Brasil tem condições reais de se tornar uma 
economia segura, competitiva e participativa para suas startups.

ConsIderaÇÕes FInaIs

As startups têm grande potencial e importância nas localidades em que estão 
inseridas, devido sua capacidade de promover o desenvolvimento econômico. No 
entanto, constatou-se, nesta pesquisa, que o sistema regulatório brasileiro não 
tem fomentado a inovação e empreendedorismo no país, em particular, devido 
suas características, quais sejam, leis empresariais rígidas quanto ao modo de 
constituição e encerramento de empresas; burocracia e lentidão na constituição 
de empresas, assim como, na concessão de patentes quando comparado a outros 
países; poucos e inexpressíveis benefícios fiscais; ausência de tipos societários 
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mais flexíveis ao modelo das startups e de programas governamentais de incentivo 
e apoio ao empreendedorismo de startups.

Na apresentação dos resultados desta pesquisa, por meio de tabelas 
comparativas visualizamos os mecanismos utilizados nos ecossistemas da 
Argentina, Chile e Brasil, no que concerne às formas de incentivos para o mercado 
empreendedor, seja a partir de legislações flexíveis e modernas, seja por programas 
de fomento à atividade empresarial do tipo startup. Contudo, insta salientar, que 
com a indicação do legislativo brasileiro de abertura para início de discussões a 
respeito do tema, já demonstra o interesse do ambiente regulatório em impulsionar 
o mercado impedindo a saída de profissionais da área, bem como o registro e 
utilização de ideias inovadoras brasileiras em outros países por entraves legislativos 
e burocráticos no INPI.
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o teLetraBaLHo e as startuPs: um noVo ConCeIto de 
traBaLHo em exPansão

Beatriz Borges Maia1 

Rafael Vilas Boas Chagas2

resumo:O teletrabalho era pouco conhecido pela sociedade até pouco tempo. 
Porém, com o avanço da tecnologia e a frenética atualização dos meios de trabalho e 
modos de produção, foi necessário dar especial atenção a este tipo de labor. Assim, 
com a promulgação da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), este tipo de atividade 
laborativa foi devidamente regulado na CLT e, hoje, se tornou um dos meios mais 
importantes de trabalho: seja por conta da pandemia do novo Coronavírus (que 
obrigou as pessoas a realizarem este tipo de serviço fora dos estabelecimentos), 
seja por conta da expansão das startups no Brasil que, cada vez mais, ganha espaço 
como um novo e importante tipo de empresa. Dessa forma, o objetivo central desta 
pesquisa é estudar essa nova forma de trabalho, que pode se tornar uma atividade 
laborativa mais atuante nos próximos anos e, até que ponto, o crescimento das 
startups no mundo e no Brasil influenciou na discussão e regulamentação inserida 
à CLT, disciplinando o teletrabalho.  
Palavras-Chave: Lei 13.467/2017. Teletrabalhadores. Inovação Tecnológica.

IntroduÇão

Startups são empresas que optam por buscar novos modelos de negócios. 
Elas têm a importância de representar e refletir a velocidade das mudanças, bem 
como de influenciar no desenvolvimento econômico (SEBRAE apud Alves, 2013). 
Algumas vezes, essas empresas ganham tanta repercussão que deixam de ser 
classificadas como startups e se tornam empresas de grande porte, como foi o caso 
da Netflix e do Google, por exemplo. Isso confirma que um dos poucos requisitos 
para que uma pessoa inicie a sua própria startup é ter uma ideia que possa ser 
replicada e que tenha potencial de crescimento.

Segundo Roncaratti (2017), há vinte anos, diversos países, como Estados 
Unidos, China, Colômbia e Índia desenvolveram políticas voltadas a incentivar 

1 Discente do Curso de Direito pela Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR
2 Mestre no Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia - UESB
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as startups e a inovação. No Brasil não foi diferente. Existiram alguns programas 
governamentais que tinham como objetivo incentivar o crescimento das startups, 
bem como promover o empreendedorismo brasileiro. Foram elas a “Startup Brasil”, 
instituída em 2012; o programa “InovAtiva Brasil” que foi lançado em 2013; e, por 
fim, o Ministério das Comunicações divulgou o “Concurso INOVApps”, em 2014, 
com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de aplicativos.

O senso comum difunde, equivocadamente, que startups funcionam 
exclusivamente de forma virtual, por meio do teletrabalho. Na verdade, startups 
são empresas de pequeno porte com ideias inovadoras que podem funcionar de 
maneira virtual ou presencial. O que confunde a maioria das pessoas é justamente 
o fato do regime de trabalho celetista, por meio do teletrabalho, se apresentar como 
uma forma mais barata e eficiente de se dar início a uma empresa.

O teletrabalho é um meio de trabalho em que se predomina o serviço 
prestado fora do estabelecimento do empregador. Segundo José Cairo Júnior 
(2019) teletrabalho nada mais é do que uma forma de prestação de serviço à 
distância. O empregado que trabalha dessa forma é um funcionário como qualquer 
outro, possuindo direito às férias com o acréscimo do terço constitucional, décimo 
terceiro salário, fundo de garantia por tempo de serviço e todos os demais direitos 
trabalhistas, exceto quanto às horas extraordinárias.

Isso acontece pois um dos grandes diferenciais do teletrabalhador é que ele 
não possui controle em sua jornada de trabalho, assim como demonstra o art. 62, 
III, CLT: “Art. 62- Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: III - os 
empregados em regime de teletrabalho.”

Dessa forma, é pouco comum que este empregado siga o horário comercial de 
funcionamento. O teletrabalhador tem a opção de escolher que horas inicia e termina 
sua jornada, a duração de sua jornada, bem como os intervalos necessários para 
alimentação e repouso, contanto que cumpra as metas estabelecidas pelo empregador.

Essa realidade é vivenciada por considerável parcela da população mundial, 
no ano de 2020, por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Com as 
determinações de isolamento e depois de distanciamento social, o teletrabalho foi 
adotado por uma grande maioria das empresas privadas e também pela Administração 
Pública. A população mundial que pouco conhecia a prática dessa espécie de labor 
se viu forçada a se adaptar a esta nova realidade em prol da saúde coletiva.

Os materiais e objetos de trabalho indispensáveis à prestação do trabalho que, 
em regra, eram fornecidos pelo empregador, foram, subitamente, substituídos pelo 
computador pessoal dos funcionários. Essa, aliás, é uma característica pertinente do 
teletrabalho (Art. 75-D, CLT), em que os equipamentos a seres utilizados (telefone 
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móvel, computador portátil, impressora, etc.) sejam tanto do empregador, quanto 
do empregado, a depender do que foi acordado entre eles no contrato de trabalho. 

Assim, o período em que muitas startups começaram a ser criadas no Brasil 
(por meio de políticas públicas passadas) coincidiu com o período que o governo 
federal adotava medidas legislativas que favoreciam o movimento de evolução dos 
meios de trabalho, decorrentes da evolução da tecnologia e das políticas legislativas 
no campo empresarial e trabalhista.

O governo Bolsonaro tinha atos em prol da liberdade econômica e flexibilização 
das normas trabalhistas. Exemplo disto foi a Medida Provisória nº 870/2019, que 
extinguiu o Ministério do Trabalho e criou a Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, que, posteriormente, foi convertida 
na Lei Federal nº 13.844/2019. Outro exemplo governamental, nessa linha, foi a 
edição da Medida Provisória nº881/2019 que versa sobre os direitos de liberdade 
econômica, garantias de livre mercado, etc., que foi convertida na Lei Federal nº 
13.784/2019. 

Portanto, observa-se que a Lei 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, 
foi publicada em um momento ideal. Esta Reforma implantou na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) regulamentações do teletrabalho, dando abertura e maior segurança 
a essas novas empresas que procuravam formas mais econômicas de iniciarem seus 
negócios.

Desta forma, este resumo expandido investiga se o teletrabalho pode se 
tornar um regime de labor ainda mais forte nos próximos anos e se o crescimento 
das startups, bem como o período histórico, influenciaram para que a Reforma 
Trabalhista incluísse um capítulo próprio para o teletrabalho na CLT.

materIaIs e mÉtodos

Para a realização deste presente resumo expandido, utilizou-se principalmente 
da metodologia bibliográfica para investigar as relações entre o crescimento das 
statups e o período histórico do governo Bolsonaro com a promulgação da Reforma 
Trabalhista. Para tal, livros de direito do trabalho, bem como artigos e legislações 
correlatas foram as principais fontes de pesquisa.

resuLtados e dIsCussão

O teletrabalho, apesar de ter sido implementado na CLT no ano de 2017, 
por meio da Reforma Trabalhista, já existia há alguns anos no Brasil. Segundo 
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Cairo (2019), o teletrabalho surgiu no Brasil no início dos anos 2000 e a primeira 
legislação que tratava sobre o tema foi a Lei 12.551/2011, que alterou o art. 6º da 
CLT e determinou a existência de relação de emprego no teletrabalho, dispondo que 
“Art. 6º- Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão 
se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de 
comando, controle e supervisão do trabalho alheio”. 

Com isso, o teletrabalho apresentou-se para o mercado de trabalho como 
uma legítima relação trabalhista. Não havia mais discussões sobre a existência 
ou não da subordinação jurídica, característica esta essencial para se concretizar 
uma relação de emprego. Estrada (2002, p. 5) afirma que “O desenvolvimento da 
internet nos permite saber se o teletrabalhador está conectado ou não e o tempo que 
passou desde a última ação que executou no computador (quanto tempo está sem 
apertar alguma tecla).” Assim, possui o empregador os seus poderes fiscalizatórios 
e diretivos sobre as atividades exercidas pelo seu empregado.

É visto, logicamente que, com a ascensão do teletrabalho, uma nova área 
de atuação surgiu e necessitava de mão de obra mais específica. As habilidades 
com a tecnologia deixaram de ser um diferencial do trabalhador para se tornar uma 
necessidade para se trabalhar desta forma. 

 O teletrabalho ganhou notoriedade no mercado e começou a ser tão difundido 
pois suas vantagens, principalmente econômicas, eram altamente atrativas para os 
empresários. A Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade (2018) realizou 
uma pesquisa que revelou que, das 315 empresas pesquisadas, 36% (trinta e seis 
por cento) apontaram como principal objetivo para praticar o teletrabalho “a redução 
de despesas com espaço físico e despesas correlatas”. Isso é muito evidente pois, 
despesas mensais e de consumo (aluguel, luz, água, telefone, material de escritório), 
são reduzidas pelo empregador. Suas despesas terão valores muito inferiores do 
que quando comparadas a um escritório em que os funcionários precisem estar 
fisicamente para cumprirem suas tarefas diárias. 

Além disso, outra vantagem econômica muito interessante para o empregador é 
a possibilidade de funcionar 24 horas por dia por meio do teletrabalho transfronteiriço. 
Como bem aponta Estrada (2002), a explicação para existir essa modalidade de 
teletrabalho vai desde a procura por um perfil determinado, até a possibilidade de 
entrar em outros mercados sem a necessidade de criar filiais nem de deslocar 
trabalhadores. O teletrabalho possibilita que sejam abertas filiais no mundo todo, 
fazendo com que os funcionários destas possam estar disponíveis em qualquer fuso 
horário global! Isso, para uma empresa que lida com compra e venda de ações, 
por exemplo, além de ser extremamente lucrativo, é essencial. 
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O teletrabalho não apresenta vantagens atrativas apenas para o empregador, 
mas também para o empregado. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Teletrabalho 
e Teleatividade (2018) elencou que 70% (setenta por cento) das empresas 
pesquisadas apontaram como principal objetivo de adotarem o teletrabalho é 
melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. Ou seja, pensar no bem estar 
do trabalhador é um quesito relevante para o dono dessa empresa, o que faz com 
que o empregado consiga aumentar sua produtividade e se sentir mais útil e ativo 
em suas tarefas.

O governo e o meio ambiente também conseguem vislumbrar suas vantagens 
na existência do teletrabalho. Para este, a diminuição de poluentes decorrentes 
do trânsito dos veículos dos empregados em direção aos estabelecimentos dos 
empregadores; para aquele, a geração de empregos tanto na zona urbana quanto 
na zona rural. Assim, com uma taxa de 12,9 milhões de desempregados no Brasil, 
apenas no primeiro trimestre de 2020 (IBGE), o teletrabalho se apresenta como uma 
alternativa para a redução desse número, reduzindo os custos dos empregadores 
e aumentando as contratações.

Segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Startups - ABStartup 
(2019), o Nordeste tem 577 startups ativas e os estados que se mostram com maior 
número de startups são a Bahia (27,2%) e Pernambuco (19,6%). Por ser uma região 
que está muito ligada ao turismo, pode-se imaginar que o principal tipo de startup 
existente são as voltadas para este setor. Porém, a realidade mostrada no estudo é 
que a área da educação é a que ganha maior destaque, com 10,9%. Isso comprova 
o quanto as startups podem se correlacionar com o teletrabalho de uma maneira 
muito simples, pois, na área da educação, por exemplo, não há a necessidade dos 
professores, pedagogos e afins estarem necessariamente em um espaço físico e 
em conjunto. Em suas próprias casas podem participar de reuniões por meio da 
internet e debater certos aspectos de sua metodologia.

Essa capacidade de trabalho educacional a distância está cada vez mais se 
comprovando como possível e eficaz, principalmente por conta das repercussões de 
isolamento social impostos pela COVID-19. Diversas instituições de ensino que antes 
tinham atividades presenciais precisaram se adaptar para o virtual e muitas tiveram 
altas dificuldades para cumprir esta realidade atual. Porém, iniciar uma startup com 
esse modelo de funcionamento é mais viável do ponto de vista econômico e do 
ponto de vista consumerista (haja vista a maior eficiência na prestação de serviços), 
bastando, apenas, que o empregador consiga desenvolver uma ideia inovadora. 
Alves (2013, p. 54) aponta que os aplicativos são um dos tipos mais comuns de 
startups e que “configura uma inovação de produto na medida em que este pode 
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desempenhar uma função nova ou uma já existente, porém de maneira mais prática”. 
Assim, poderia uma pessoa desenvolver um aplicativo de resolução de questões, 
ou um site que possua resumos de diversas matérias escolares, por exemplo.

Foi registrado também na pesquisa da ABStartup (2019) que cerca de 75% 
(setenta e cinco por cento) das atuais startups atuantes foram fundadas após 
o ano de 2015. Esse dado revela o “bum” que as startups vêm tido nos últimos 
anos e como esta realidade influenciou a promulgação da Reforma Trabalhista (lei 
13.467/2017), bem como outras mudanças legislativas e atos governamentais que 
buscaram flexibilizar o trabalho tradicional.

O teletrabalho é uma realidade empregatícia que está diretamente relacionada 
com o desenvolvimento tecnológico e a globalização. Como bem menciona 
Estrada (2002, p.1) “O processo de reestruturação global da economia dado pelo 
desenvolvimento científico tecnológico está levando-nos para as relações no mundo 
virtual, dando uma virada nas formas de vida e de trabalho, impondo um novo 
ritmo nas atividades humanas.” Esse avanço, porém, não pode se impor frente aos 
princípios de proteção ao trabalhador defendidos na doutrina, jurisprudência pátria e 
na Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana e a proteção ao trabalhador 
hipossuficiente devem sempre guiar as mudanças nos regimes de labor para que 
os patamares mínimos civilizatórios do trabalhador sejam respeitados e garantidos.

ConCLusão

O teletrabalho é um dos meios de emprego mais inovadores que se pode 
encontrar na CLT. Seja pela flexibilidade de horário, seja pelo alto uso de recursos 
tecnológicos, ou até mesmo pela comodidade de se trabalhar em casa. Contudo, é 
uma área que ainda está sendo compreendida pela população leiga e acadêmica. 
Muitas lacunas legislativas e conceitos abertos necessitam de maior aperfeiçoamento 
e discussões pelos magistrados, legisladores, advogados, acadêmicos e estudiosos 
do Direito do Trabalho.

Isso não impede, porém, que o teletrabalho seja praticado e incentivado. Com 
todas as suas vantagens econômicas e sociais para empregador e empregado, 
é visível que o teletrabalho tende a se difundir cada vez mais. A globalização 
impede que esse tipo de trabalho seja deixado de lado e que exista apenas 
formas tradicionais de prestar o labor. É necessário que o mercado esteja sempre 
se atualizando e se adaptando para melhor prestar serviços com qualidade e 
eficiência exigidos pelo consumidor.

As startups perceberam essa realidade. Com ideias inovadoras e de possível 
replicação, estas empresas apostam no novo para ganhar seu espaço em meio a 



Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

33

ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Ensino, Pesquisa e Extensão

concorrência. Portanto, para aumentarem ainda mais seu potencial de crescimento 
e rendimento, o modelo de teletrabalho é interessante e necessário. Desde que seja 
possível conciliar o respeito aos direitos trabalhistas com os conceitos de inovação 
não existem motivos razoáveis para não uni-los em prol do desenvolvimento do 
empreendedorismo brasileiro.
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reLIgIosIdade no Contexto da CoVId-19: um reCurso 
esPIrItuaL Para o enFrentamento da doenÇa

Maryana Moreira Sousa1 
Rita de Cássia Silva Tagliaferre2

IntroduÇão: A constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma: 
“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 
a mera ausência de doença ou enfermidade”. Neste contexto, há uma crescente 
tendência de se valorizar os aspectos socioculturais religiosos no processo de uma 
melhor qualidade de vida no processo saúde-doença. Espiritualidade se refere a 
um amplo domínio da subjetividade humana, refletindo nos valores e ideais mais 
preciosos das pessoas, assim como o senso de quem são, as suas crenças, o 
significado e o propósito de suas vidas junto à conexão que elas estabelecem com 
os outros e com o mundo em que vivem. (Dal-Farra et. al., 2010). oBJetIVos: 
Por conseguinte, este trabalho terá como objetivo geral analisar a importância das 
crenças religiosas para o enfrentamento da COVID-19, sendo estas valorizadas 
como um recurso psicológico tanto no enfrentamento das dificuldades da doença 
e do tratamento, no caso dos pacientes, quanto ao enfrentamento pelos parentes 
e amigos das vítimas que vieram a óbito. ProBLemÁtICa: O reconhecimento 
da importância da espiritualidade tanto para os pacientes quanto aos familiares 
ajudará para um melhor enfrentamento da doença. Neste momento em que estamos 
vivenciando a pandemia da COVID-19, a espiritualidade tem sido um dos caminhos 
para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos infectados, dos parentes, bem como 
de quem perdeu um ente querido. metodoLogIa: No que tange aos aspectos 
metodológicos, será realizada uma pesquisa de levantamento de dados qualitativa, 
através da coleta e análise de depoimentos com pacientes que tiveram COVID-19 
ou familiares que perderam parentes pela doença no ano de 2020. Os depoimentos 
serão coletados dos sites “inumeráveis” de parentes e amigos dos sujeitos que 
morreram de COVID-19 e no site “olhar digital corona vírus” de pessoais que foram 
curadas pela COVID-19.  Serão analisados a presença das crenças religiosas como 
um recurso positivo no enfrentamento da doença, buscando as dificuldades, dores 
emocionais e físicas, luto, esperança, sequelas de cada paciente ou familiar e como 

1Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho-FASA/VIC
2 Dra. docente do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho-FASA/VIC
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esse interpretou a espiritualidade em antes, durante e após a doença. resuLtados: 
Assim, espera-se que o presente estudo possa contribuir para o desenvolvimento 
de uma visão crítica aos profissionais de saúde acerca da influência das questões 
religiosas no contexto saúde-doença na luta contra o COVID-19, possibilitando uma 
reflexão pautada nos valores éticos e morais da religiosidade, respeitando os preceitos 
da dignidade humana. 
Palavras-Chave: COVID-19. Espiritualidade. Depoimentos. 
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CondIÇÕes de saÚde e quaLIdade de VIda em muLHeres Com 
FIBromIaLgIa

Thais Oliveira Leite¹ 
Luana Maria Libório da Mota2 

Diêgo Andrade de Oliveira3

Rosângela Souza Lessa4

IntroduÇão: A Fibromialgia (FM) é uma doença crônica, de  etiologia  multifatorial  
cujo  principal sintoma é a dor física difusa. As repercussões da síndrome são 
imensuráveis, causando transtornos psíquicos, cognitivos e limitações no cotidiano 
das pessoas, que passam a viver em função da doença e do tratamento, afetando 
diretamente sua vida funcional. É uma doença com maior prevalência no sexo 
feminino, principalmente na idade produtiva. Diante da crise álgica outras questões 
são desencadeadas, como a dificuldade em se manter com autonomia, relacionado 
ao autocuidado, higiene pessoal, aparência e a própria autoestima, haja vista que 
os transtornos de humor estão presentes, afetando diretamente o bem estar do 
paciente. oBJetIVo: Investigar as condições de saúde associados à perda da 
qualidade de vida em pacientes com fibromialgia em Vitória da Conquista – BA. 
ProBLemÁtICa: Quais os fatores estão associados à perda da qualidade de vida 
nos pacientes portadores da Fibromialgia? mÉtodo: Trata-se de uma pesquisa 
epidemiológica, de corte transversal, com abordagem quantitativa. A população 
será composta por pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico de fibromialgia 
em Vitória da Conquista – BA e região. A coleta de dados está sendo realizada 
por meio de um questionário online (pelo Google Forms), que foi encaminhado por 
e-mail ou WhatsApp para as pessoas com diagnóstico reconhecido da FM, que 
previamente se voluntariaram a participar da pesquisa. Utilizou-se um questionário 
composto por perguntas sobre perfil sociodemográfico e o Questionário do Impacto 
da Fibromialgia (QIF). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) e houve a disponibilização para cada participante do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). resuLtados: A pesquisa contou com 102 pacientes, 
sendo que a maioria dos entrevistados eram do sexo feminino (97,1%) e com 

1 Acadêmicos de Medicina das Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista – BA, Brasil;
2 Acadêmicos de Medicina das Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista – BA, Brasil;
3 Licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Biologia e Biotecnologia de Microrganismo. Docente 

das Faculdades Santo Agostinho, Vitória da Conquista – BA, Brasil;
4 Bacharel em Fisioterapia – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Doutoranda no Programa de 

pós-graduação em Enfermagem e Saúde da UESB; Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho – Universidade 
Federal da Bahia; Especialista em Saúde Coletiva – IBPEX; Docente do curso de Medicina das Faculdades 
Santo Agostinho, Vitória da Conquista – Ba, Brasil. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6044-010X. E-mail: 
rosangela.lessa@vic.fasa.edu.br
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média de idade de 45 anos. Em relação aos sintomas que afetam a saúde mental, 
a ansiedade (59,8%) e a depressão (45,1%) apresentaram o grau mais elevado na 
escala analógica (0 - 10). A dor também foi referida por 49,0% dos pesquisados. 
Além disso, 43,1% apontou que a família compreende a doença, contudo, a maioria 
acredita que a FM afeta negativamente as relações familiares, as atividades 
domésticas, e contribui para o isolamento social e no trabalho. ConCLusão: 
A presença de sintomas que afetam a saúde emocional é comum em pacientes 
fibromiálgicos, que juntamente com o sentimento de culpa, a baixa autoestima e a 
vitimização provocam a exacerbação dos sintomas e prejudicam as estratégias de 
enfrentamento do paciente perante a doença. PaLaVras-CHaVe: Fibromialgia. 
Dor crônica. Transtornos mentais.
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JornaL InterdIsCIPLInar da Fasa/VIC

Renata Boa Sorte Alves1

Maryana Moreira Sousa2

Rita de Cássia Silva Tagliaferre3

IntroduÇão: A leitura e a produção de texto são de grande importância na vida 
dos indivíduos, constituem-se como fontes inesgotáveis de prazer e de interação. 
As práticas da boa leitura e da produção de texto de qualidade possibilitam uma 
melhor compreensão da realidade e produz uma participação social mais efetiva. Daí 
a importância da leitura e da produção de texto no meio acadêmico, pois sem esse 
engajamento não haverá compreensão crítica e consciente desse universo alienante 
e dominador que é a Universidade. Estratégias como jornais universitários permitem 
o hábito de leitura, além de ser fonte de informação e divulgação. oBJetIVos: 
Neste contexto, este trabalho integra uma pesquisa em andamento, que foi iniciada 
com o primeiro período de Medicina das Faculdades Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista, Bahia-FASA/VIC/2020.1 e tem como objetivo propor a continuidade 
do projeto de criação do jornal interdisciplinar como material de divulgação, bem 
como elemento facilitador das ações dos cursos das Faculdades Santo Agostinho 
de Vitória da Conquista, Bahia. ProBLemÁtICa: O jornal acadêmico surge como 
um necessário e forte meio de comunicação e extensão entre os acadêmicos da 
Faculdade de Santo Agostinho-FASA e terá como objetivo geral cumprir seu papel 
de meio de comunicação público, divulgador de ideias e atualizações e integrador/
interdisciplinar entre os cursos de graduação. metodoLogIa: O jornal será criado 
na forma virtual, em parceria com a TI da FASA/VIC e com os cursos de Medicina, 
Direito, Engenharia Civil e Arquitetura. Pretende-se fazê-lo trimestralmente, sendo 
a primeira versão disponibilizada a partir de dezembro de 2020.  Para a execução, 
primeiramente será montada uma equipe técnica para a edição do jornal online; 
posteriormente serão selecionados alunos monitores para ajudar na confecção 
e elaboração das matérias que serão escritas juntamente com o professor de 
cada área. O jornal terá uma linguagem acessível para todos, tendo um público 
heterogêneo sem distinção de faixa etária, classe social, nível sociocultural, poder 
econômico, título acadêmico ou formação profissional, com isso busca-se divulgar 
democraticamente ao maior público possível os ideais e atividades desenvolvidas 

1 Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho-FASA/VIC
2 Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho – FASA/VIC
3 Dra. Docente do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho-FASA/VIC
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pelos estudantes com temas de relevância social e cunho educativo. resuLtados: 
Assim, espera-se que o jornal possa enriquecer tanto a produção quanto a leitura, 
melhorando a capacidade de crítica dos alunos e disseminando o conhecimento 
desenvolvido dentro da Universidade, principalmente ao acréscimo e ampliação dos 
conteúdos, bem como para a divulgação das práticas desenvolvidas, dando maior 
visibilidade aos cursos da FASA/VIC e promovendo a cidadania entre os discentes.
Palavras-Chave: Jornal. Leitura. Interdisciplinar
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CrIme PatrImonIaL Contra a muLHer: VIoLÊnCIa InVIsíVeL

Autora: Gabriela Brito Santos1

Orientadora: Gabriela Andrade Fernandes2

resumo: Neste trabalho, vinculado ao projeto temático desenvolvido pelo Grupo 
de Pesquisa em Estudos sobre Mulher (GPEM) da Uesb (Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia), discutimos a violência patrimonial praticada contra a mulher, 
sobretudo no âmbito conjugal, em que companheiros acabam por lesar o patrimônio 
de suas companheiras e/ou seus direitos patrimoniais.
PaLaVras-CHaVe: Mulher. Violência Patrimonial. Invisibilidade.

IntroduÇão

A violência patrimonial encontra-se tipificada na Lei n. 11.340/2006, como 
sendo uma das modalidades de violência doméstica e familiar intentada contra 
a mulher. Conceitualmente significa qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo 
àqueles destinados a satisfazer suas necessidades. Tais práticas atingem a 
autonomia econômica e financeira da mulher e contribui para a perpetuação da 
desigualdade sexual, fato este que, por si só, justifica a investigação do presente 
trabalho.

A mulher, quando submetida a esse tipo de violência, torna-se vulnerável, 
pois se vê incapaz de tomar decisões e de se autodeterminar, pois, em diversas 
situações é coagida a satisfazer a imposição de vontade masculina, sobretudo, 
quando o homem monopoliza a administração e condução do patrimônio familiar. 

A metodologia aplicada no presente estudo foi a análise bibliográfica assentada 
em referências de relevo sobre a temática violência patrimonial, tais como Pateman 
(1988); Locke (1998; [1698]); Delgado (2016). Para auxiliar a discussão trouxemos e 
analisamos dados do Instituto Igarapé sobre saúde, segurança e violência doméstica 
no Brasil. 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).
2 Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre em 
Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduada em Direito pela Universidade Estadual 
de Santa Cruz (Bahia). Membro do grupo de Pesquisa em Análise de Discurso (GPADis/CNPq/Uesb).
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desenVoLVImento

A violência patrimonial contribui para a manutenção de relações socioafetivas 
abusivas, em que mulheres sem autonomia financeira acabam submetidas a outros 
tipos de violência familiar. Aludida situação não recebe a devida atenção do aparato 
estatal, visto que dentre as modalidades de violência instituída pela na Lei Maria da 
Penha, a violência patrimonial é a menos discutida entre as autoridades. 

Essa realidade impede que os agressores sejam punidos, que a autonomia 
econômica da mulher seja estabelecida e garantida, assim como prejudica seus 
direitos patrimoniais, a exemplo do que adverte Delgado (2016).

Nas demandas em curso nas varas de família, especialmente 
nos processos de divórcio com partilha de bens e de alimentos, 
são abundantes os crimes praticados contra o cônjuge virago e 
que passam despercebidos pelos advogados não militantes na 
advocacia criminal. [...]. Entretanto, a violência patrimonial pode ser 
engendrada por formas mais sutis e que, justamente por isso, não 
são analisadas pelo operador do Direito sob o aspecto criminal. O 
atentado contra o patrimônio da mulher também pode ser praticado, 
por exemplo, pelo marido que subtrai ou faz uso exclusivo dos bens 
comuns ou pelo devedor de alimentos que retém o pagamento da 
verba devida ao ex-cônjuge (DELGADO, 2016, p. 3).

Não há como traçar um perfil das mulheres que mais sofrem com esse tipo 
de violência, sobretudo, pela escassez de dados. Todavia, durante a pandemia do 
Covid-19 o noticiário relatou inúmeros casos de mulheres que tiveram o auxílio-
emergencial concedido pelo governo, furtado, principalmente por seus companheiros, 
quando não, foram coagidas a entregar o montante. Embora, seja evidente que a 
lesão ao patrimônio da mulher independe de classe social.

De acordo a plataforma EVA (Evidências sobre Violências e Alternativa) 
desenvolvida pelo Instituto Igarapê3, dados coletados em 2018, comprovam a 
dificuldade no registro de crimes patrimoniais praticados no âmbito doméstico e 
familiar contra as brasileiras,   pois apenas 5 Estados brasileiros fazem o registro 
da violência patrimonial – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Roraima  (INSITUTO IGARAPÊ, online).

Segundo a mesma pesquisa, dados coletados de órgãos de segurança pública 
do Brasil apontaram que de 34.346 mulheres que denunciaram violência patrimonial 
nos estados acima citados, 78,6% corresponde ao crime de dano ao patrimônio, 
16,3% se refere a violação de domicílio e 4,8% não foi especificado. Dentre esses 



ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

42

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

Ensino, Pesquisa e Extensão

estados, a pesquisa realizada pelo Instituto Igarapê demonstrou que o estado de 
Mato Grosso registrou o maior número com 231,4 casos de violência patrimonial 
a cada 100 mil mulheres. 

Ainda de acordo a plataforma EVA, a violência patrimonial equivale a 4,3% 
dos tipos de violência categorizadas na Lei Maria da Penha. Esse dado que abarca 
apenas as cinco unidades federativas já referenciadas, evidencia a invisibilização da 
violência patrimonial sofrida pela mulher no Brasil pela ausência do registro criminal. 

Há uma desertificação de dados e a lacuna dessas informações impede o 
enfrentamento do problema bem como mantém uma cultura de subnotificações4. 
Isto porque a violência patrimonial, por não deixar marcas físicas, geralmente é 
considerada “menos grave” pelas autoridades das entidades federativas. Entretanto, 
a identificação desse tipo de violência é um alerta para detectar outras modalidades 
de violência praticada contra as mulheres. Essa identificação é possível porque a 
violência patrimonial coloca a mulher em uma posição de submissão, de alienação 
dos seus direitos ao parceiro e, geralmente, o companheiro no monopólio desse 
poder comete outros tipos de agressões seja física, psicológica, sexual ou moral.

Nesse sentido, é necessário que se desenvolva uma cultura de 
sistematização desses dados, porque sem registros não há como implementar 
à sociedade políticas públicas e medidas educativas mais eficazes para prevenir 
essas práticas. Entretanto, a violência patrimonial não é invisibilizada apenas 
pela insuficiência de dados, mas, principalmente, pela manutenção social de 
uma sociedade patriarcal que naturaliza a dominação da mulher pelo homem. 

Para Locke (1998; [1698]), um dos principais teóricos do Contrato Social, 
cada indivíduo tem propriedade em sua própria pessoa, é dono da sua própria 
liberdade. Todavia,  sob a perspectiva de Pateman (1988) acerca da exclusão do 
Contrato Sexual na formulação do Contrato Social, a mulher não é, dentro dessa 
construção histórico-cultural, vista como indivíduo capaz de se autodeterminar.

Dessa forma, por ter sido excluída do processo de construção do Liberalismo, 
permaneceu no modelo patriarcal como mero objeto a ser negociado, com seus 
direitos alienados aos detentores de liberdade – os homens. Por sua condição de 
sujeição, em um Estado que prega a liberdade, os homens se apropriam do discurso 
de que as mulheres ocupam o lugar de submissão por opção, quando, na verdade, 
não há alternativas.

Os capitalistas podem explorar os trabalhadores e os maridos podem 
explorar as esposas porque trabalhadores e esposas constituem-se 
em subordinados através dos contratos de trabalho e de casamento. 
[...] Pelo contrário, na teoria do contrato, a liberdade universal é 
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sempre uma hipótese, uma história, uma ficção política. O contrato 
sempre dá origem a direitos políticos sob a forma de relações de 
dominação e subordinação. (PATEMAN, 1998, p. 24-25).

Ainda segundo Pateman (1988), a mulher é submetida a essa posição por não 
fazer parte enquanto cidadã do Contrato Social, sendo acometida na posição de 
explorada pela subordinação a cadeia hierárquica, em que o dominante é o marido. 

  
As mulheres não participam do contrato original através do qual 
os homens transformam sua liberdade natural na segurança da 
liberdade civil. As mulheres são o objeto do contrato. O contrato 
sexual é o meio pelo qual os homens transformam seu direito 
natural sobre as mulheres na segurança do direito patriarcal civil. 
(PATEMAN, 1988, p. 21)

Por isso, o discurso liberalista, pautado na construção social da liberdade, camufla 
a violência patrimonial contra a mulher. Essa seria a razão também de, muitas vezes, ser 
considerada menos grave do que outros tipos de violação, visto que corroboram com 
o pensamento de que a mulher tem seu patrimônio vilipendiado pelo companheiro por 
mera concessão, quando, em verdade, é submetida a isso. Consoante essa perspectiva, 
essa violência, tão arraigada culturalmente, mesmo quando notificada, não é tratada 
pelo viés da Lei Maria da Penha.

Desse modo, a naturalização da submissão da mulher ao homem é responsável 
principal pela manutenção da invisibilidade da violência patrimonial contra a mulher, 
pois sendo posicionada como objeto contratual, o homem se vê no poder de 
controle do seu patrimônio e dos seus direitos. Essa relação abusiva torna a mulher 
vulnerável e ainda mais dependente do agressor que detém o poder decisório dos 
bens do casal. 

ConsIderaÇÕes FInaIs

A violência patrimonial contra a mulher é uma realidade no Brasil que 
precisa ser mudada. Para isso, é necessário que se desenvolva uma cultura de 
sistematização de registro de casos de violência patrimonial em todos os Estados do 
País, para que medidas de prevenção efetivas sejam aplicadas e a devida punição 
aos violadores seja feita. 

A violência patrimonial contra a mulher é cultural e para que não seja mais 
naturalizada na sociedade, deve haver uma conscientização social seja pela difusão 
de informações, medidas socioeducativas ou políticas públicas outras de prevenção. 
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A construção histórico-social naturaliza a subordinação da mulher e, quando 
ela denuncia, ainda é considerada culpada. Em se tratando de violência patrimonial, 
o julgamento é ainda mais severo, pois existe a ideia de que essa alienação de 
direitos é uma escolha da mulher, descaracterizando o caráter criminal de uma 
situação que não é escolhida, mas imposta pelo patriarcado dominante. A mulher 
é vítima e precisa de apoio e validação.
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doCILIdade no CÁrCere: uma anÁLIse soBre as FunÇÕes da Pena

Gabriela Rigaud1

Gabriel Araújo Barbosa2

Luciano Tourinho3 
Ana Paula Sotero4

resumo: A presente incursão teórica aborda a docilidade e o processo de 
disciplinarização nas prisões, partindo da premissa de que o ideal ressocializador 
que nasce com a prisão moderna, e se consolida como finalidade primordial 
declarada para as penas, não reflete a realidade do cárcere. Para tanto, conceitua 
as finalidades formais da pena privativa de liberdade corroborando que o sistema 
prisional não oferece condições para cumprir seus propósitos de retribuir, prevenir e 
reintegrar. De maneira oposta, o cumprimento da pena é um processo de eliminação 
da subjetividade dos encarcerados, uma violência simbólica que atinge a própria 
substância da condição humana, a individualidade existencial. Neste âmbito, conclui 
que a as finalidades da pena corrompem-se em efeitos reversos, isto é, eliminam 
a subjetividade do preso e distanciam-no da condição de humano, além de não 
alcançar a ressocialização como objetivo declarado da prisão, bem como é incapaz 
de contribuir para a inibição da delinquência.
Palavras-chaves: Cárcere; Disciplinarização; Ressocialização.

1 Graduanda em Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Membro do Grupo de Estudos em 
Ciências Criminais – FASA. Integrante do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo – NEDIC.
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IntroduÇão 

Historicamente, a punição sempre se apresentou como consequência de uma 
conduta reprovável. Na Idade Antiga, o cárcere denotava uma garantia manter o 
sujeito sob domínio, processo punitivo que se baseava no tormento físico. Na Idade 
Média, aprisionava-se para conservar aqueles que seriam submetidos a castigos 
corporais e à pena de morte: os suplícios. Na Idade Moderna, entretanto, filósofos e 
teóricos do direito trouxeram à lume o protesto contra os suplícios e a necessidade 
de se punir em consonância com o consagrado due process of law. Assim, o direito 
de punir deslocou-se da vingança, seja ela privada, seja divina ou pública, à defesa 
da sociedade. A punição passou a constituir-se em um método e uma disciplina. 
Teoricamente, eliminou-se da prisão o seu caráter de humilhação moral e física do 
sujeito e à lei penal passou a se propor a uma função de prevenção do delito e da 
readaptação do criminoso. Neste ensejo, o sistema prisional foi idealizado como 
um mecanismo eficiente de adestramento social daqueles sujeitos que possuíam 
alguma conduta desviante, uma vez que, formalmente, seu objetivo é retribuir à 
sociedade as consequências do delito, prevenir a reincidência e torná-los aptos a 
retornar ao convívio social. 

Não obstante, o que nos ocupa nesta pesquisa é a análise do cárcere nos 
moldes do sistema prisional moderno entendido como instituição que constrói 
uma sociedade disciplinar, adestrando e produzindo coletivamente corpos dóceis 
e elidindo a subjetividade dos apenados. Para Foucault (1987), a finalidade da 
prisão deixou de ser então o de causar dor física e o objeto da punição deixou de 
ser o corpo para atingir a alma do infrator. A prisão torna-se como pena privativa 
de liberdade e constitui em uma nova tática da arte de fazer sofrer.

oBJetIVos

Esta pesquisa destina-se a discutir a finalidade da pena por um prisma que 
observe sua verdadeira ineficácia. Além disso, propõe-se a questionar a eficiência do 
sistema punitivo diante de uma dicotomia: Se a pena privativa de liberdade contribui 
para dirimir a criminalidade e inibir o retorno à delinquência ou para docilizar os 
corpos que compõem o cárcere. 

mÉtodos 

A metodologia aplicada nesta pesquisa é qualitativa, com fundamento em 
referências teóricas e literárias.
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dIsCussão

Sistematicamente, entende-se que o crime provoca um mal, acima de tudo, à 
sociedade, pois representa um rompimento com as leis instituídas por intermédio 
do contrato social. Tendo em vista que a sociedade é regida por um contrato 
social, ou seja, por normas que possibilitem a convivência com segurança e cuja 
obediência é condição sine qua non para a preservação dessa sociedade, uma 
vez que um indivíduo rompe com esse contrato, funda-se o direito de punir. Em 
“Dos Delitos e das Penas”, Cesare Beccaria (1784) reforça esse pensamento. Daí 
emerge o escopo para a existência da pena: o Estado, como representante de toda 
a sociedade ligada pelo contrato social, deve, em seu nome, impor aos infratores 
uma justa retribuição ao mal causado. A justa retribuição é a pena, cujo objetivo é 
evitar que o criminoso repita novas infrações e inibir que outros cidadãos violem as 
leis criadas socialmente. A pena tem, assim, um caráter de defesa social e, até por 
isso, não poderia ter como finalidade apenas a punição e a prevenção de novos 
delitos. Deveria possibilitar primordialmente a recuperação ou ressocialização do 
infrator, o que o tornaria apto a regressar ao convívio social comportando-se dentro 
dos padrões instituídos.

Categoricamente, o objetivo do sistema prisional atual é proporcionar condições 
para a harmônica integração social do condenado e do internado. Disso decorre 
que, para cumprir este propósito, a prisão priva o individuo de liberdade e retira-o 
das relações socialmente significativas, na tentativa de que ele possa aprender 
através do isolamento a não reincidir. 

Ocorre que, embora a pena se finque na premissa de retribuir e prevenir (em 
especial, como prevenção especial positiva, ressocializar) a realidade do cárcere 
não oferece condições para que essas finalidades se cumpram, vez que a instituição 
prisional submete os apenados à condicionamentos sociais intramuros, assimilando 
os hábitos, costumes e imposições carcerárias, em um processo disciplinar que 
desorganiza a personalidade, deforma o caráter, degrada o comportamento e afasta 
os indivíduos dos padrões de conduta social extramuros. A esse processo, a teoria 
de Donald Clemmer (1940), em “The Prision Comunity”, chama de prisionarização. 

Na pena privativa de liberdade, esse processo se evidencia desde a entrada 
do indivíduo na penitenciária. São-lhe retirados os documentos, os objetos pessoais, 
as roupas e dá-lhe um uniforme idêntico ao dos demais. Ao aprisionado é retirada 
a autonomia de fazer escolhas. A partir daí, ele está subordinado à direção do 
estabelecimento, aos agentes, às normas, aos horários de higiene, de comer, dormir, 
às revistas, à hierarquia interna, etc. Somado a isso, o convívio no cárcere é marcado 
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por rebeliões, superlotação, tráfico e violência sexual. As prisões atuais também 
não respeitam requisitos como a salubridade do ambiente ou a devida estrutura 
arquitetônica com área mínima de seis metros quadrados de cada unidade celular. 
Enfim, o Estado é falho em garantir a segurança e a integridade dos presos, que, 
muitas vezes, sujeitam-se à hierarquia de líderes dentro do presídio, principalmente 
aos que comandam facções criminosas.  

Ademais, entre outros problemas do sistema prisional, a falta de colônias e 
casas de albergado leva a uma distorção na forma progressiva de execução, ou 
seja, as etapas de regime semi-aberto e aberto estão sendo sacrificadas, o que 
leva o condenado a cumprir pena em estabelecimento diverso daquele preconizado 
na sua pena ou a continuar em regime fechado, embora tenha direito à progressão. 
Torna-se, portanto, inexequível o inciso XLVIII, do artigo 5º da Constituição Federal, 
que determina o cumprimento da pena em diferentes estabelecimentos, a depender 
da natureza do delito ou outras situações, como a idade ou o sexo do condenado. 
Na prática, é inexistente um método que individualize o cumprimento das penas, 
significando a aplicação justa do tratamento dado ao preso, de acordo com a 
subjetividade do indivíduo encarcerado. 

Diante disso, a penitenciária é, de fato, um lugar que (des)individualiza. Como 
instituição disciplinar, é pensada em volta do seu potencial para exercer o seu 
poder, que é o de confinar e restringir a liberdade, com o fito de ressocialização do 
apenado. No entanto, é latente a ineficácia dos mecanismos utilizados nas prisões 
para garantir tal desiderato, em que pese que na realidade, o cumprimento da pena 
é um processo de eliminação da subjetividade dos encarcerados, uma violência 
simbólica que atinge a própria substância da condição humana, a individualidade 
existencial, bem como vilipendia direitos humanos e fundamentais do preso, por 
exemplos a individualização da pena e a integridade física e moral, previstos no 
artigo 5°, incisos XLIX e XLVI do texto constitucional. 

Essa violência velada anula as pulsões individuais dos presos por meio de 
um processo já denunciado por Foucault (1987) em “Vigiar e Punir”, que é o de 
docilização dos corpos. A tônica da obra é baseada nas formas microfísicas do 
poder instituídas nessas instituições, sendo as mais evidentes delas as normas 
internas, os horários estabelecidos para o exercício de obrigações, dentre outras 
relações de poder que, no decorrer do tempo permanecido nessa determinada 
instituição, produzem um enquadramento físico e psíquico dos indivíduos. Nesse 
sentido, infere-se que o propósito dessas instituições reside na uniformização e no 
adestramento de seus componentes, visto que um indivíduo sem subjetividade é 
mais suscetível à disciplinarização. 
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Iluminando a questão com o apoio da filosofia, é possível e necessário observar 
o caráter perverso da redução em relação à subjetividade humana. Trata-se de 
um processo que avilta contra a própria vida, pois esta se constrói e se ramifica a 
partir dos pilares da individualidade e da subjetividade, conceitos que dão forma 
ao ser. Desse modo, negar a pessoalidade do preso extrapola a finalidade de 
ressocialização da pena, e passa a invadir de forma violenta a saúde psicológica 
do apenado. 

Palco de produções literárias atemporais, o cárcere nos é apresentado 
como um ambiente inóspito, ominoso e cinza. Cuida-se de um traço comum nas 
obras “Recordações da casa dos mortos” (Dostoiéviski, 1861), “De profundis” 
(Oscar Wilde, 1897) e “O último dia de um condenado a morte” (Victor Hugo, 
1897) o caráter opressivo das prisões, seu perfume insalubre e sua arquitetura 
depressiva. Endossando a teoria foucaultiana, o corpo desses livros nos revela 
a degradação humana à que são submetidos seus habitantes, e a perda gradual 
da sua subjetividade frente ao cenário regulamentador da instituição prisional. Os 
relatos se confundem em descrições de um sentimento apático e inerte em relação 
às pulsões da vida, em sucessivas chicotadas direcionadas à esperança que tenta 
permanecer de pé, ou seja, a instituição prisional parece se distanciar em demasia 
de sua finalidade primeira, a ressocialização, e se aproximar de um ambiente 
destinado a simplesmente retirar os transgressores da sociedade e cercá-los por 
muros altos para docilizar seus corpos.  

É força destacar que esse processo de disciplinarização dos presos é 
fundamentado num baluarte técnico de detalhada elaboração, no qual é pensado 
desde a sua constituição arquitetônica até o estabelecimento de rotinas diárias com a 
intenção de determinar com precisão a movimentação dos internos. A fim de aclarar 
esse modelo de vigilância próprio das instituições prisionais, pode se observar no 
trecho a seguir como esse processo é desenvolvido: “A disciplina “fabrica” indivíduos;  
que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 
seu exercício [...]. O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de 
instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação 
num procedimento que lhe é específico, o exame.” (FOUCAULT, 1987, p.143). 
As técnicas da vigilância escalonada e da sanção que normaliza se unificam na 
produção da tecnologia do “exame”, que produz efeitos de controle normalizante e 
uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. É uma tecnologia sofisticada 
na qual poder e saber se superpõem e se imbricam profundamente. “No coração 
dos processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como 
objetos e a objetivação dos que se sujeitam” (ibidem, p.154). 
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Assim, eliminar a subjetividade do preso é distanciá-lo da condição de 
humano merecedor de tratamento digno, e reificá-lo, ou seja, subtrair sua 
individualidade e aproximá-lo do conceito de coisa, o que termina por influenciar 
o olhar social sobre esses indivíduos, fomentando o desinteresse social pela 
realidade dessa população carcerária. A política dos direitos humanos e de 
humanização dos presídios prejudica-se, vez que para a maioria da sociedade, 
os presos são colocados quase que fora da humanidade (TERESA CALDEIRA, 
1991). Assim, uma vez desumanizados, não há o interesse em se garantir a 
dignidade humana dessas pessoas. Se observarmos, a maioria dos detentos são 
indivíduos socialmente marginalizados que, ao saírem das prisões, regressam 
a uma sociedade marginalizada e acabam retornando ao cárcere.

Diante dessa realidade, as finalidades da pena corrompem-se em efeitos 
reversos. Aludindo ainda à Foucault (1987), a prisão é um espaço de contradição 
por produzir delinqüência enquanto busca a ressocialização e, assim, ao invés de 
alcançar a ressocialização como objetivo declarado da prisão, ela só é capaz de 
contribuir para a:

[...] manutenção da delinqüência, na indução do interno a se tornar 
reincidente; ela transforma o infrator ocasional com seus pequenos 
delitos e ilegalidades em delinqüente habitual; a organização da 
“sociedade do cárcere” ajuda a promover a solidariedade entre os 
internos para o mundo do crime e da delinqüência. (FOUCAULT, 
1997, p. 240). 

Estatisticamente, dados do Conselho Nacional de Justiça, datados do ano 
de 2014, apresentam o índice de reincidência brasileiro na escala de 70%5. O 
levantamento teve o escopo nos egressos do sistema penitenciário comum. Esse 
quadro é constituído devido aos efeitos reversos da finalidade da pena, ou seja, a 
manutenção da delinquência é um reflexo da ineficácia do esquema punitivo que 
está estabelecido. Não obstante, as instituições produzem um véu sobre essa 
ineficácia, e, aliado a narrativa do Estado punitivista, nos convencem de que o 
recrudescimento das leis penais e a severidade das penas será a viga mestra para, 
por fim, diminuir a delinquência e garantir a segurança pública. Nessa entenda, 
o cárcere abandona a sua finalidade fundamental, que é a reeducação do preso 
para isolar indivíduos que estão aquém da sociedade. A reprimenda deixa de ter 

5 Dados disponíveis em: https://www.conjur.com.br/2015-out-02/estudo-mostra-indice-reincidencia-crime-
77-eua
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um papel retributivo e educador para isolar aqueles que são indesejáveis para a 
comunidade. Isso faz com que o tema seja abordado tibiamente, e não produzindo 
intervenções eficientes no ímpeto da eficácia dos sistemas penitenciários. Daí 
reside o fracasso do sistema penitenciário: é ineficiente na sua função de punir e 
inibir o crime e, como consequência, em ressocializar, já que não reeduca para 
este fim.

ConsIderaÇÕes FInaIs

Como se vê, a docilidade no cárcere é produzida por um processo intensamente 
elaborado de disciplinarização dos internos, o que subtrai sua individualidade e 
sua autonomia subjetiva, que é seu próprio ser. Envolvidos por teias invisíveis das 
instituições penitenciárias, os presos são docilizados e condicionados à vida na 
prisão e são distanciados de sua essência gregária e sociável inerente a todo ser 
humano. 

Ceifada sua subjetividade, e, portanto, seu “eu”, o preso não encontra no 
cárcere a redenção nem a instrução necessária para a ressocialização, o que é 
oferecido não passa de uma experiência de confinamento e a coisificação na sua 
totalidade. Assim enfatiza Hannah Arendt: 

[...] Porque destruir a individualidade é destruir a espontaneidade, 
a capacidade do homem de iniciar algo novo com os seus próprios 
recursos, algo que não possa ser explicado à base de reação ao 
ambiente e aos fatos. Morta a individualidade, nada resta senão 
horríveis marionetes com rostos de homem, todas com o mesmo 
comportamento do cão de Pavlov, todas reagindo com perfeita 
previsibilidade mesmo quando marcham para a morte [..]. (ARENDT, 
1951). 

Após esse processo, o indivíduo é reinserido ao convívio social, para o 
qual, supostamente, está apto. Contudo, como foi supracitado, esse retorno é 
acompanhado de uma provável reincidência, e o processo torna a se repetir sem 
produzir o efeito capital, a ressocialização. 

Com isso, a narrativa que se apresenta revela um cenário de medo e 
insegurança, responsável por levantar argumentos em torno do recrudescimento 
das leis entre outros projetos punitivistas e encarceradores para intensificar a força 
no trato das questões penitenciárias. Dessa forma, o problema central é velado e 
a atenção social é direcionada para as políticas de repressão, como o aumento da 
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força policial, o cerceamento das liberdades e a reificação dos delinquentes não 
promove eficácia. 

Por derradeiro, é patente afirmar que as instituições prisionais têm abordado o 
cárcere de maneira equivocada, apontando para o controle coercitivo do indivíduo e 
as formas de fazê-lo. Sua atividade direciona-se a uma coerção sobre o indivíduo, 
visando atingir a punição imediata sem enxergar a futura reintegração do indivíduo, 
assim, comportando-se como uma miopia nas políticas públicas e distanciando-
se dos princípios que deveria nortear essas discussões: a garantia dos direitos 
fundamentais e da dignidade humana dos presos, a reeducação e a inibição da 
reincidência crimina. 
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VIoLÊnCIa Contra a muLHer e toLerÂnCIa soCIaL: uma 
aBordagem InterdIsCIPLInar entre dIreIto e LIteratura 

Thaíse Ribeiro Santos Lima
Luciana Santos Silva 

Ana Paula da Silva Sotero
Luciano de Oliveira Souza Tourinho

resumo
O estudo propõe a interface entre Direito e Literatura por meio da reflexão de 
questões jurídicas a partir das narrativas literárias, com vistas a contemplar a 
interdisciplinaridade.  O diálogo entre Direito e Literatura, aqui proporcionado, tem 
como campo de análise a obra Crônica de uma morte anunciada, de Gabriel Garcia 
Marquez (1981), demonstrando, através do método comparativo e da pesquisa 
bibliográfica, as contribuições proporcionadas pela Literatura ao mundo jurídico, ao 
retratar contextos históricos, culturais e sociais de forma concisa e poética, e ao expor 
o processo de construção de culpas indiretas em uma comunidade e a invisibilidade 
da fatalidade. A mencionada obra reconta o assassinato de Santiago Nasar pelos 
irmãos Vicário em um lugarejo, onde todos sabiam da premeditação do assassinato, 
mas ninguém fez nada, permitindo o desfecho em tragédia. Tal enredo possibilita 
problematizar a violência contra a mulher, a convivência com narrativas trágicas 
e a comparação entre o contexto fictício e o real para a construção da ideia da 
responsabilidade coletiva, abordagem do silêncio e da tolerância social. A violência 
contra a mulher é um fenômeno histórico, arraigado pela cultura patriarcal, que se 
remodela ao longo do tempo no sentido a ponto de se apresentar sob o manto da 
naturalização da hegemonia masculina. Nesse contexto, o cenário de permanência 
da cultura patriarcal, sob a perspectiva do silêncio nos/dos lares e da sociedade, 
que tolera e invisibiliza essa espécie de violência, informa números expressivos da 
violência contra as mulheres. Diante desse panorama, a interdisciplinaridade, através 
do enlace Direito-Literatura, invoca a atividade de (re) pensar os fenômenos sociais 
e jurídicos, dando visibilidade ao problema da violência e da tolerância social que 
a acompanha, para que a comunidade não mais admita o status de responsável 
indireta por crimes anunciados. Nesse sentido, a relação entre o Direito e a Literatura 
permitiu a aproximação de realidades e a reflexão da conjuntura atual, sinalizando 
tragédias que poderiam ser evitadas, mas que seguem seu plano porque ninguém 
faz nada para obstá-lo com efeitos práticos, assim como ninguém fez nada para 
evitar o assassinato de Santiago Nasar no livro de Marquez (1981). 
Palavras-chave: Direito. Literatura. Patriarcado. 
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a LeI de CrIme organIZado Como exPressão de um dIreIto 
PenaL do InImIgo

Maria José Amorim da Cruz
Beatriz Ferreira Figueredo

Ana Paula Silva Sotero
Luciano Oliveira de Souza Tourinho

IntroduÇão

Desde a primeira edição normativa a respeito das organizações criminosas, o 
legislador deixa de maneira implícita a vontade de punir severamente determinados 
segmentos de pessoas que, dentre o imaginário popular e consequentemente 
do Congresso Nacional, representam a personificação de todo mal presente na 
sociedade brasileira, diante disso, é notória a semelhança com um Direito Penal 
do Inimigo. 

oBJetIVos

O objetivo deste trabalho é apresentar, brevemente, a teoria do direito penal do 
inimigo e relacioná-la com a lei nº 12.850/13, demonstrando elementos legislativos 
que indicam a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.

ProBLemÁtICa

A lei 12.850/13, traz no art.1, §1º, a definição do crime de organização criminosa, 
fazendo uma interpretação literal deste dispositivo temos que essa lei se aplica a 
qualquer grupo criminoso com mais de 4 pessoas, no entanto ao pesquisar a origem 
desta legislação, bem como a sua aplicação prática, vê-se que ela foi criada para 
punir mais severamente os integrantes de organizações especializadas no tráfico de 
drogas, trazendo assim elementos que corroboram com um direito penal do autor.

metodoLogIa

Para tanto, utilizou-se da pesquisa qualitativa com base na pesquisa 
bibliográfica em artigos e livros, analisando as perspectivas de diversos autores 
sobre o tema, tendo como principal expoente Günther Jakobs, o autor da teoria do 
direito penal do inimigo. 
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resuLtados (ParCIaIs)

A pesquisa mostra-se inconclusa, mas verifica-se uma tendência legislativa 
em punir mais severamente essa categoria de crimes, claramente inspirada numa 
política proibicionista e repressiva do consumo de determinadas substâncias que 
na verdade visa punir exageradamente grupos sociais específicos em detrimento 
de outros. Sob o pressuposto de estado de Guerra às Drogas, invoca-se um 
sistema punitivista característico de um direito penal do autor, punindo de forma 
mais severa os membros de facções envolvidas no tráfico de entorpecentes. É 
notória assim a semelhança com o direito penal de Jakobs, que despersonaliza 
aquele que reiteradamente desrespeita a norma e afasta-se da “ordem social” 
fazendo-lhes perder as garantias penais e processuais penais, podendo até puni-lo 
antecipadamente pelo que ele é e não pelo que fez configurando um direito penal 
do autor. Tal tese apresenta extremo potencial lesivo para os direitos sociais já 
conquistados nas legislações brasileiras e qualquer expressão desse no sistema 
jurídico fere a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e presunção 
de inocência, consequentemente, violando a Constituição Federal.
PaLaVras-CHaVes: Organizações Criminosas. Direito Penal do Inimigo. 
Garantias Constitucionais.

reFerÊnCIas

BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e 
dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras 
providências. Disponível em: L12850 (planalto.gov.br). Acesso em: 24 nov.2020.

JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo: noções e 
críticas. 6ª edição. Editora: Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2012.

JESUS, Damásio. Organização Criminosa: primeiros conceitos. Disponível 
em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/organizacao-criminosa-
primeirosconceitos/12390> Acesso em: 24 nov. 2020.

OLIVEIRA, Sandro. Do Banditismo ao Crime Organizado: uma análise da evolução 
do conceito de grupo criminoso. Revista de Direito Internacional e Globalização 
Econômica-PUC. v. 2, nº 2, 2017.



Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

57

ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Ensino, Pesquisa e Extensão

a tuteLa JurídICa PenaL do InImIgo: entre a neCroPoLítICa 
e a seLetIVIdade PenaL

Pedro Vitor Brito Sarmento Rocha
Ana Paula da Silva Sotero

Luciano de Oliveira Souza Tourinho

resumo: Em decorrência das mudanças da sociedade moderna, o direito penal 
é legitimado diante de novos contornos sob a perspectiva de atender anseios 
sociais, fundamentado no sentimento de insegurança e aumento do risco. No 
Brasil, a política da morte adaptada pelo Estado se intensifica paulatinamente 
com a militarização da força e o combate repressivo contra aqueles que tem cor 
e endereço preestabelecidos. A presente incursão teórica se propõe à análise 
da imposição do direito penal do inimigo como meio de efetivação dos efeitos da 
necropolitica contra um inimigo estabelecido através da seletividade penal. Nela foi 
utilizado o método de pesquisa dedutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica, 
além de analise documental e obras teóricas. 
PaLaVras-CHaVe: Seletividade. Necropolitica. Punitivismo.

aBstraCt: As a result of changes in modern society, criminal law is legitimized 
in the face of new outlines from the perspective of meeting social concerns, based 
on the feeling of insecurity and increased risk. In Brazil, the death policy adapted by 
the State gradually intensifies with the militarization of the force and the repressive 
combat against those who have a pre-established color and address. The present 
theoretical incursion proposes to analyze the imposition of the enemy’s criminal law 
as a means of effecting the effects of the necropolitics against an enemy established 
through criminal selectivity. It used the deductive research method, with bibliographic 
research techniques, in addition to documentary analysis and theoretical works.
KeY-Words: Selectivity. Necropolitical. Punitivism.

1. IntroduÇão

 Diante da ocorrência de um delito, é comum que a sociedade cultue que o 
autor do fato seja severamente punido. Sob esse prisma, quando o judiciário atua 
com respeito às garantias e aos direitos fundamentais, preservando a dignidade da 
pessoa humana, este é injustamente criticado, e, diante disso, surge a estigma de 
impunidade. Ocorre que, em decorrência a tais fatos, o direito penal moderno vem 
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sistematicamente sendo construído a partir de clamores sociais cada vez menos 
garantistas. 

No Brasil, tal perspectiva se exterioriza com a criação de legislações 
“emergentes” construídas para “solucionar” a criminalidade, determinando um 
inimigo que deve ser combatido a qualquer custo. Nesse contexto, surge uma 
política criminal com a legitimação de normas que ignoram princípios garantistas, 
efetivando-se, assim, um direito penal simbólico. Entretanto, torna-se evidente que 
tal combate é seletivo, surgindo a política de matar que recai sobre determinado 
grupo social, configurado, em regra ao corpo negro.  

A presente incursão teórica tomará, como início, a análise da efetivação 
do direito penal punitivista e simbólico no Brasil, com destaque a imposição do 
direito penal do inimigo e o agravamento pela seletividade penal, com influência 
da teoria lombrosiana. Outrossim, será analisado como tais considerações 
fomentam a necropolitica e repressão contra a população negra, como processo 
de reestabelecimento de uma ordem social que origina a morte. 

2. materIaIs e mÉtodos 

na presente incursão teórica, foi utilizado o método de pesquisa dedutivo, 
baseado na análise da efetividade do direito penal do inimigo pelas vertentes da 
seletividade penal e da efetividade da necropolitica, com técnicas de pesquisa 
bibliográfica, além de analise documental e obras teóricas, para construção do 
processo de estruturação dos fatos e argumentos a fim de apresentar uma conclusão 
pautada na veracidade dos fatos.

3. oBJetIVos

O objetivo dessa incursão teórica é demonstrar como a concepção do direito 
penal do inimigo impera-se no Brasil, observando sua influência para construção da 
seletividade penal que atinge, em regra, os negros e consubstancia a necropolitica 
por parte do Estado.

4. FundamentaÇão teórICa

4.1 a LegItImaÇão do dIreIto PenaL do InImIgo no BrasIL

A política criminal intitulada como Direito penal do Inimigo foi criada e difundida 
pelo penalista alemão Günther Jakobs na década de 1990, estruturada sobre a visão 
de que o Estado não deve confrontar os seus cidadãos, mas os seus inimigos. Estes 
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intitulados como “inimigos”, são aqueles que se conduzem de forma não alinhada, 
em que há o abandono do direito e, em decorrência disso, não garante segurança 
em seu comportamento pessoal (JAKOBS, 2003).

Nada obstante, em cada conjuntura histórica houve a presença de um 
determinado inimigo, o qual deveria ser combatido. Compenetrado nessa visão, 
desde o Império Romano já se alertava a presença dos “inimigos declarados” (hostis 
judiciais), configurados como inimigos políticos de todos os tempos, que eram 
deixados em condições semelhantes às de escravos, para lhes serem aplicadas 
as penas vedadas aos cidadãos (ZAFFARONI, 2007). 

Destarte, facilmente são identificados os inimigos em cada época importante 
na história: na inquisição, eram as bruxas; nas grandes revoluções, eram os hereges; 
no século XIX, aqueles que tinham conduta médica. No entanto, com os efeitos do 
atentado sobre Nova Iorque em 11.09.2011, assim como o atentado de Madri em 
11.03.2004 e em Londres no dia 07.07.2005, origina-se um novo rótulo de inimigo 
e, com isso, surge a nova era do “combate ao inimigo”.1

No Brasil, o Direito Penal sofre com o processo de legitimação da sua terceira 
velocidade, haja vista que este novo perfil de política criminal, ora simbólico e 
punitivista, não só recai sobre a conduta do agente, ou seja, não opera somente ao 
“fato”, mas, sobretudo, ao “autor”. É lucido que tal política criminal confronta uma das 
premissas do princípio da lesividade, quando se trata da proibição da incriminação 
por simples estados ou condições existenciais, o que resulta, portanto, na criação 
de um “inimigo do pacto social”. 

Nessa conjuntura, com a finalidade de atender reclamos da opinião pública, 
enfatizados pela mídia, sobre a “impunidade” que imerge o sistema penal brasileiro, 
mesmo que de forma leviana e irresponsável, surgem as legislações repressivas 
e desobedientes quanto aos princípios penais. Em consonância a isso, é definido 
aquele que será submetido ao modus operandi estatal que, há algum tempo, Jakobs 
definiu como “Direito penal do Inimigo”.

4.2 o InImIgo seLetIVo e os ImPaCtos da neCroPoLItICa

O Positivismo criminológico, em sua fase antropológica, foi representado pelo 
médico-psiquiatra e antropólogo italiano Cesare Lombroso, que, ao publicar L’umo 
Deliquente (o criminoso nato) em 1876, estabeleceu um novo panorama cientifico 
naquela época. Neste cenário, Lombroso estabelecia, como condições para 
definir o criminoso, suas características físicas, fisiológicas e mentais. Destarte, as 

1 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. direito Penal do Inimigo: a terceira velocidade do direito 
penal. – 1ª ed. (ano 2008), 2ª reimpr. – Curitiba: Juruá, 2011. p.175



ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

60

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

Ensino, Pesquisa e Extensão

características descritas por Lombroso que configuravam um delinquente, em sua 
maioria, eram características genéticas do homem negro, e, diante disso, surgia 
uma espécie de rotulação.

Sob esse prisma, a teoria supracitada foi descartada pela ciência, sendo 
considerada racista para muitos, mas, mesmo desacreditada, ainda é presente na 
sociedade moderna. Naquela época, a teoria lombrosiana cativou adeptos no Brasil, 
destacando-se, entre eles, Nina Rodrigues, médico-legista, psiquiatra e antropólogo. 
Em sua obra: As raças humanas , Nina expõe seu ponto de vista sobre a psicologia 
criminal entre Índios e Negros, explicitando a inferioridade da raça negra quando 
comparada a raça branca, no que diz respeito à responsabilidade penal, segundo 
ele: “A presunção lógica, por conseguinte, é que a responsabilidade penal, fundada 
na liberdade do querer, das raças inferiores, não pode ser equiparada à das raças 
brancas civilizadas”2. Resta evidente que o legado das teorias bioantropológicas 
contribuiu para definição de um inimigo social e, consequentemente, para formação 
da seletividade penal no Brasil, haja vista que existe um “apartheid criminológico 
natural” (ZAFFARONI, 2012,). Impera-se, por conseguinte, o estereótipo do negro 
como “inimigo social” ou “criminoso nato”, transformando-o em alvo de um tratamento 
notoriamente desigual por parte do sistema criminal. Nas palavras de Raúl Zaffaroni 
(2012, p. 44): 

(…) a muito limitada capacidade operativa das agências de 
criminalização secundária não têm outro recurso senão proceder 
sempre de modo seletivo. Desta maneira, elas estão incumbidas de 
decidir quem são as pessoas criminalizadas e, ao mesmo tempo, 
as vítimas protegidas.

Há exemplo, quando, simbolicamente, é estabelecido a libertação dos 
escravos no Brasil, surge o Decreto nº 528/1890 que, naquela época, autorizou 
a entrada de mais de 4 milhões de imigrantes europeus, ocasionando a maior 
imigração em massa do país, no entanto, o ingresso de negros e asiáticos só eram 
admitidos com a autorização do Congresso Nacional3, evidenciando o processo de 
embranquecimento de uma população e o começo das políticas seletivas no País.

Isto posto, no Brasil, a seletividade penal forma-se como uma espécie de 
“teoria neolombrosiana”, em que a rotulação da pele negra serve como desígnio da 
repressiva ação punitiva estatal. Em decorrência disso, surge a política de morte 

2 RODRIGUES, Raymundo Nina. as raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro: 
Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2011. p. 50

3 Legislação Informatizada - decreto nº 528, de 28 de Junho de 1890 - Publicação Original. Disponível 
em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-528-28-junho-1890-506935-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 28.07.2020
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estipulada pelo governo brasileiro, pressuposta na “expressão máxima da soberania 
que reside, em grande medida, no poder na capacidade de ditar quem pode viver 
quem deve morrer” (MBEMBÉ, 2016)4.

A seletividade penal corrobora com a necropolitica, e tal premissa se enfatiza 
quando observamos que, segundo relatório do Infopen de junho 2017, a população 
prisional brasileira, incluindo homens e mulheres é correspondente por 63,64%5  
de negros (pretos e pardos). Da mesma maneira, quando se trata de homicídio no 
Brasil, a população negra, também, é a principal vítima, conforme o informativo 
das Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil6, divulgado pelo IBGE. À vista 
disso, há que se mencionar sobre a letalidade policial, em que feito um levantamento 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou a 13ª edição do Anuário da 
Violência, é indicado que 75,4% das vítimas pelas polícias brasileiras eram negros.7

Diante disso, observa-se que o governo brasileiro institui a política de morte 
para atender os anseios sociais que clamam pelo fim da impunidade e que reforçam 
a política do extermínio. Portanto, figura-se a exclusão da prestação social contra os 
grupos sociais excluídos, formados, em sua maioria, por negros e pobres, que são 
instituídos como “inimigos sociais”, e, consequentemente, estão imersos sobre os 
efeitos da necropolitica e a necrojurisdição instauradas no País. 

5. resuLtados e dIsCussão 

A partir dos resultados obtidos, evidencia-se que, no Brasil, a seletividade penal 
é uma realidade, haja vista que desde o processo de colonização até a sociedade 
moderna, houve a construção de um inimigo social, para que neste recaísse toda 
a ação punitiva do Estado. Essa percepção é explicada pelos seguintes fatores: (i) 
construção de uma legislação penal simbólica e punitiva, conforme anseios populares 
(ii) construção de um inimigo social, que em regra é o negro; (iii) estabelecimento 
da seletividade penal, pautado na concepção “neolombrosiana”; e (iv) efetivação 
da necropolitica e da necrojurisdição contra o “inimigo social”.

4 MBEMBÉ, Achille. neCroPoLítICa- biopoder, soberania, estado de exceção política da morte. Arte & 
Ensaios, revista do ppgav/eba/ufrj | n. 32 dezembro, 2016. Disponível em https://revistas.ufrj.br/index.php/
ae/article/view/8993/7169.

5 BRASIL. Infopen - Levantamento nacional de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2017, 
Organização. Marcos Vinicius Moura. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento Penitenciário 
Nacional, Brasília, 2018. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-
sinteticos/infopen-jun-2017-rev-12072019-0721.p df. Acesso em 28.07.2020.

6 BRASIL, IBGE- desigualdades sociais por Cor ou raça no Brasil. Disponível em: https://biblioteca.
ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf

7 as pessoas negras ocupam o primeiro lugar como vítimas da letalidade policial e feminicídios. 
Disponível em: https://www.almapreta.com/editorias/realidade/anuario-da-violencia-75-dos-mortos-pelas-
policias-brasileiras-sao-negros. Acesso em 28.07.2020
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6. ConsIderaÇÕes FInaIs

Por todo o exposto, entende-se que, no Brasil, a escravidão nunca acabou, na 
verdade, hoje se denomina como pena privativa de liberdade, em que as senzalas, 
que eram galpões escuros, sujos e úmidos, foram substituídas pelas prisões, 
compostas em sua maioria por negros, que sofrem a repressiva seletividade estatal, 
culminada pela política da morte.

Diante desse panorama, pode-se concluir que o ordenamento jurídico brasileiro 
se assemelha ao que Günther Jakobs pregava sobre o Direito Penal do Inimigo. 
Diante o silêncio da sociedade quanto a política punitivista que se instaura no 
País, o sistema penal agoniza com uma nova concepção da teoria lombrosiana 
institucionalizada, ocasionando um tratamento seletivo e predestinado para aqueles, 
cuja cor e endereço são predeterminados. 
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medIdas soCIoeduCatIVas: reeduCaÇão InFanto-JuVenIL ou 
CuLtura PunItIVa?

Ananda Bezerra Exaltação Ribeiro1

Ana Paula da Silva Sotero2

Luciano de Oliveira Souza Tourinho3

Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) desafiam a construção 
de novos significados para velhas questões: como assegurar a proteção integral 
inerente a criança e ao adolescente em um Sistema de Justiça Juvenil ineficaz em 
sua reeducação, mas especialista em carcerização menorista? A natureza jurídica 
da medida socioeducativa deveria ser tanto pedagógica quanto retributiva, ou seja, 
reestabelecer o menor para a sociedade sendo lhe aplicado meios para que se possa 
concretizar essa melhoria, princípio este que define uma Justiça Restaurativa eficaz, 
através da afirmação de valores como responsabilização, inclusão, participação e 
diálogo, para que finalmente possa voltar a uma vida dentro de uma sociedade. 
A frágil resolutividade do atendimento socioeducativo é um solo propício à cultura 
punitiva, pois a medida de internação (restrição de liberdade) é a penalidade mais 
alta dentre as medidas socioeducativas e somente deveria ser usada como última 
forma de reeducação, contudo, não é o que se pode observar na prática. Por fim, 
ocorre uma automatização do judiciário, na qual os processos são resolvidos de 
maneira mais rápida possível sem prestar a devida assistência especializada a cada 
caso, deixando o menor desassistido pelo Estado, além de referir a cada jovem uma 

1 Discente do curso de Direito da Faculdades Santo Agostinho. anandarberibeiro@gmail.com
2 Advogada. Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal 

e Processual Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade 
de Paraíso do Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase 
na linha de Justiça Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia - UESB. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 
UESB. Professora de Direito Penal e Jurisdição Constitucional da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista – FASAVIC. Coordenadora do Núcleo de Investigação e Produção Científica da Faculdade Santo 
Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC. Membro do grupo de pesquisa Culpabilidade, Vulnerabilidade 
e Seletividade Penal (CNPq). anapaula.silva@fasa.edu.br

3 Pós-doutor em Direitos Humanos (Direitos Sociais) pela Universidad de Salamanca. Doutor em Direito 
Público - Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público - Direito Penal 
pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Público e em Ciências Criminais. Graduado 
em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Graduado em Direito pela Faculdade 
Independente do Nordeste. Professor Adjunto de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor de Direito Penal na Faculdade Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista. Diretor Geral da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. Coordenador do Colegiado do 
Curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenador da Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito 
Contemporâneo - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenador do Núcleo de Estudos de 
Direito Contemporâneo - Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Escritor de obras jurídicas. 
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enumeração, objetivando-os e esquecendo que ali trata-se não apenas de seres 
humanos, mas de crianças e adolescentes que deveriam ser tutelados pelo Estado, 
pela sociedade civil e familiares, através das práticas de Justiça Restaurativa, o 
foco muda do culpado para as consequências da infração. Para haver um ambiente 
de respeito com a dignidade -capacidade e autonomia- do adolescente infrator, 
precisa-se eliminar o caráter punitivo da sanção, aumentar o diálogo não apenas 
entre o Estado e o menor, mas a sociedade civil também tem o papel fundamental 
de abraçar a responsabilidade e evoluir sua integração.
PaLaVras CHaVes: Reeducação. Jovens. Restauração.
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os dIsCursos de Poder e a sua reLaÇão Com a neCroPoLítCa

Emanuele Pereira Santos 
Ana Paula da Silva Sotero

Luciano de Oliveira Souza Tourinho

resumo
Esse resumo objetiva demonstrar uma análise dos discursos invocativos de poder 
proferidos por agentes públicos do Estado brasileiro, tendo como base as ideias 
de Paul-Michel Foucault em sua obra “Microfísica do Poder.”, com o intuito de 
investigar as suas origens, consequências e possível relação com a necropolítica. 
Os resultados parciais demonstraram que o poder invocado é o que Foucault 
classificou como descentralizado, dentro do contexto social, permitindo que seu 
uso aconteça em todos os níveis sociais. Ao utilizar essa concepção de poder, os 
agentes públicos muniram-se do sentimento de superioridade em detrimento do 
sentimento republicano, para buscar distanciamento da coletividade e justificativa 
para infringir as regras impostas a toda sociedade. Ademais, percebeu-se que em 
dois desses discursos há a atuação da necropolítica, e a relação estreita entre essa 
política de morte e o sistema econômico capitalista.
PaLaVras-CHaVe: Discurso. Poder. Necropolítica. 

IntroduÇão

Paul- Michel Foucault (1926-1984), foi um filosofo francês que buscou 
a genealogia de grandes assuntos afetos à humanidade, como a loucura, a 
sexualidade e o poder. Acerca deste último, o filósofo escreveu o livro “A microfísica 
do poder”, trata-se de uma coletânea de textos produzidos por ele durante sua 
trajetória acadêmica e profissional, e versam, além do poder, sobre temas como a 
sexualidade, a loucura, as prisões, dentre outros (ZEIN, 2017).

Na referida obra, o autor discorreu sobre diferentes dimensões do poder. 
Há o poder soberano, a partir da formação dos Estados Nacionais, embasado na 
soberania jurídica política, cuja origem teria passagem pelas monarquias e sistema 
feudal. Outra forma discutida é a disciplinar, esta possui validade sistêmica e está 
presente nas instituições, como nas prisões, bem como em outros laços de vigilância 
da sociedade (FOUCAULT, 2013).
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Soma-se a esses o poder que é para Foucault muito importante para a 
construção do conhecimento, o biopoder. O seu foco deixa de estar somente nas 
relações intersubjetivas e se capilariza no cotidiano. A sua concepção associa-se 
às ações para a existência biológica da humanidade, “sendo que a vida e a morte 
passam a estar tematizadas no poder e, especialmente, para a política” (ZEIN, 
2017 apud LOURENÇO, 2009).

Sob a égide do contexto social, esse filósofo rejeita a ideia clássica de poder, 
ou seja, aquela que o defini como pertencente ao Estado, porquanto o entende não 
como propriedade exclusiva, mas algo que se exerce dentro de um corpo social; 
portanto, estará em todos os níveis de relações sociais. Sendo assim, as relações 
entre os homens são percebidas como relações de poder, que existem em todos 
os níveis de modo minorado por essas relações e por elas organizado, em suma, 
existe entre elas a “microfísica do poder.” (DELLAGNEZZE, 2015)

Desse modo, o poder está diluído entre todos os componentes sociais, e cada 
um deles pode exercê-lo; logo, o Estado seria apenas a ponta mais visível nessa 
relação, mas não a única instância. Assim, Foucault encerrou a sua centralização 
na figura do Estado, visto que tal privilégio também é experienciado pela sociedade 
(DELLAGNEZZE, 2015).

Ato contínuo ao estudo do poder na esfera social, é indispensável conhecê-lo 
de acordo com o dicionário de filosofia, porquanto este informa que a palavra poder, 
seja pelo indivíduo ou instituição, se define como “a capacidade de este conseguir 
algo, quer seja por direito, por controle ou por influência. O poder é a capacidade 
de se mobilizar forças econômicas, sociais ou políticas para obter certo resultado 
[...]” (FERREIRINHA, 2010 apud BLACKBURN, 1997). Muito embora, esse poder 
possa ser exercido de forma consciente ou não, e/ou, frequentemente, exercido de 
forma deliberada.

Há muito tempo a sociedade tem presenciado a face negativa desse poder 
descentralizado, integrado nas relações sociais, utilizado como forma de controle, 
exercido de maneira consciente, com a finalidade de obter vantagens entendidas 
como exclusivas de pessoas que, parafraseando George Orwell em sua obra ‘A 
Revolução dos Bichos’, “ são mais iguais que outras”. A forma mais atual dessa 
percepção, veiculada pelas mídias, tem sido a de discursos de agentes públicos 
invocando a sua posição social de poder como forma de ora burlar regras sanitárias 
impostas à coletividade, ora justificar práticas abusivas ou mesmo violentas.

O estudo do discurso que invoca o poder social é importante para se conhecer 
a maneira como uma posição subjetiva é exercida, suas intenções e impactos na 
vida daqueles que sofrem a sua imposição (SILVA 2018). Tal controle pode ter 
efeitos catastróficos de alcance ilimitado, refletindo em ações de necropolítica que 
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ameaçam direitos de uma coletividade determinada, pois no presente estudo foram 
observados discurso de agentes públicos, representantes do Estado.

O objetivo dessa produção consistiu na análise de discursos de invocação 
do poder social, por agentes públicos, entendendo esse poder pela perspectiva 
Foucaultiana, com a finalidade de conhecer suas origens, consequências, e uma 
possível relação com a Necropolítica. 

materIaIs e mÉtodos

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, baseado na leitura de obras 
e artigos científicos que se propuseram à investigação do discurso de poder, da 
microfísica do poder proposta por Foucault, e da necropolítica. 

resuLtados e dIsCussão

O pensamento social pode ser expresso não apenas pelo ato de comunicação 
oral, mas também em toda “institucionalização simbólica que organiza a relação com 
o outro e institui representações que garantem os laços com esse outro”. O discurso 
pode ser entendido como organização e produção de informação em linguagens 
na intenção de tornar compreensível e caracterizar “intenções, desejos, crenças e 
convicções, modos de ser e atuar no mundo” (COELHO, 2015 apud ALONSO,1998). 

O discurso organizacional configura-se, pois, como um conjunto organizado 
de textos e imagens que manifestam algo a respeito de quem o produz ou o emite. 
De acordo com Coelho (2015), os discursos organizacionais ganham a forma de 
textos- verbais, visuais, audiovisuais, e têm como finalidade conquistar a confiança 
dos clientes e do público em geral.

Nessa perspectiva, serão apresentados 3 discursos que evidenciam o exercício 
do poder dentro do contexto social, e em seguida serão discutidas as possíveis 
razões para o modo com que são utilizados, bem como as suas consequências. 
Essas comunicações expressaram-se tanto na forma oral, quanto não oral, mas 
ambas dotadas de uma carga simbólica que permitiu a compreensão das intenções 
dos seus emissores e dos seus riscos. 

O primeiro discurso a ser mencionado é de um desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. Este, ao ser flagrado em via pública sem fazer o 
uso da máscara facial, regra imposta a todos os brasileiros em virtude da pandemia 
provocada pelo COVID-19, foi orientado pelo guarda civil municipal que fizesse tal 
uso. O desembargador, valendo-se da sua autoridade judicial, negou-se a cumprir a 
regra justificando que o uso da máscara não seria necessário naquele momento, e 
que não a utilizou em outras ocasiões semelhantes (GLOBO, 2020).
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O segundo discurso é não verbal, foi emitido por um policial durante uma 
abordagem na zona sul de São Paulo, e consistiu na imobilização de uma mulher 
negra por meio da compressão de sua região jugular realizada pelo peso corporal do 
agente de segurança pública. Trata-se de uma conduta atécnica, não recomendada, 
e que oferece alto risco de morte ao sujeito imobilizado, e que por ter sido praticada 
por um representante do Estado, emite sinais de que ações de política de morte 
estão acontecendo (FOLHA, 2020).

O terceiro discurso foi proferido pelo Ministro interino da saúde, e o seu conteúdo 
corresponde à desobservância das orientações fornecidas pelo Comitê Técnico da 
pasta da saúde. As recomendações apontavam a desnecessidade de compra de 
mais comprimidos de cloroquina, cuja eficácia para o tratamento da COVID-19 já 
havia sido descartada pela OMS; e, a necessidade de compra de medicamentos 
realmente importantes para o tratamento dos pacientes hospitalizados pelo novo 
coronavírus, porque algumas regiões do país já relatavam escassez. Dentre esses 
fármacos estão os essenciais para a técnica de entubação, como alguns analgésicos 
e sedativos, estes compunham uma lista com 267 insumos hospitalares com alto 
risco de desabastecimento (GLOBO, 2020).

Todos esses discursos carregam em seu âmago o vexatório questionamento 
do “Você sabe com que está falando?”, algo cuja origem ainda é desconhecida, 
mas a ausência de um sentimento, que será abordado, pode estar associada à sua 
existência tão vívida na sociedade brasileira. Dessa maneira, a discussão acerca 
dos discursos alhures inicia-se pela discussão acerca do que é República, mas não 
pelo seu sentido enquanto forma de governo, e sim pelo seu conceito epistemológico 
(SOUSA, 2001). 

A  origem da palavra “República” vem do latim res publica que significa “coisa 
pública”, “coisa do povo”, e viver com esse sentimento significa dizer que toda a 
sociedade é coordenada pela supremacia do interesse comum sobre qualquer 
interesse individual, ou seja, preza-se pela valorização do que pertence a todos os 
cidadãos e não pelo que pertence a um número específico deles (MACHADO, 1995).

Entretanto, falta ao brasileiro essa consciência republicana, visto que há 
sempre o desejo pela separação entre os “diferentemente iguais”, e assim, acontece, 
sob o sentimento de superioridade, a delimitação entre o cidadão “comum” e os 
“especiais”, seja pela origem social ou formação profissional, seja pela cor da 
pele. Porquanto a percepção de comum na cultura brasileira é de algo atrelado ao 
sofrimento, à escassez, ao vergonhoso, até mesmo à ideia de criminalidade, como 
demonstram as chamadas jornalísticas quando se referem ao branco e rico como 
estudante suspeito de venda de drogas ilícitas, e ao jovem negro como traficante. 
Exemplifica-se também, com pessoas de classes sociais menos vulneráveis que, 
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quando questionados, respondem nunca ter utilizado o Sistema Único de Saúde 
(SUS), porque tal sistema é para pobres.

Nessa perspectiva, percebe-se que nas primeiras duas narrativas o poder fez 
as vezes de um elemento de proteção, e de cisão entre o “eu” e os “outros”, por isso a 
invocação do cargo profissional que ocupam – “sou desembargador, tenho autoridade, 
e você não tem; sou policial, agente do Estado, e você apenas uma mulher ”- bem 
como a justificativa para, no primeiro caso, infringir lei por entender-se acima dela; 
e, no segundo caso, justificativa do uso da violência. Em ambos os casos, inclusive 
no terceiro que será abordado em seguida, a utilização do poder esteve despida 
do sentimento republicano; sendo assim, interesses/intenções individuais foram 
privilegiadas ocasionando consequências sentidas pelo coletivo, caracterizadas pela 
grave violação a direitos humanos como a dignidade, a vida, a igualdade de direitos, 
a segurança social, além do direito à confiança na ordem presente em um Estado 
Democrático de Direitos (SOUSA, 2001).

Em relação ao terceiro discurso, clara omissão das ações de viabilização 
de insumos médicos e hospitalares para os serviços de assistência da rede SUS, 
cabe ressaltar a sua relação direta com a necropolítica, termo cunhado pelo 
filósofo e cientista social camaronês Achille Mbembe, em sua dimensão referente à 
“destruição material dos corpos e populações humanos julgados como descartáveis 
e supérfluos” (HILÁRIO, 2016 apud MBEMB, 2006). Esses corpos considerados 
como supérfluos são idosos, negros, e indígenas, dependentes do sistema público 
de saúde, e que mais sofrem com o descaso das autoridades públicas de saúde e 
do governo federal, pois dentre outros fatores, considera-os como vidas sem valor 
de troca.

De acordo com as palavras de Hilário (2016), sob o contexto da pandemia do 
COVID-19, em termos de política, infere-se que tal discurso traduz a passagem da 
biopolítica para uma necropolítica, ou seja, a política não está mais voltada para a 
produção da vida, mas para a sua aniquilação em larga escala. Sob o espectro do 
sentimento pouco/ nada republicano, e muito capitalista, os indivíduos passam a ser 
percebidos como excesso, “pois já não são mais rentáveis, não são mais requisitados 
a dispenderem sua força de trabalho no interior de um processo produtivo amplo. 
Muito pelo contrário, são expulsos e jogados no mercado informal e precário, nas 
margens da cidade etc.”

O autor supracitado trouxe para os seus estudos os postulado de MBEMB 
(2006) e explica que para este último a necropolítica, durante um período de crise 
estrutural, é uma política adequada ao capitalismo, pois atende aos seus objetivos 
na medida em que, a “questão social já não é mais solúvel no interior das instituições 
sociais capitalistas, a sua consequente militarização e barbarização aparece como 
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modelo de gestão possível”. Esse modelo é uma estratégia de manutenção de um 
estado caótico, entendido como insuperável devido ao caráter permanente da crise 
estrutural, e por não haver, temporalmente próxima, uma nova forma estrutural de 
sociedade.

ConsIderaÇÕes FInaIs

A origem dos discursos que invocam o poder como modo de afastar-se do 
comum, infringir regras e fazer com que os interesses particulares se sobreponham 
aos coletivos, é desconhecida, mas pode ter motivação na ausência do sentimento 
republicano. Diante dessa ausência, o poder do contexto social proposto por Foucault 
como descentralizado, e emanado em todos os níveis sociais torna-se capaz de 
produzir consequências gravosas, principalmente para a parcela da população 
considerada como o todo indivisível, como o “comum”.

Essas consequências consistem na violação de direitos humanos de maneira 
direta, bem como por meio de ações de política de morte, ou também chamada 
de necropolítica. Esta pôde ser visualizada no segundo e terceiro discursos, pois 
são capazes de provocar “destruição material dos corpos e populações humanos 
julgados como descartáveis e supérfluos”, quer seja pela origem social, cor da pele, 
gênero, ou pelos ideais econômicos incentivados pelo capitalismo.

A relação entre necropolítica e capitalismo é percebida uma vez que, vive-se em 
uma época histórica na qual a própria base do sistema, “o trabalho vivo como base da 
produção de mercadorias, é minada pelo desenvolvimento das forças produtivas que 
constitui a dinâmica base de sua manutenção. A partir da segunda metade do século 
XX, o capitalismo entrou numa fase de crise mundial e colapso” (HILÁRIO, 2016 apud 
KURZ, 1993). 

Para a visão econômica, isso significa que sua principal fonte, o trabalho, 
“torna-se dispensável devido ao aumento da composição orgânica do capital e 
aumento da maquinaria”. Consequentemente, opta-se por manter em funcionamento 
“a débil produção de valor às custas da barbarização dos laços sociais” (BLANK, 
2014). Em termos políticos, tal opção traduz a passagem da biopolítica para uma 
necropolítica, pois a política não está mais voltada para proteção da vida, mas para 
ações que possam destruí-la amplamente, uma vez que os indivíduos passam a ser 
considerados como massa não rentável aos interesses do capital (HILÁRIO, 2016).

De fato, o conteúdo e as consequência desses discursos são graves, eles 
refletem, dentre outras questões, a crescente desvalorização da vida humana, e da vida 
em sociedade. Contudo, os discursos de poder não são a causa desses problemas, 
mas sim sintomas, assim como a falta de sentimento republicano na sociedade 
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brasileira. As soluções para essas ações de políticas de morte são complexas, mas 
certamente perpassam pela reavaliação do sistema econômico vigente, possível 
motivo das mazelas discutidas, pois é caracterizado por um capitalismo extremamente 
agressivo e incapaz de conversar com questões sociais.
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resumo: Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde – OMS determinou 
que a propagação de COVID-19 se tratava de uma pandemia5 e, nesse cenário 
pandêmico, o Estado e a população adotaram medidas para conter a disseminação 
do vírus e garantir a integridade física de todos. No entanto, tais recomendações 
são contrariadas constantemente e as camadas menos favorecidas são quem 
apresentam os maiores impactos da contaminação, principalmente àqueles 
submetidos ao sistema penitenciário brasileiro. Nesse cenário, a Recomendação 
nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ apresentou-se como essencial 
à viabilização de medidas destinadas a obstar e minimizar a contaminação e 
propagação do vírus no referido ambiente. Nesse contexto, o presente resumo tem 
por finalidade investigar a (in) observância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ 
no que concerne aos direitos dos presos diante da pandemia do COVID-19. Para 
tanto, será utilizado o método científico indutivo com natureza de dados qualitativa. 
Preliminarmente, a presente pesquisa identificou que através da Recomendação 
nº 62/2020, o CNJ orientou os tribunais e magistrados a adotarem medidas para 
evitar a propagação do coronavírus OPAS/OMS BRASIL. Folha informativa – 
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3 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e 

Processual Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de 
Paraíso do Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na 
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Sudoeste da Bahia - UESB.
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5 OPAS/OMS BRASIL. Folha informativa – CoVId-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Disponível 
no sistema de justiça penal, considerando os elevados índices de contaminação, a superlotação dos presídios 
e a precária estrutura do cárcere brasileiro. As recomendações envolveram a observância e reavaliação 
de prisões provisórias, bem como as prisões preventivas que já excederam 90 dias. O juízo de execução 
poderia ainda consentir a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, conceder prisão domiciliar e 
conduzir os presos contaminados a mesma condição. A prioridade seria das mulheres gestantes, lactantes, 
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e aqueles que se enquadrem no grupo de risco indicado pela 
OMS e ratificado no texto da orientação do CNJ. Ocorre que, na prática, tais recomendações não foram 
devidamente cumpridas. Atualmente já ocorreram mais de 80 óbitos em decorrência da contaminação por 
COVID-19. Além dos óbitos, 12.985 presos contaminados permanecem nas penitenciárias, contrariando, 
portanto, o art. 5º, inciso IV, da recomendação nº 62 do CNJ. Assim, embora as recomendações sejam claras, 
há ainda considerável recusa, por parte dos magistrados, para conceder os benefícios da prisão domiciliar.
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CoVId-19 (doença causada pelo novo coronavírus). Disponível no sistema de 
justiça penal, considerando os elevados índices de contaminação, a superlotação 
dos presídios e a precária estrutura do cárcere brasileiro6. As recomendações 
envolveram a observância e reavaliação de prisões provisórias, bem como as 
prisões preventivas que já excederam 90 dias. O juízo de execução poderia ainda 
consentir a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, conceder prisão 
domiciliar e conduzir os presos contaminados a mesma condição. A prioridade seria 
das mulheres gestantes, lactantes, idosos, indígenas, pessoas com deficiência e 
aqueles que se enquadrem no grupo de risco indicado pela OMS e ratificado no 
texto da orientação do CNJ7. Ocorre que, na prática, tais recomendações não foram 
devidamente cumpridas. Atualmente já ocorreram mais de 80 óbitos em decorrência 
da contaminação por COVID-19. Além dos óbitos, 12.985 presos contaminados 
permanecem nas penitenciárias8, contrariando, portanto, o art. 5º, inciso IV, da 
recomendação nº 62 do CNJ. Assim, embora as recomendações sejam claras, há 
ainda considerável recusa, por parte dos magistrados, para conceder os benefícios 
da prisão domiciliar.
PaLaVras-CHaVe: CNJ; COVID-19; Sistema carcerário.
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resumo
O modelo de justiça adotado na sociedade atual não proporciona o que se espera 
dele. A justiça retributiva, foca no passado, em buscar o que aconteceu, com o intuito 
de punir o sujeito, sem preocupação com os possíveis desdobramentos futuros que 
poderão surgir. O modelo de justiça restaurativa surge como uma alternativa para 
solucionar conflitos e evitar novos conflitos. Com isso em mente, busca-se revitalizar 
o modelo de justiça retributiva atual, no sentido de progredir ideologicamente para 
auferir o objetivo ressocializador que se espera da justiça. Nessa toada, justiça não 
é vingança, a sociedade espera conscientização e prevenção, visto que, esses 
pilares que poderão melhorar o dia-a-dia da população. Logo, como objetivo do 
presente trabalho, buscaremos apresentar a visão ideológica de cada teoria com 
o intuito de elucidar o leitor acerca do tema em apresso.
Palavras-chaves: Ideologia. Justiça restaurativa. Justiça retributiva.
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IntroduÇão

A sociedade atual, busca, cada vez mais o ideal de justiça, mesmo sabendo 
que, justiça é um termo ambíguo, que possui significados diferentes para cada 
grupo social em questão.

Tendo isso em mente, buscar um ideal tão subjetivo pode ser extremamente 
desgastante e maçante para os envolvidos. Essa busca não surgiu na sociedade 
moderna, mas vem de um longo trajeto, que passou pela vingança privada, vingança 
estatal, dentre outras, e se encontra atualmente na era da Justiça Retributiva.

Conforme, Bittencourt (2012), a ideia central da teoria retribucionista é 
considerar a pena como um mal, mal este que está contraposto ao mal que o sujeito 
causou a sociedade através do seu delito. Com essa noção ideológica, busca-se o 
mal pelo mal, ou seja, iremos aplicar o mal ao sujeito, por que ele aplicou o mal na 
sociedade e, portanto, estamos legitimados a assim fazer, sem nos preocuparmos 
com o futuro ou com a solução, com a prevenção, de novos males.

Por conseguinte, o modelo atualmente adotado de justiça mais parece uma 
“vingança moderna” do que uma forma de solucionar o problema, propriamente. 
Com vistas a isso, a justiça retributiva atinge o seu objetivo, pois, o fim proposto por 
essa ideologia é punir o sujeito e não solucionar o problema, com o fito de prevenir 
novos atos contrários a normalidade social. 

Sob essa ótica, a sociedade atual se encontra com superlotações penitenciarias, 
índices de violência que só aumentam e a população em constante medo, dentro 
de suas residências. O fracasso da atual ideologia está claro, só não vê quem 
não quer. Entretanto, qual é a solução para a busca do ideal de justiça, qual seria 
o método, a teoria, a ideologia mais adequadas para nos proporcionar o melhor 
resultado possível.

Nesse afã, de busca pela justiça, busca pela solução adequada, surge uma 
técnica de solução de conflitos, denominada Justiça Restaurativa. Mas, o que seria 
essa técnica, como funciona, qual seu objetivo.

Em linhas gerais, a justiça restaurativa volta seus olhos para o futuro, ou seja, 
busca-se conscientizar o sujeito, acerca do seu ato praticado, e mostrar para ele a 
dor que ele causou à vítima, com a finalidade de prevenir futuras ações delitivas, 
por parte daquele sujeito. Ato contínuo, a ideologia da justiça restaurativa é quase 
que o total oposto da justiça retributiva, ou seja, busca-se uma conscientização do 
mal, para que ele não se repita, ao invés de retribuir o mal com o mal, visto que, 
diferentemente da justiça retributiva, na justiça restaurativa, tem-se noção de que, 
não basta só punir por punir, deve-se conscientizar o sujeito e tentar ressocializa- 
ló,  pois, esse é um dos papeis que se espera da pena.
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Ato contínuo, constituem objetivos do presente trabalho. Como objetivo geral: 
Analisar a ideologia da justiça retributiva e da justiça restaurativa, em 2020.2. Como 
objetivos específicos: Observar algumas construções doutrinárias a respeito do 
tema proposto e apresentar os possíveis desdobramentos ideológicos, que são 
observados nas duas teorias em análise.  

A doutrina debate bastante o tema em apresso, passamos, portanto, à análise 
das posições doutrinárias a respeito do tema. 

Justiça Restaurativa é o modelo de justiça que busca recuperar o contato 
pacífico entre as partes envolvidas, por meio de conciliadores que organiza o 
diálogo, em que o acordo é reconhecido por um juiz, oferece ganhos não só para 
a vítima e infrator, mas para toda sociedade. Poderíamos classifica-la como um 
sistema de “win-win”, ou seja, todos os envolvidos na relação ganham de alguma 
maneira, pelo menos é o que se busca, pois, o infrator se ver consciente do seu erro 
e procura evita-lo futuramente, a vítima se ver amparada e possivelmente livre de 
mais ações danosas, por parte daquele autor, e a sociedade soluciona um conflito 
de forma rápida, simples e eficiente. 

Atualmente o sistema prisional e judiciário brasileiro enfrenta dificuldades diante 
da morosidade na tramitação dos processos, da superlotação dos presídios, não 
conseguem atender ao apelo da sociedade que clama pela redução da violência. 
Nessa essência, a Justiça Restaurativa surge como um caminho viável e alternativo 
para a sociedade brasileira. As divergências podem ser resolvidas não apenas 
pela apuração concreta entre as partes com a aplicação da pena imposta. Mas, 
possibilitando as partes, vítima e infrator, caso se interessem, ferramentas da Justiça 
Restaurativa, por exemplo a mediação. A interação dos envolvidos na busca de um 
acordo, pode resultar em maior cidadania e convivência pacífica futura.

 Já por outro viés, a Justiça Retributiva é aquela que visa a retribuição do 
mal pelo mal, é o modelo adotado no Brasil e em alguns outros países. O crime é 
uma violação contra o Estado, definida pela desobediência da lei e pela culpa. A 
justiça determina a culpa e inflige dor no contexto de uma disputa entre o ofensor 
e Estado, regida por regras sistemáticas.

Esse modelo de justiça tem seus olhos voltados para o passado, ou seja, 
pergunta-se, quais foram os fatos, como aconteceram, quem foi o responsável, 
qual é sua culpabilidade, qual é sua pena. Entretanto, esse olhar é extremamente 
prejudicial para a sociedade, visto que, o meio social está em constante mudança, e 
o fato de a justiça fitar seus olhos para o passado, acaba com que fatos importantes, 
como ressocialização do sujeito, prevenção de novos delitos, amparo à vítima, sejam 
esquecidos pelo caminho.

Reflexos desse modelo catastrófico de olhar a realidade é estampada na taxa 
de reincidência no Brasil, que, segundo o Conselho Nacional De Justiça (CNJ), das 
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pessoas com maioridade penal e que ingressaram no sistema prisional em 2015, 
42% das mesmas retornaram ao sistema prisional até dezembro de 2019. Referidos 
dados foram apresentados pelo CNJ em 3 de março de 2020 em seu panorama 
sobre as reentradas e reinterações infracionais.   

materIaIs e mÉtodos

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, utilizando o método bibliográfico, 
com analise de livros, capítulos, revistas dentre outros meios de conhecimento 
confiáveis para apresentar ao leitor vários pontos de vista e diálogos sobre o tema. 
Conforme, Gil (2002), o método bibliográfico é muito eficiente em trazer uma gama 
de informações ao leitor.

resuLtados e dIsCussão

A Justiça Restaurativa tem se tornado uma nova alternativa que o sistema 
judiciário tenta acolher, para que o processo passe a ser mais humanizado, para 
as partes, sendo está o réu, a vítima, ou entre outros que compõem o processo. É 
essencial que todos se sintam acolhidos pelo poder judiciário, enquanto os seus 
conflitos são elucidados, trazendo para a sociedade um meio de resolução ao qual 
as pessoas envolvidas possam ter uma resolução eficaz, que transmita equilíbrio e 
tranquilidade. Onde na maioria das vezes, é comumente relatado em diversos casos 
a falta de humanização e descaracterização do ser humano quando não utilizado 
este método. Utilizada em crimes de menor potencial ofensivo, um dos maiores 
benefícios da Justiça Restaurativa para os Estados que tem se utilizado dela, em 
seus casos, é a eficiência na maioria, o que ocasiona em maiores e melhores 
resultados positivos. Entre os jovens que cometem delitos, e que respondem pelos 
seus atos, o seu retorno para a sociedade é muito mais eficaz e tem como maior 
benefício o suporte do Estado, evitando deste modo que voltem a cometer atos de 
infração penal, podendo ou não haver a internação, sendo está definida, se neste 
ato puder ocorrer de fato a reparação a vítima. Detém um lado negativo, sendo 
este a falta da Justiça Restaurativa nos crimes de maior potencial ofensivo. Hoje 
o Brasil não tem estrutura para que com este sistema, consiga atingir resultados 
positivos em determinados delitos. Além, de não conseguir dar um suporte eficaz, 
como o auxílio as partes, réu ou vítima. Enquanto a Justiça Retributiva tem como 
finalidade a punibilidade do agente que cometeu a infração penal, desta forma 
eliminando qualquer possibilidade de conciliação, transação da pena e tendo como 
principal objetivo o sustento de que o delito cometido é uma afronta a sociedade, 
esse modelo ideológico trata a infração com uma importância social gravíssima, 
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onde o castigo do réu seja a única alternativa, para que ocorra a restauração de 
tal ato,  que o sujeito cometeu. Impossibilitando até mesmo que receba qualquer 
benefício da redenção para com aquela sociedade. Na Justiça Retributiva, existe 
como características o monopólio estatal da Justiça Criminal. Sendo utilizado de 
modo fechado, onde impossibilita novas alternativas para a resolução dos conflitos, 
trazendo a ideia de que uma punição é a única maneira do réu responder pelos 
delitos cometidos, sendo este o principal objetivo do processo. 

Portanto, resta evidente que, a justiça retributiva, diante dos argumentos 
apresentados, procura de maneira um tanto quanto esquisita, resolver o problema 
a curto prazo, visto que, pune-se o sujeito, e pune-se mal, diga-se de passagem, 
fechando os olhos para os possíveis desdobramentos futuros daquele sujeito. Logo, 
o estigma social do “preso” sempre acompanhará os cidadãos que passaram pelo 
sistema prisional. O Estado nada faz a esse respeito, pelo menos nenhum resultado 
é de mensurável apuração. Com isso, muitas vezes o cidadão que acaba de sair do 
sistema prisional não encontra outra possibilidade de sobrevivência que não seja por 
meios ilícitos, pois, a própria sociedade o exclui permanentemente de suas relações.

Já por outro ângulo, o modelo restaurativo de justiça, como o próprio nome 
induz, busca restaurar o sujeito, em todos os seus aspectos, mostrando para a 
sociedade que, o mesmo sujeito que errou em determinado momento, está tentando 
consertar seu erro. Logicamente o sujeito será punido, mas não será apenas punido, 
será auxiliado a ter um recomeço digno, será verdadeiramente ressocializado. Pelo 
menos é o que se busca com esse ideal. Com isso, a justiça restaurativa não pensa 
somente a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, podendo, se aplicada 
de maneira correta, possibilitar um recomeço a diversos cidadãos que são, a todo 
momento, pisoteados pela maneira cruel e selvagem de se punir os crimes no 
Brasil, atualmente. 

ConsIderaÇÕes FInaIs

Por tudo que foi exposto, conclui-se que o modelo de justiça atual, ou seja, a 
visão ideológica acerca de justiça, permeado na sociedade atual, é extremamente 
prejudicial ao corpo social. O foco no passado, com o objetivo de punir o sujeito 
pelo fato ocorrido, sem preocupação com a possibilidade de reincidência do mesmo, 
ocasiona um déficit irreparável, visto que, além de punir mal os infratores, a justiça 
retributiva não proporciona uma proposta de melhora para o futuro. Com isso em 
mente, a justiça restaurativa advém como um método adequado de solução de 
conflitos, pois, esse método busca o futuro, sem descurar do passado. É ponto 
basilar desse modelo a busca pela conscientização do sujeito, acerca dos seus atos, 
e a tentativa de evitar novos problemas. A justiça restaurativa cuida do passado, 
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mas tem foco no futuro, visto que, pode ocorrer novos problemas que poderiam ser 
evitados, se utilizássemos um método adequado de recuperação social. 
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esCoLa de artes sustentÁVeL Para muLHeres em sItuaÇão 
de rIsCo
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resumo: A premissa sustentável, que cresce atualmente na construção civil, 
baseia-se na produção de um ambiente que possua eficiência energética, materiais 
sustentáveis, redução do custo e da produção de lixo, além de oferecer um 
ambiente funcional e de qualidade. Dessa forma, uniu-se dois tópicos discutidos 
na atualidade: a inserção da mulher com seus diretos assegurados e redução de 
impactos ambientes. 
Desse modo, fez-se necessário um estudo acerca dos materiais utilizados e 
disponíveis na região de Vitória da Conquista – BA, além de uma pesquisa baseada 
no modo de vida em que estas mulheres, em condições vulneráveis estavam 
inseridas. Através desse projeto, será possível identificas tais desafios enfrentados 
diariamente, e ofertar, através da arte, um meio de sobrevivência e refúgio pelas 
atividades artísticas, tais como: música, dança, pintura, costura e teatro. 
PaLaVras-CHaVe: Energia solar. Sustentabilidade. Arquitetura.

aBstraCt: The sustainable premise, which currently grows in civil construction, is 
based on the production of an environment that has energy efficiency, sustainable 
materials, cost reduction and waste production, in addition to offering a functional 
and quality environment. Thus, two topics discussed today are brought together: the 
insertion of women with their assured rights and reduction of environmental impacts. 
Thus, it was necessary to study the materials used and available in the region of 
Vitória da Conquista - BA, in addition to research based on the way of life in which 
these women, in vulnerable conditions, were inserted. Through this project, it will 
be possible to identify such challenges faced daily, and offer, through art, a means 
of survival and refuge through artistic activities, such as: music, dance, painting, 
sewing and theater.
KEYWORDS: Solar Energy. Sustainability. Architecture.
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IntroduÇão

A arquitetura sustentável é uma vertente que cresce a cada dia no mundo. 
Sabe-se que, com os problemas enfrentados da degradação ambiental, surge a 
necessidade de adequar-se a um padrão que siga normas limpas e uma construção 
ecologicamente correta. Esse novo ideal sustentável na construção civil busca 
minimizar os impactos ambientais, promover o desenvolvimento social e cultural, 
além de ser economicamente viável. Então, é preciso consolidar os conhecimentos 
acerca da sustentabilidade e sua relação com a arquitetura para a realização de um 
projeto que combine funcionalidade, redução dos impactos ambientais, atendimento 
a comunidade necessária e redução de gastos.

A sustentabilidade, durante muito tempo, foi vista como uma tendência 
arquitetônica. No entanto, com a necessidade de inovar e adequar-se a um padrão 
de construção civil, que tem como objetivo minimizar os impactos ambientais, muitos 
profissionais precisaram buscar novos conhecimentos e atentar-se ao novo processo 
construtivo. Embora seja um desenvolvimento longo, ainda há uma dificuldade de 
aderir a este movimento devido ao padrão consolidado socialmente de que é preciso 
gastar mais para obter um resultado satisfatório.

Para tal, deve-se atentar a qualidade da construção e buscar soluções naturais 
para reduzir o consumo de água, energia, materiais de construção dentre outros. 
Ferramentas como a ventilação cruzada, iluminação zenital, materiais de construção 
recicláveis e duráveis, uso correto da edificação, funcionalidade, posição da fachada, 
redução de gastos. Todas essas questões englobam uma estrutura que defende 
os princípios sustentáveis e visam, através destes conceitos, oferecer qualidade, 
estética e aplicabilidade.

Já é sabido o quanto a construção civil impacta positivamente na estrutura 
social. A história da luta feminina pela conquista dos seus direitos vem desde a 
escravidão, onde eram vistas como objetos descartáveis para uso do homem, 
até os presentes dias, ainda está enraizado o machismo que prega a figura do 
homem como superior, a ausência da mulher no mercado financeiro, a visão de 
que a mulher nasceu para servir ao homem e ser a figura do lar. Em razão desses 
motivos, muitos ainda se encontram no direito de violar o corpo e a vida da figura 
feminina. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a cada ano, 
cerca de 1,3 mulheres sofrem algum tipo de violência, e cerca de 52,2% destas não 
integram o mercado de trabalho. Ainda sobre dados, é necessário discutir sobre 
a Lei nº 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, onde a figura 
1 destaca que apenas 2% da população desconhece o teor da lei, mas, ainda, há 
muitos casos de violência contra a mulher. 
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Figura 1: Violência contra a mulher no Brasil 

Fonte: Compromisso e Atitude.Org

Dessa forma, o presente estudo, busca relacionar a sustentabilidade na 
construção civil com a sociedade, aplicar a sustentabilidade no cotidiano das 
mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, ofertar serviços que atendam 
às necessidades das mesmas, contribuir economicamente na vida destas, ofertar 
um ambiente confortável e funcional para que consigam realizar suas funções, 
minimizar a violência através da arte e da construção de um espaço versátil. 

O papel da arquitetura na vida da sociedade vai além de construir espaços. 
Um dos grandes objetivos é explorar a matéria prima ofertada, mão de obra de 
qualidade e um espaço que represente mudança na vida da sociedade. Segundo 
Manelli (2018), as vertentes que englobam a arquitetura sustentável são: valorização 
social, visibilidade econômica e uso racional dos recursos naturais. Com essas 
ferramentas, é possível criar um ambiente que poderá se destacar entre os demais. 
É importante, ainda, ressaltar que os materiais sustentáveis utilizados se renovam 
periodicamente, tais como os blocos replast, tintas ecológicas, uso do bambu para a 
estrutura, lâmpadas com maior eficiência energética, telhado verde, uso de painéis 
fotovoltaicos, dentro outros. 

Arquitetura Sustentável, ou ainda, Arquitetura Bioclimática é a capacidade de se 
beneficiar das condições locais em prol do conforto ambiental das construções civis. 
Dessa forma, sua função é assegurar conforto térmico através das características 
que o ambiente exterior dispõe, bem como o clima, relevo, temperatura, incidência 
solar, variação dos ventos e vegetação, por exemplo. Tem-se, então, diversos 
elementos capazes de beneficiar as obras, sendo residenciais ou comerciais, e 
transformá-las em recintos agradáveis e que atendam às necessidades dos clientes 
de forma sustentável, ou seja, sem danos a natureza e sem gastos exorbitantes.
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As fachadas são o elemento que destacam as construções e as tornam únicas. 
Ao utilizar texturas, cores, material selecionado é possível conceber fachadas 
que funcionem como bloqueador de luz solar em excesso, ou ainda, garantir a 
presença de vegetação para a edificação, o que a torna mais ventilada, por exemplo. 
Considerando a posição geográfica do terreno, tem-se a fachada no noroeste, 
entre o norte, onde há maior incidência solar, e oeste onde o sol se põe. Por isso, 
pode-se considerar a utilização de brise-soleil para evitar a entrada excessiva de 
raios solares.

As brises funcionam com um dispositivo arquitetônico que impedem, de certa 
forma, a entrada direta de raios solares no interior da residência. (SustentArqui, 
2016). Além de garantir sombra para o interior da construção, é possível reduzir 
a temperatura dos cômodos. Pode ser feita de madeira, aço, alumínio ou PVC, 
materiais que possibilitam uma modelagem versátil, podendo ser fixa ou não 
e possuir curvas. Outra funcionalidade das brises são durante o inverno, onde 
a mesma evita perdas de calor excessivas para o meio externo, oferecendo 
conforto térmico durante essa estação. Garante, ainda, a entrada controlada 
de raios solares para o ambiente interno, evitando gastos desnecessários com 
equipamentos de controle da temperatura na casa, bem como aquecedores ou 
ares condicionados.

A argamassa de argila é uma criação fantástica para a construção civil, pois 
substitui perfeitamente o cimento na mistura de argamassa e pode ser utilizada em 
todas as paredes internas para dar acabamento. Seus benefícios são de grande 
utilidade para a arquitetura, já que funciona como isolante térmico e é um material 
sustentável. Impossibilita, ainda, o aumento excessivo de umidade nos ambientes, 
o que é indispensável para a cidade de Vitória da Conquista, cuja característica 
climática é possuir umidade.

O replast é um tijolo ecológico produzido a partir da retirada de plásticos 
dos oceanos. Trata-se da compressão de grandes quantidades de plástico que 
se transformam em blocos duráveis de variadas formas, tamanhos e densidades, 
conseguindo atender diversas áreas da construção civil. Outro benefício é em 
relação ao modo de produção, o qual não emite CO² e não é tóxico (ArchDaily, 
2018). Embora não necessite de nenhum tipo de argamassa para fixá-lo, fica a 
critério de cada profissional a utilização do mesmo. Pode, ainda, ser utilizado como 
isolante térmico. 

Para a coloração do interior e exterior da residência, pode-se utilizar como 
material a tinta ecológica, que é feita a partir de matérias-primas completamente 
naturais, tais como corantes e óleos. Dessa forma, será possível obter ambientes 
com identidade visual que caracterize cada espaço individualmente de maneira 
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ecológica. Os benefícios dessas tintas ainda se estendem a saúde humana, já que 
são livres de substâncias tóxicas prejudiciais à saúde.

Sabe-se o quanto é importante o aproveitamento de água, principalmente, 
em épocas de racionamento de água. A mini cisterna é uma solução barata 
que se encaixa não só no orçamento, mas também no interior da residência. 
Pode ser utilizada para reaproveitar as águas cinza, ou seja, água da máquina 
de lavar ou das pias e pode ser utilizada no exterior da residência para captar 
água da chuva.

Embora não pareça uma ferramenta sustentável, a inclinação do telhado 
também pode contribuir no conforto da construção e garantir sustentabilidade. O 
formato do telhado pode influenciar diretamente na trajetória do vento e, por isso, em 
sua temperatura. Quanto maior a inclinação for a favor do vento, melhor o efeito do 
resfriamento, e consequentemente, mais confortável será o interior da construção. 
Para a cidade de Vitória da Conquista, com ventos predominantes do Sudeste, o 
telhado deverá favorecer sua entrada na casa para garantir maior conforto térmico 
de modo que não necessite gastos com equipamentos de resfriamento. Para este, 
a técnica de ventilação zenital, que é uma técnica que permite a entrada de luz e 
ventilação naturais a partir de uma abertura na cobertura da edificação e iluminar 
todo o interior da residência. Desse modo, ainda será possível a obtenção de jardim 
interno, ferramenta que visa melhorar a ventilação interna. 

metodoLogIa

A metodologia adotada neste trabalho tem como uma das bases, o estudo 
de caso, que, segundo Robert K. Yin (2004), é uma investigação empírica de um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Deste modo, os 
estudos têm como referências a escola sustentável “Green School”, criada por John 
Hardy e sua esposa Cynthia Hardy e a escola “South Harbour”, da JJW Architects, 
e a partir de abordagens e aspectos referentes à estrutura da escola; materiais 
utilizados; a linha pedagógica implantada e as práticas sustentáveis usufruídas, fazer 
a união destes aspectos e implantar no projeto proposto neste presente artigo. Na 
figura 2 é possível observar a Escola South Harbour, localizada na Dinamarca, que 
possui premissas sustentáveis e segue um padrão moderno e atemporal. 
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Figura 2 – Escola South Harbour, da JJW Architects

Fonte: Archdaily.

Ainda, este estudo, tem como metodologia utilizada a pesquisa bibliográfica 
(que pode ser feita em livros, revistas, artigos científicos, dissertações, teses, 
internet) presente sobre o tema escolhido, assim como pesquisas de matérias e 
tecnologias relacionados a sustentabilidade já existentes para servir como apoio, 
de modo que crie possibilidades e se adeque as soluções ambientais. Ainda, é 
possível notar na figura 3, a fachada da Green School, localizada em Bali, que utiliza 
o bambu, material sustentável, como um dos principais fatores na construção. Além 
de adicionar beleza, a escola possui normas sustentáveis na educação dos alunos.

Figura 3 – Fachada Green School

Fonte: Porvir.

Também, serão objetivos de pesquisa os projetos arquitetônicos sustentáveis 
de cunho social, nacional e internacional, para que, por meio destes, exista outro 
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estudo voltado para as estratégias e orientações de elaboração de projetos de 
escolas de artes sustentáveis existentes no mundo. Com relação a acessibilidade, 
o projeto deve conter dimensões apropriadas as necessidades de pessoas em 
quaisquer circunstâncias físicas, estando de acordo com a norma.

Por fim, vão ser utilizadas diversas normas essenciais para a execução de 
um projeto, porém, as principais para essa construção, vão ser: NBR 9050/2004 
que fala sobre acessibilidade; as 36 NRs, que falam sobre segurança e saúde dos 
trabalhadores; a NBR 15.575/2004, tratando da qualidade dos produtos da construção; 
NBR 6135/1992, ligada à segurança; NBR 15112/2004, voltada para gestão correta 
dos resíduos sólidos, com o intuito de diminuir o impacto no meio ambiente por meio 
da classificação das sobras, para o descarte adequado e a NBR 15747-1/2009 junto 
com a NBR 15569/2008, ligada ao aquecimento solar para a redução de energia. 

resuLtados e dIsCussão 

Sabe-se que procura por um projeto sustentável tem sido cada vez mais raro, 
isso, porque, muitas pessoas ainda não tem um conhecimento adequado sobre o que 
se trata o projeto. Deste modo, o projeto sustentável veio para minimizar os impactos 
provocados pela construção civil. O tipo do projeto, lugar, o clima, podem influenciar 
no projeto sustentável, fazendo, com o que, tenha o máximo. Ele consiste em reduzir 
o uso de consumo de materiais e energia, preservando, assim, o meio ambiente. 

No decorrer do trabalho foi observado que um projeto sustentável é 
imprescindível para proteger o meio ambiente, pois, como já falado anteriormente, 
ele reduz os materiais que traz grande impacto para o meio ambiente. Portanto, 
pesquisas demonstram a importância da sustentabilidade, na construção civil, 
gerado pelos profissionais da área, o que se torna uma conscientização sobre os 
recursos naturais utilizados nas obras.

ConCLusão 

Em virtude aos fatos mencionados, nota-se a necessidade de um suporte voltado 
a este público que vive em situação de vulnerabilidade e risco. É, portanto, indiscutível 
que tenham, através da arte, um ponto de apoio e um meio de se libertarem. 

Haja visto, ainda, que está construção segue a premissa sustentável, é necessário 
que os materiais escolhidos sigam este conceito contemplando a ideia inicial. 

Dessa forma, será possível agraciar uma comunidade com a realização de 
uma obra funcional, sustentável, social e que contemple a cultura e a causa da luta 
para assegurar o direito feminino. 
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resumo
A presente pesquisa mostra como as decisões do Supremo Tribunal Federal 
ganharam visibilidade ao longo da história brasileira, no qual o autor Oscar Vilhena 
cunhou a expressão “Supremocracia” para explicar o fenômeno da popularidade 
excessiva que o STF vem conquistando. Inevitavelmente, a proatividade do 
judiciário em julgar questões éticas e políticas enseja reações populares, sejam 
elas adversas ou favoráveis. Assim, a pesquisa tem o fito de analisar a repercussão 
que gera a atuação mais proativa do poder judiciário supostamente infligindo a 
regra fundamental da separação dos poderes. Com isso, para a construção deste 
trabalho foi realizado pesquisa bibliográfica em artigos científicos e na doutrina 
constitucionalista do Brasil utilizando-se do método qualitativo.
Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Supremocracia. Separação de poderes.

1 Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Membro do Grupo de Estudos 
de Ciências Criminais da Faculdade Santo Agostinho. E-mail: matheusmpa99@gmail.com.

2 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Membro do Grupo de Estudos 
em Ciências Criminais da faculdade Santo Agostinho. Membro do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos 
e Sistemas Penitenciários da Clínica de Direitos Humanos da Uesb. E-mail: amorimdacruzm@gmail.com.

3 Advogada. Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal 
e Processual Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade 
de Paraíso do Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase 
na linha de Justiça Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia - UESB. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 
UESB. Professora de Direito Penal e Jurisdição Constitucional da Faculdade Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista – FASAVIC. Coordenadora do Núcleo de Investigação e Produção Científica da Faculdade 
Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC. Coordenadora no Grupo de Estudos em Ciências 
Criminais – GeCrim FASA. E-mail: anapaula_sotero@hotmail.com.

4 Pós-doutor em Direitos Humanos (Direitos Sociais) pela Universidad de Salamanca. Doutor em Direito 
Público - Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público - Direito Penal pela 
Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Público e em Ciências Criminais pela Faculdade 
Independente do Nordeste. Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Graduado em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. Professor Adjunto de Direito Penal e Direito 
Processual Penal na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor de Direito Penal na Faculdade 
Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Diretor Acadêmico da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. Coordenador do Colegiado do Curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - Faculdade Santo Agostinho de 
Vitória da Conquista. Coordenador no Grupo de Estudos em Ciências Criminais – GeCrim FASA. E-mail: 
luciano.oliveira.jus@hotmail.com.



Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

91

ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Ensino, Pesquisa e Extensão

IntroduÇão

O presente trabalho tem por objetivo mostrar como as decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF) ganharam visibilidade ao longo da história constitucional 
brasileira. Além disso, é sabido que a relevância conquistada pelo Supremo tem 
incomodado diversos setores da sociedade, posto que, em certos momentos 
entende-se que o tribunal estaria exercendo além de suas funções e colocando 
em risco a segurança jurídica e a independência dos três poderes.

Para a construção deste trabalho foi realizado pesquisa bibliográfica em 
artigos científicos e na doutrina constitucionalista do Brasil utilizando-se do método 
qualitativo. A pesquisa mostra-se relevante, uma vez que a doutrina muito questiona 
o ativismo judicial e o protagonismo do STF na tomada de decisões, pois o Tribunal 
Constitucional cujo os integrantes não são escolhidos diretamente pelo povo, começa 
a assumir essa posição de atuação mais ativa, e ao mesmo tempo,  vem sendo 
acusado de ingerência nos demais poderes que, ora não garantem a efetividade das 
normas postas, ora se mantém inerte para regulamentar determinadas questões. 
A respeito disso alude Adriana Ramos:

A centralidade assumida pelo Poder Judiciário reforçou a confiança 
depositada pela Sociedade nas instituições e intensificou a procura 
por esse poder, considerado por muitos como o solucionador 
de todos os problemas. A conscientização política do cidadão 
também contribuiu para o aumento das demandas submetidas ao 
seu crivo, de tal sorte que questões de relevância política e social, 
anteriormente solucionadas apenas pelas instâncias políticas 
tradicionais – Poder Legislativo e Executivo – foram-lhe sendo, 
paulatinamente, transferidas. Hoje, a judicialização ou, segundo 
denominação de Luís Roberto Barroso, a “judicialização da vida” 
(2009, p. 332a), é uma realidade inconteste. (RAMOS, 2010)

Inevitavelmente, a proatividade do judiciário em julgar questões éticas e políticas 
enseja reações populares, sejam elas adversas ou favoráveis. A problemática se 
insere no momento em que essas manifestações se tornam extremadas. Além das 
críticas doutrinárias, no dia 30 de maio de 2020, como noticiado pelo jornal Carta 
Capital, o STF foi alvo de manifestações intimidatórias de um grupo vinculado 
a ideias neofascistas denominado de “300 do Brasil”, composto de radicais de 
extrema-direita com a finalidade de realizar manifestações e atentados contra a 
democracia,  demonstrando assim a extremização do descontentamento de uma 
parcela da sociedade em relação a atuação da corte. 
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materIaIs e mÉtodos

Para a devida construção da análise proposta com a presente pesquisa foi 
utilizado como base para o trabalho matérias jornalisticas da Carta Capital, Conjur 
e Portal STF; doutrinas jurídicas escritas por George Marmelstein, Gilmar Mendes 
e Paulo Branco, Pedro Lenza, Oscar Vilhena; pesquisa acadêmica elaborada por 
Adriana Ramos; e parte da legislação constitucional e infraconstitucional do Brasil. 
A pesquisa tem cunho bibliográfico. O método de análise utilizado foi o qualitativo. 

resuLtados e dIsCussÕes

Oscar Vilhena cunhou a expressão “Supremocracia” para explicar o fenômeno 
da popularidade excessiva que o STF vem conquistando, principalmente após 
receber o título de guardião da Constituição a qual, no caso brasileiro, além de ser a 
norma maior do Estado, possui como característica a rigidez para sofrer alterações.

“Supremocracia é como denomino, de maneira certamente 
impressionista, esta singularidade do arranjo institucional brasileiro. 
Supremocracia tem aqui um duplo sentido. Em um primeiro sentido, o 
termo Supremocracia refere-se à autoridade do Supremo em relação 
às demais instâncias do judiciário [...] em um segundo sentido, o termo 
Supremocracia refere-se à expansão da autoridade do Supremo em 
detrimento dos demais poderes.” (VILHENA, 2008, p.5)

O mesmo autor revela que no passado as decisões do Supremo não tinha 
muita repercussão, pois, embora o órgão tenha sido criado no ano de 1891, os 
veredictos do STF, nessa época, não vinculava as demais instâncias do poder 
judiciário, somente após a constituição de 1988, que deu à corte o status de 
guardião constitucional, associado às reformas oriundas das emendas de nº. 3/93, 
e nº. 45/05, bem como pelas leis nº. 9.868/99 e nº. 9.882/99 (VILHENA, 2008), foi 
que se verificou uma maior importância ao órgão. Trata-se da superveniência de 
um neoconstitucionalismo, que nos dizeres de Agra, refere-se à: 

“O neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a 
concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, 
servindo como ferramenta para a implantação de um Estado 
Democrático Social de Direito. Ele pode ser considerado como 
um movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas 
principais características podem ser mencionadas : a) positivação 
e concretização de um catálogo de direitos fundamentais; 
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b) onipresença dos princípios e das regras; c) inovações 
hermenêuticas; d) densificação da força normativa do Estado; e) 
desenvolvimento da justiça retributiva.” (AGRA, 2005, p. 31)

Com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inc. XXXV 
da Constituição Federal, surge um direito subjetivo dos indivíduos de acesso à justiça. 
O juiz se torna obrigado a dar uma tutela jurisdicional satisfatória para a resolução 
da lide ou demanda de sua competência. Além do mais, o texto normativo ainda 
instituiu mecanismos de garantia da concretização dos dispostos constitucionais, 
em especial dos direitos fundamentais, no caso de inércia do Poder Legislativo, 
pelo Supremo Tribunal Federal. São eles o mandado de injunção, art. 5°, inc. LXXI 
da CF/88 regulado pela Lei 13.300/2016 e as ações diretas de constitucionalidade, 
de inconstitucionalidade e de inconstitucionalidade por omissão. Esses fatores 
contribuíram para o que se é conhecido atualmente como ativismo judicial.

Além do mais, algumas teorias apontam que o protagonismo do judiciário 
advém da ineficiência dos demais poderes, outros, no entanto, destacam uma 
particularidade da Constituição Brasileira de 1988, que é o fato de abrigar diversos 
temas, inclusive leis materialmente não constitucionais, dando ao Supremo o 
dever de debater sobre matérias que habitualmente não compete a outras cortes 
superiores. Além disso, conforme reforça Vilhena, o STF acumulou funções para 
além de controle de constitucionalidade concentrado.

“O controle concentrado de constitucionalidade (austríaco ou 
europeu) defere a atribuição para o julgamento das questões 
constitucionais a um órgão jurisdicional superior ou a uma Corte 
Constitucional. O controle de constitucionalidade concentrado 
tem ampla variedade de organização, podendo a própria Corte 
Constitucional ser composta por membros vitalícios ou por 
membros detentores de mandato, em geral, com prazo bastante 
alargado. Referido modelo adota as ações individuais para a 
defesa de posições subjetivas e cria mecanismos específicos para 
a defesa dessas posições, como a atribuição de eficácia ex tunc 
da decisão para o caso concreto que ensejou a declaração de 
inconstitucionalidade do sistema austríaco.” (MENDES, 2017, p.940)

“Ao Supremo Tribunal Federal foram atribuídas funções que, na 
maioria das democracias contemporâneas, estão divididas em pelo 
menos três tipos de instituições: tribunais constitucionais, foros 
judiciais especializados (ou simplesmente competências difusas 
pelo sistema judiciário) e tribunais de recursos de última instância.” 
(VILHENA, 2008, p.7)
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O que enseja críticas pela doutrina brasileira, posto que, em diversas situações, 
a corte decidiu temas que deveria ser objeto de lei.

 
“Os princípios constitucionais, neste quadro, converteram-se em 
verdadeiras ‘varinhas de condão’: com eles, o julgador de plantão 
consegue fazer quase tudo o que quiser”. E continua: “esta prática 
é profundamente danosa a valores extremamente caros ao Estado 
Democrático de Direito. Ela é prejudicial à democracia, porque 
permite que juízes não eleitos imponham as suas preferências 
e valores aos jurisdicionados, muitas vezes passando por cima 
de deliberações do legislador. Ela compromete a separação 
de poderes, porque dilui a fronteira entre as funções judiciais 
e legislativas. [...] Ela substitui, em suma, o governo da lei pelo 
governo dos juízes”. (SARMENTO, apud LENZA, 2019, 282-283)

Sendo assim, considerando a inafastabilidade da jurisdição, o dever do 
Estado de concretizar os mandamentos constitucionais, a viabilidade de mutação 
interpretativa da Carta Magna, o conteúdo ideológico-político da constituição e os 
instrumentos que possibilitam a atuação judicial nestes quesitos, constitui-se uma 
margem para que inúmeros conflitos de interesses, também de natureza política, 
considerados polêmicos, sejam decididos pelo Judiciário.  Preceituando sobre tal 
problemática, George Marmelstein (2016), discorre que: 

“Na experiência constitucional contemporânea, é possível 
perceber um claro movimento de hiper judicialização de questões 
éticas e políticas. Problemas de grande impacto social, como 
os direitos dos homossexuais, a descriminalização do aborto, 
a legitimidade de pesquisas com células-tronco, a validade das 
ações afirmativas no ensino superior, a proteção dos animais 
não-humanos, entre vários outros, passaram a ser decididos, em 
última análise, por órgãos judiciais, o que alterou profundamente 
a compreensão clássica do arranjo institucional que costuma 
alicerçar a organização dos poderes estatais. Nesse novo arranjo 
institucional, o órgão responsável pela jurisdição constitucional 
passa a exercer um protagonismo central na solução de casos 
sensíveis que dividem a sociedade, assumindo, muitas vezes, 
uma função contramajoritária, ora mais conservadora, ora mais 
progressista (…).” (MARMELSTEIN, 2016, p. 2) 

No ano de 2019, por exemplo, O STF diante do julgamento da ADO 26/DF, 
equiparou atos de homofobia e a transfobia ao crime de racismo, essa decisão 
foi alvo de críticas, dado que embora haja omissão legislativa para essa questão, 
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o Supremo teria criado um novo tipo penal incriminador, colocando em questão 
o princípio da estrita legalidade em matéria penal. Outro exemplo de decisão 
“polêmica”, foi o julgamento da ADI 2240, que declarou a inconstitucionalidade da 
lei baiana nº7.619/00, a qual criava o município de Luís Eduardo Magalhães, porém 
declarou a “inconstitucionalidade progressiva”, isto é, a decisão teria um prazo 
para entrar em vigor,  a fim de se evitar a extinção do município com isso abriu-se 
exceção a regra da nulidade de lei inconstitucional. 

ConsIderaÇÕes FInaIs

Ante o exposto, verifica-se que o poder judiciário, representado na figura do 
Supremo Tribunal Federal, vem ocupando espaços que originariamente compete 
aos outros órgãos de poder, especialmente do legislativo, uma vez que, foi dado 
as deliberações do tribunal tamanha relevância, e, em algumas situações coloca-
se em risco a tripartição harmônica de poderes no estado democrático de direito. 
Além disso, o fato de ser um órgão composto por membros não eletivos, provoca 
reações contrárias da sociedade e da doutrina constitucionalista, pois entende-se 
o STF estaria usurpando a competência dada pelo povo aos membros dos demais 
poderes.

Não obstante, a inconstância da corte em decidir sobre fatos semelhantes, 
provoca, no próprio âmbito judicial, insegurança para deliberar tendo como referência 
o posicionamento do supremo. No entanto, é válido destacar, que mesmo diante 
do protagonismo vivido pelo STF é necessário zelar pela constituição e repudiar 
qualquer ameaça a direitos e a democracia.
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HIPertensão arterIaL sIstÊmICa em traBaLHadores da 
atenÇão PrImÁrIa À saÚde

Larissa Feli de Sousa Oliveira
Saulo Vasconcelos Rocha
Diêgo Andrade de Oliveira

Rosângela Souza Lessa

IntroduÇão: A compreensão do processo de saúde-doença do trabalhador 
na Atenção Básica e a vigilância da saúde desses profissionais é um elemento 
importante para a garantia de direitos e para o funcionamento efetivo do serviço de 
saúde. Nesse contexto, a Hipertensão Arterial Sistêmica é um importante indicador 
de saúde. Por essa razão, evidenciar a prevalência dessa condição e dos seus 
fatores na população médica atuante na Atenção Primária a Saúde permite a 
identificação de riscos ocupacionais e comportamentais nessa população. Alguns 
fatores intrínsecos a rotina de trabalho como alto nível de ruído, trabalho em turnos, 
exposição à agentes químicos e estresse foram relacionados com o aumento dos 
níveis pressóricos. Embora seja uma doença extremamente prevalente, a relação 
da hipertensão com fatores laborais ainda apresenta lacunas na literatura científica. 
oBJetIVo: Analisar a prevalência e os fatores de risco associados à Hipertensão 
Arterial Sistêmica em médicos da Atenção Primária à Saúde no município de 
Vitória da Conquista - BA. ProBLemÁtICa: Qual a prevalência e os fatores de 
risco associados à HAS em médicos atuantes em Unidade de Saúde da Família 
em Vitória da Conquista - BA? metodoLogIa: Trata-se de um estudo de corte 
transversal a ser desenvolvido com profissionais médicos, no qual será realizada 
uma pesquisa via formulário online, utilizando algumas questões do Questionário 
Geral do projeto multicêntrico intitulado “Estudo Longitudinal de Atividade Física e 
Saúde dos Trabalhadores do Setor de Saúde (ELAFS)”. resuLtados: Espera-se 
evidenciar a prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica e os aspectos sociais, 
laborais e os hábitos de vida que atuam como fatores de risco para essa condição 
em profissionais médicos atuantes na Atenção Primária à Saúde em Vitória da 
Conquista - BA. 
PaLaVras-CHaVe: Hipertensão. Saúde do Trabalhador. Atenção Primária à 
Saúde.  
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teCnoLogIa e dIreIto: equaCIonando eFICIÊnCIa e JustIÇa

Daniel Teixeira Brito1

resumo
Este trabalho tenciona utilizar as ferramentas da microeconomia aplicada ao Direito 
– o que se costuma chamar de economia jurídica – para oferecer uma perspectiva 
que amplie os questionamentos jurídicos e filosóficos acerca da relação entre 
tecnologia e Direito. Para isso, serão analisados exemplos de inovações tecnológicas 
que impactaram o mundo jurídico, e quanto se ganhou de eficiência e de justiça 
por conta da implementação dessas tecnologias à operacionalização de normas 
jurídicas.
Palavras-chave: tecnologia; Direito; eficiência; justiça.

aBstraCt
This paper intends to use microeconomics tools applied to law – what is usually 
called economic analysis of law – in order to offer an insight that amplifies the 
juridical and philosophical questions regarding technological innovations that have 
impacted the juridical world, and how much efficiency and justice were gained due 
to the implementation of such technologies to the operationalization of legal norms.
Keywords: technology; Law; efficiency; justice.

IntroduÇão

A inovação tecnológica que o mundo experimentou nas últimas décadas 
teve grande impacto sobre a vida em sociedade. O Direito pode não ter sido tão 
influenciado quanto a agricultura, o mercado financeiro ou as ciências da vida. Mas 
é possível perceber como o progresso tecnológico tornou a operacionalização de 
normas jurídicas mais eficiente: desde tornozeleiras  eletrônicas a sistemas de 
peticionamento digital. Nesse processo de incorporação gradual de melhoramentos 
tecnológicos, custos foram reduzidos e tempo foi poupado. No entanto, isso implica 
maior efetivação da justiça?

Longe de tentar responder esse questionamento, tentaremos compreender 
seus limites, isto é, a difícil relação entre justiça e eficiência. Para tanto, faremos 

1  Graduado em Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Pós-graduando em Relações Sociais 
e Novos Direitos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
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breves considerações sobre alguns avanços tecnológicos que impactaram o Direito 
até os dias atuais, em que a inteligência artificial oferece suporte à árdua atividade 
judicial. Sem pretensão de grandes vaticínios, o presente trabalho se concentra em 
duas contribuições tecnológicas que já auxiliam o fazer jurídico: os semáforos e os 
algoritmos de machine learning que informam probabilidade de descumprimento de 
liberdade provisória.  Serão esses os exemplos referenciais da intrincada relação 
entre justiça e eficiência.  

oBJetIVos

Tenciona-se analisar a relação entre justiça e eficiência a partir dos instrumentos 
analíticos da microeconomia (mais especificamente, da economia jurídica) com o 
intuito de fornecer um olhar teórico acerca do impacto do progresso tecnológico 
sobre o Direito. 

FundamentaÇão teórICa

Será utilizado o instrumental teórico da economia jurídica de Klaus Mathis, 
sobretudo as noções de Eficiências de Pareto e de Kaldor-Hicks, bem como o a 
noção de consequencialismo jurídico da filosofia utilitarista.

mÉtodos

Aplicação de referencial teórico da economia sobre duas situações de suposto 
aprimoramento do Direito decorrente de influxo tecnológico. Trata-se de análise 
econômica de teor filosófico.

resuLtados e dIsCussão

A previsão de crimes deixou de existir apenas no universo da ficção. Em 
obras ficcionais, usa-se avançada tecnologia para prever quem cometerá crimes 
(Minority Report, filme estadunidense de 2002) e atribui-se a função jurisdicional a 
um sistema biocomputacional que calcula o coeficiente criminal de pessoas (Psycho 
Pass, anime japonês de 2012). No mundo real, embora ainda não disponhamos de 
tecnologia com tamanho poder de presciência, o aparato tecnológico tem prestado 
grande auxílio ao Direito.

Digitalização de sistemas de peticionamento e consulta processual; sistema de 
vigilância com rede de câmeras em vias públicas; radares fixos e móveis que medem 
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a velocidade dos veículos em rodovias; uso de GPS (sistema de posicionamento 
global) na agrimensura; sistemas digitais de atendimento ao cidadão (como o 
Poupatempo do estado de São Paulo); algoritmos que apontam as zonas urbanas 
mais suscetíveis a certos crimes; programas de reconhecimento de caligrafia; e 
o supercomputador T-Rex utilizado pela Refeita Federal do Brasil para detectar 
sonegações fiscais. Tecnologias eletrônicas e digitais mudaram a experiência 
humana nas mais diversas áreas e o Direito não ficou a salvo disso.

A prensa de Gutemberg (inventada por volta de 1450), o transistor de 
Bardeen, Brattain e Schockley (inventado em 1947), e a Teoria da Informação de 
Shannon (formulada em 1948) propiciaram uma revolução, pouco lembrada, na 
experiência jurídica. A prensa móvel facilitou a produção de livros em escalas cada 
vez maiores; o transistor e a teoria da informação iniciaram uma revolução digital, 
com computadores pessoais, celulares e internet. Tudo a preços cada vez mais 
acessíveis. O Direito, enquanto fenômeno comunicacional, foi fortemente impactado 
por estas três invenções que possibilitaram a produção e a difusão de informação 
em massa.

A difusão de informação não encontra grande resistência no âmbito jurídico. 
Afinal, além da garantia à liberdade de expressão, a informação de fácil acesso 
favorece o conhecimento, pelos indivíduos, da sua própria realidade e dos direitos 
que eles têm. Trata-se, portanto, de uma ferramenta emancipadora. As restrições 
à circulação de informação são excepcionais: informações sigilosas, íntimas, 
falsas, inapropriadas para certa faixa etária, protegidas por direitos da propriedade 
intelectual, dentre outras poucas hipóteses.

Por outro lado, a produção de informação no âmbito jurídico por meio da 
tecnologia digital traz à tona diversos questionamentos de natureza ética e moral. 
Até que ponto nossa vida online pode ser rastreada? E nossos celulares e cartões 
de crédito? Qual o limite da utilização de algoritmos por autoridades policiais e 
jurisdicionais?

Tomemos o interessante instrumento, oferecido pela economia jurídica, que 
auxilia a traçar o limiar entre o uso aceitável e inaceitável de recursos tecnológicos 
pelo Direito: o trade-off (situação de escolha conflitante) entre eficiência e justiça. 
Isto é, considerando-se esses dois elementos como se mensuráveis fossem, quanto 
se está disposto a perder de justiça em favor da eficiência? E vice-versa?

É sabido que inovações tecnológicas propiciam a melhora da vida humana. 
Norberg (2017, p. 22) mostra que, nos Estados Unidos do final do século XIX, 
eram necessários 25 homens para colher e debulhar uma tonelada de grãos, o 
que levava um dia inteiro de árduo trabalho. Hoje, uma colheitadeira moderna faz 
o mesmo trabalho em 6 minutos. Com apenas uma pessoa para operá-la (e outra 
para conduzir o caminhão ao lado). 
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Ideias progressofóbicas são conhecidas há muito tempo: o temor de que o 
progresso tecnológico não apenas tire injustamente os empregos das pessoas, mas 
também ocasione o declínio da interação social e da própria existência humana. 
Argumentos ludistas afirmariam que das 25 pessoas que se dedicavam à estafa 
da colheita e debulho de grãos, 23 ficaram sem emprego. Contudo, a espantosa 
capacidade de dinamização do mercado de trabalho em economias de mercado 
permite que essas 23 pessoas hoje sejam designers de sobrancelhas ou de interiores, 
influenciadores digitais ou gestores de marketing para e-commerce: profissões 
inimagináveis no século XIX. 

Progresso similar ocorreu com o Direito. O exemplo mais simples desse 
fenômeno é o semáforo, que realiza a operacionalização de uma norma 
administrativa de direito urbanístico. Mas a grita neoludista não ocasiona protesto 
nos cruzamentos das grandes cidades. Por quê? Não existisse o semáforo, todo 
cruzamento com volume expressivo de tráfego de pedestres e veículos precisaria 
de um agente público que regulasse o fluxo de trânsito. Isso, com efeito, já existiu 
há pouco mais de um século. E ainda existe: ocasionalmente, quando ocorre a falha 
de um semáforo, logo um agente de trânsito surge para fazer as normas de direito 
administrativo operarem a contento. Silvos de apito e gestos amplos substituem as 
luzes verde, vermelha e amarela. Qual das duas formas é mais eficiente? Basta 
imaginar a substituição de todos os semáforos por agentes públicos e o impacto 
disso para o erário.

Temos dois critérios bastante objetivos que nos ajudam a aferir a eficiência de 
um processo de desenvolvimento tecnológico: as eficiências de Pareto e de Kaldor-
Hicks. Imagine-se uma sociedade formada por três indivíduos, A, B e C. Caso um 
aprimoramento tecnológico ocasionasse a melhora da situação socioeconômica 
de A, sem piorar a situação de B e C, estaríamos diante de uma tecnologia que, 
nessa sociedade, apresenta eficiência de Pareto. Entretanto se houvesse a piora 
da situação de B ou C não estaríamos mais diante de um cenário com eficiência 
de Pareto, mas talvez seja uma eficiência de Kaldor-Hicks. Para que haja eficiência 
deste último tipo, a melhora da situação de A pode conviver com a piora da situação 
de B ou C, desde que a melhora ultrapasse a soma das pioras, isto é, desde que os 
resultados finais sejam positivos, compensando os resultados parciais negativos. 
Em síntese, a eficiência de Pareto exige que pelo menos um indivíduo ganhe e 
nenhum indivíduo perca; já a eficiência de Kaldor-Hicks exige que pelo menos um 
indivíduo ganhe e resultado final seja de ganho, podendo haver ou não indivíduos 
que perdem com o processo. Toda situação de eficiência de Pareto é, portanto, uma 
situação de eficiência de Kaldor-Hicks. Mas o inverso não costuma ser verdadeiro.
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Quanto à justiça, é difícil escolher critérios objetivos, pois a teoria da justiça 
permeia a filosofia política, moral e econômica; partindo da teoria aristotélica 
de justiça enquanto virtude suprema, passando pela razão pura de Kant e pelo 
utilitarismo de Bentham, até chegar ao véu da ignorância de Rawls e à teoria da 
intitulação (entitlement theory) de Nozick, só para citar alguns dos tantos pensadores 
que tentaram compreender o problema do justo. Tendo em vista a relação que 
se quer estabelecer entre justiça e eficiência, uma ideia consequencialista nos é 
mais adequada. De teor utilitarista, o consequencialismo tem enfoque na melhora 
do mundo, ou seja, só é justo aquilo que torna o mundo melhor. Uma justiça que 
piora a situação do mundo, não atende aos critérios do consequencialismo. Ou, ao 
contrário do brocardo, fiat iustitia, perit mundus (faça-se justiça, ainda que pereça 
o mundo). Uma justiça consequencialista se preocupa com as consequências das 
ações e decisões humanas para o futuro, pois o passado é imutável.

A partir dessas breves exposições sobre eficiência e justiça, vejamos um 
trade-off menos óbvio do que o do “semáforo versus agente de trânsito”, algo 
que realmente faça surgir dilemas éticos. Tomemos o caso dos algoritmos que 
preveem a probabilidade de descumprimento de liberdade provisória mediante 
fiança. Desenvolvido por um time de pesquisadores estadunidenses composto 
por economistas e cientistas da computação2, esse algoritmo opera com milhares 
de árvores de escolha em que são inseridas informações sobre o afiançado. O 
algoritmo então compara aquelas informações com o imenso banco de dados 
de casos prévios e aponta a probabilidade de que aquele afiançado específico 
descumpra os termos da liberdade provisória. Basicamente usa-se machine learning 
– ou, mais tecnicamente, estatística computacional – para fazer previsões sobre 
comportamentos humanos.

Assim como não se nega que seres humanos na posição de juízes podem, 
com o passar do tempo, aperfeiçoar sua capacidade de intuir quais são as pessoas 
mais propensas a descumprir as exigências da liberdade provisória, os algoritmos 
também podem aprender com a experiência. Mais do que as informações dos autos 
de um único processo, casos anteriores podem ajudar a traçar projeções que melhor 
resolvam aquele caso sobre o qual se debruça o juiz. É essa experiência passada 
que alimenta o algoritmo. Isso é machine learning, um dos diversos tipos do que 
comumente se chama de inteligência artificial (IA).

Nesse modelo de Kleinberg et al. as informações inseridas no programa são 
idade, tipo penal e antecedentes criminais. O banco de dados usado foi de 758.027 
casos de pessoas presas em Nova Iorque de 2008 a 2013. Esse corpus foi dividido 

2 Componentes do grupo: economistas Jens Ludwig (Universidade de Chicago) e Sendhil Mullainathan 
(Universidade de Chicago); cientistas da computação Jon Kleinberg (Universidade de Cornell), Himabindu 
Lakkaraju (Universidade de Standford) e Jure Leskovec (Universidade de Standford).
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em dois grupos. Um grupo de casos é usado para treinar o algoritmo e o outro é 
reservado. Após o treinamento, aplica-se o algoritmo ao grupo intacto para testar a 
precisão das previsões do algoritmo. A menor das surpresas é que o algoritmo prevê o 
descumprimento da liberdade provisória melhor do que os juízes. Os resultados obtidos 
pela equipe são animadores: redução de 25% nas taxas de crimes em Nova Iorque, 
com a manutenção dos níveis de livramento; ou a redução das prisões preventivas 
em mais de 40% sem aumento na criminalidade. Os mesmos ganhos qualitativos 
(concessão de fiança de forma mais eficiente) foram notados em outros bancos de 
dados dos EUA quando aplicado o algoritmo (KLEINBERG et al., 2017, p. 40).

Apesar dos significativos ganhos qualitativos, não se pode fechar os olhos e 
tratar o algoritmo como bola de cristal. Basta imaginar, como afirma Kleinberg et 
al. (2017, p. 28), os casos em que os pleiteantes à liberdade provisória possuem 
tatuagens de gangue: os juízes enxergam isso, o algoritmo não. Tudo o que não 
estiver na tríade “idade, tipo penal e antecedentes criminais” é ignorado pelo 
algoritmo. Trata-se, portanto, de ferramenta computacional de auxílio à atividade 
jurisdicional, e não de substituto. 

A questão remanescente é: até que ponto essa eficiência está em equilíbrio 
com a justiça? Dito de outro modo, até que ponto se deve confiar no julgamento 
algorítmico em nome da eficiência?

O Direito, desprovido de pretensões de exatidão, parece possuir uma resposta 
para esse trade-off entre eficiência e justiça: o ônus argumentativo. No mencionado 
caso do machine learning de previsão de descumprimento de liberdade provisória, 
quando o algoritmo indicar um caminho e o julgador decidir não tomá-lo, seu ônus 
argumentativo cresce. E cresce sobremaneira, pois dentro do algoritmo há um 
“colegiado computacional” que cruza dados de milhares de casos anteriores. Em 
fração de segundos. A equipe de pesquisadores quer usar machine learning para 
compreender melhor o processo pelo qual os seres humanos tomam decisões. Em 
outras palavras, ele desejam ir além de aperfeiçoar o algoritmo não apenas para 
prever o que o pleiteante à liberdade provisória fará, mas também como o juiz se 
comportará em dado caso. No final das contas, ambas as operações preditivas 
apresentam o mesmo fundamento: usar casos anteriores para prever probabilidades 
de comportamento futuros, o que vale tanto para o afiançado como para o juiz. Essa 
espécie de “engenharia reversa” ajudaria a entender porque os juízes divergem do 
resultado do algoritmo e, mais importante, se a divergência está certa ou errada.

Os questionamentos morais não se limitam, contudo, à meta-análise da relação 
entre Direito e tecnologia. Quer-se desenvolver até mesmo tecnologias que possuam 
senso moral. É o caso dos veículos autônomos. Façamos uma adaptação do clássico 
experimento mental proposto por Philippa Foot (o experimento do bonde sem freio) 
para entender a dúvida moral de um veículo autônomo. 
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Um caminhão autônomo está em uma situação de colisão inevitável e seu 
sistema tem que decidir se avança sobre uma pessoa ou sobre um grupo de cinco 
pessoas. Qual ação esperar da IA? Ou melhor, como programar o algoritmo?

Sabendo que o engenhoso experimento da filósofa britânica nos deixa 
indecisos entre puxar a alavanca e matar uma única pessoa ou não puxar a 
alavanca e matar cinco, era de se esperar que a decisão de qual comando dar ao 
algoritmo não seria menos difícil. Matar uma pessoa ou cinco? Eis a questão. A 
partir de variações desse mesmo experimento mental, pesquisadores do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts lançaram uma plataforma online, chamada de Moral 
Machine3, em que os internautas podem resolver os dilemas morais propostos. 
As respostas coletadas embasarão pesquisas futuras sobre aprimoramento das 
decisões feitas por máquinas.

Se o progresso moral resolveu trade-offs como o da pena capital (na qual o 
ganho de eficiência com a função preventiva geral da pena jamais compensaria a 
injustiça da perda de uma vida por erro judicial), o progresso tecnológico faz surgir 
novos trade-offs entre eficiência e justiça, que estão longe de encontrar seu ponto 
de equilíbrio. Nesse sentido, sem querer incorrer em expedientes futurológicos, 
podemos afirmar que a sociedade traçará os limites para os avanços tecnológicos 
que otimizariam as decisões humanas, tornando-as mais objetivas sem, no entanto, 
desumanizá-las. Muito mais que isso, não sabemos. Mas sabemos que, mesmo no 
futuro, progressofobia (medo excessivo de progresso) e tecnofilia (amor excessivo 
pela tecnologia) não ajudarão a resolver esses dilemas sociais. 

La Rochefoucauld afirmava que, para a maioria das pessoas, o amor à justiça 
nada mais é do que o medo de sofrer uma injustiça. Mas como tirar o amor e o medo 
excessivos da equação “justiça versus eficiência” e pensar de modo mais racional? 
Talvez inventem um algoritmo que nos ajude a achar uma saída menos emotiva...

resuLtados ParCIaIs

O trade-off – instrumento de análise teórica econômica – possibilita enxergar 
o problema da justiça sob uma nova perspectiva, equacionando-a com a eficiência. 
Esse recurso acaba por redimensionar os questionamentos filosóficos e jurídicos 
acerca da justiça, atribuindo feição econômica ao problema. Nestes termos, a 
delimitação das fronteiras entre máquina e ser humano constitui-se como imperativo 
moral da contemporaneidade. Enfrentar a questão sobre o quanto de eficiência se 
espera dos procedimentos jurídico-normativos, e o quanto de otimização a tecnologia 
confere a tais procedimentos, é uma questão de transcendente importância para 

3 O endereço para mais informações é: < https://www.moralmachine.net/>.
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o Direito, a ser respondida reiteradamente, sempre que o progresso tecnológico 
suscitar novos dilemas morais.

Seria exagerado exigir que uma simples ferramenta de análise microeconômica 
mensurasse o quanto de justiça poderia ser sacrificada em nome da eficiência, 
e vice-versa. Todavia, malgrado a escassez de resultados tangíveis advindos 
desse trade-off entre justiça e eficiência, não podemos negar que esse exercício 
imaginativo traz alguma contribuição para a discussão filosófico-moral que circunda 
o progresso tecnológico e a experiência humana em sociedade.
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arquItetura ruraL: estudo da ImPLantaÇão das FaZendas 
de CaFÉ.

Natalia Rodrigues Rocha1

Gabrielle Soares de Morais Leite2

Jerisnaldo Matos Lopes3

Alline Maria Trancoso Ferraz Silva David4

O café é a bebida mais consumida do mundo, e tem o Brasil como um 
dos maiores produtores e exportadores mundiais, vetor importante para o 
desenvolvimento econômico do país. Além disso, a análise do seu contexto 
histórico e arquitetônico são fundamentais para entender o desenvolvimento 
do agronegócio e cultura cafeeira principalmente no planalto da conquista. A 
configuração dos conceitos, urbano e rural, foram se transformando ao longo 
da história da humanidade. Estes fazem alusão não só ao que se entende como 
espaços geográficos, mas sim um conjunto de relações culturais e, principalmente, 
econômicas, fundamentais para o desenvolvimento do que conhecemos hoje 
como a cultura cafeeira no Brasil. Ao longo das décadas e após o período inicial 
de urbanização brasileira o desenvolvimento que ocorreu no espaço rural teve 
como papel principal estabelecer a expansão do agronegócio. A abolição da 
escravatura, a vinda dos imigrantes e a posterior industrialização, com a inserção 
de maquinário alterou o arranjo físico das fazendas de café fortalecendo o 
aperfeiçoamento. Desta forma o presente trabalho tem por objetivo demonstrar 
a importância da configuração do espaço rural para a arquitetura cafeeira e seus 
reflexos nas atividades econômicas, identificando as principais características 
físicas necessárias para o pleno desenvolvimento da agricultura, extraindo o 
máximo de eficiência em cada etapa produtiva, e consequentemente elevando 
os lucros para o produtor rural. Neste sentido foi utilizado o método de análise 
e comparação entre pesquisas bibliográficas e busca dos descritores “cafezal”, 
“arquitetura rural” e “agronegócio” no banco e dados da CAPES como material 

1 Estudante de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Santo Agostinho, campus Vitória da Conquista –  
FASAVIC, email: nataliajna15@gmail.com.
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base para a produção científica. Dessa forma pretende-se despertar o interesse 
dos cafeicultores do planalto da conquista para o registro de Indicação Geográfica, 
já que a região apresenta os requisitos necessários para esta classificação, como 
a qualidade do café, notoriedade, tradição, presença de fatores naturais, humanos 
e Cooperativas, o que irá agregar valor ao produto final e fortalecer o vínculo da 
região do Planalto da Conquista com a cultura cafeeira.    
Palavras-chave: Agronegócio. Arquitetura-rural. Cafezal.
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urBanIZaÇão das FaVeLas e sustentaBILIdade: CamInHos Para 
reIntegrar Zonas de rIsCo atraVÉs de IdeIas sustentaVeIs.

Jéssica Alana Matos1

Silvana Bicalho2

resumo 
O presente trabalho tem o objetivo de discutir acerca dos problemas enfrentados 
por populações faveladas em todo Brasil. Os índices econômicos, políticos e 
sociais será pauta de discussão para que seja entendido problemas em relação a 
urbanização desses espaços e por fim aliar essas iniciativas de Urbanização das 
Favelas com iniciativas ambientais e sustentáveis. Em um primeiro momento, avaliar 
o crescimento das favelas  e os problemas diários desses residentes será de extrema 
importância para que seja possível buscar e atenuar soluções cabíveis e viáveis, a 
exposição de ideias sustentáveis que podem ser implementadas nesses espaços 
será realizada além da exemplificação de projetos que já foram executados e hoje 
estão trabalhando a favor da população local. 
Palavras- chaves: Sustentabilidade. Favelas. Urbanização. 

aBstraCt 
This paper aims to discuss the problems faced by favela populations across Brazil. 
Economic, political and social indices will be discussed for the understanding of 
problems related to the urbanization of these spaces and, finally, to combine these 
Urbanization of Favelas initiatives with environmental and sustainable initiatives. At 
first, assessing the growth of the favelas and the daily problems of these residents 
will be extremely important in order to be able to seek and mitigate suitable and 
viable solutions, the exhibition of sustainable ideas that can be implemented in these 
spaces will be carried out in addition to exemplifying projects that have already been 
executed and are now working on behalf of the local population.
Keywords:  sustainability. shanty towns. urbanization. 
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1. IntroduÇão

Segundo o Dicionário online de Português, a palavra “Favela” significa, 
popularmente, um conjunto de moradias populares que, construídas a partir da 
utilização de materiais diversos, se localizam, normalmente, nas encostas dos 
morros; comunidade. No entanto a sua primeira definição, no caso “Slum” termo 
relativo a palavra na língua inglesa, foi publicado no Vocabulary of the Flash 
Language em 1912 pelo escritor James Hardy Vaux, e tem como sinônimo a palavra 
“Racket”, estelionato ou comercio criminoso. (MIKE DAVIS, 2006).

Nesse interim, apesar do termo hoje estar descrito de forma menos pejorativa 
em questão de significado, é evidente que ainda é comum associar as favelas com 
crimes e lugar de marginal, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Dessa 
forma, quando estudamos as questões relacionadas as favelas e sua urbanização 
não podemos levar em conta apenas o espaço físico, mas também questões 
sociais e econômicas, pois essas questões afetam, demasiadamente, o processo 
de urbanização desses espaços. 

Quando citamos a urbanização das favelas e pesquisamos sobre o tema fica 
evidente que a discussão é bastante recente, apenas em meados dos anos 60 que 
políticas de urbanização surgiram. Até esse ponto as favelas eram vistas como 
pontos de habitação provisório para pessoas que não tinham outras opções de 
moradia e migrantes, sendo assim a erradicação desses centros e a remoção da 
população era o principal objetivo da maioria dos governos. No entanto, a realocação 
era falha e boa parte dessas populações eram resistentes a remoção. 

Eventualmente, o crescimento exacerbado dos núcleos favelados, que segundo 
dados do IBGE sugerem 5,12 milhões de domicílios nas favelas em dezembro 
de 2019, mostra que as favelas já não são centros de moradia provisória, mas 
um espaço urbano que precisa atender as demandas básicas de sua população, 
como infraestrutura, sistema eficiente de esgotamento, sistema viário, sistema de 
abastecimento de água, entre muitos outros. 

Dessa forma, a urbanização e principalmente a sustentabilidade são caminhos 
eficientes para mudar o estilo de vida dos moradores dessas regiões, haja visto que 
iniciativas sustentáveis têm ganhado espaço devido a falta de recurso para manutenção 
da infraestrutura local. No entanto, a discussão sobre cidades e sustentabilidade são 
bastante complexas, já que para se conceber a sustentabilidade em um meio urbano 
é preciso recuperar muitos aspectos que o urbanismo e as cidade negam. (SILVA; 
VARGAS, 2010) 

Nesse interim, as cidades têm como função primordial elencar atividades 
financeiras e industriais. No entanto, com o aumento da densidade populacional 
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e de problemas urbanos como o inchaço urbano, mobilidade falha, poluição e 
desigualdade social e habitacional, entre outros, a questão sustentável se fez 
necessária.  Haja visto, que apesar de atualmente 55% da população mundial viver 
em áreas urbanas e a expectativa é de que essa proporção aumente para 70% até 
2050, isso segundo dados da ONU. Ou seja, o futuro está nas cidades. 

Logo, um dos principais objetivos desse trabalho é elencar maneiras de 
melhorar a vida da população nas favelas, trabalhando com a realidade desses 
moradores e com os recursos gerais empregados historicamente aos espaços 
favelados brasileiros. Além disso a questão de sustentabilidade como meio eficiente 
desse processo e como principal propulsor das melhorias urbanas também será 
estudado e exemplificado com iniciativas já existentes de ideias sustentáveis simples 
e eficientes que modificaram as favelas brasileiras e a vida da população local.

2. materIaIs e mÉtodos

A metodologia a ser utilizada para realização desse artigo constitui-se na 
pesquisa bibliográfica, feita a partir de coleta de dados e informações em artigos, 
dissertações, monografias, leis, normas e publicações tecno-cientificas encontrados 
no Google Acadêmico e em Livros Didático. Os mesmos, responsáveis por dar 
embasamento para a apresentação, discursão e alcance do objetivo proposto.

A partir da coleta de dados, será feita uma análise breve do contexto de cada 
situação exemplificada no trabalho, como por exemplo dados sobre o aumento em 
percentuais relativos a vida favelada. Dessa forma, usando de esboços técnicos será 
introduzido questões e perguntas, que serão respondidas ao longo da pesquisa, do 
porque esses aumentos e o que pode ser feito, em relação a estrutura urbana para 
otimizar esses espaços e dar mais qualidade de vida a população local, através de 
projetos sustentáveis. O objetivo primeiro dessa pesquisa. 

Ademais outro fator importante para a conclusão desse trabalho de pesquisa 
é a busca por alternativas viáveis, colocando em contexto as mazelas e impasses 
empregados ao espaço urbano em questão, para otimizar esse espaço. Utilizando de 
ferramentas de Pesquisa como o Google Acadêmico, o próprio Google e iniciativas 
de Ongs tanto nacionais como internacionais que deram e estão dando certo. 

Dessa forma, um estudo de caso também será avaliado como forma de 
integrar legitimidade e realidade ao trabalho de pesquisa, exemplificando que o 
que foi discutido e proposto no trabalho de pesquisa, já está em andamento em 
favelas brasileiras. Assim será possível observar os benefícios concretos de práticas 
simples, mas que fazem toda diferença. 
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3. resuLtados e dIsCussÕes 

3.1 CresCImento das FaVeLas BrasILeIras na ÚLtImas dÉCadas 
e os ProBLemas urBanos reFerentes ao CresCImento 
desordenado. 

Quando estudamos e pensamos sobre as favelas, temos como referência 
pontos periféricos das cidades e encostas, no entanto as favelas têm crescido 
tanto nas últimas décadas que virou um gingante desconhecido. As maiores 
favelas brasileiras contam com aproximadamente 26.000 domicílios subnormais, 
sendo a favela da rocinha no Rio de Janeiro  a maior delas com, 25.742 domicílios 
subnormais, em segundo comunidade do Sol nascente no distrito Federal com 
25.441 domicílios e Paraisópolis em São Paulo com 19.262 domicílios precários, 
isso segundo censo IBGE realizado em 2020 (CAMPOS, 2020). 

A área que cada uma dessas favelas ocupa na malha urbana também é 
gigantesca, sendo a favelada da rocinha com 143,72 hectares, (Censo de  2003),  
favela do sol nascente com 934,4 hectares, (censo de 2009), e Paraisópolis  42 
826 hectares, (Censo de 2010), ou seja, as favelas não são apenas pedaços das 
cidades que quando colocadas “ em baixo dos panos” some na paisagem urbana, 
elas fazem parte do meio urbano e algumas até são localizadas nos centros urbanos, 
então por que a urbanização dessas áreas ainda é  vedado pelos governos? 

Na historicidade das favelas brasileiras políticas de remoção e erradicação 
como, o plano agache, habitações proletárias, perpetuava a ideia de que as favelas 
eram centro de passagem das classes baixas e de migrantes e que não estariam 
em cena por muito tempo, já que com ocupação remunerada essas pessoas iriam 
buscar outras moradias. O que não é um processo tão simples no Brasil, devido à 
grande desigualdade social. No entanto, o crescimento exacerbado desses centros 
que segundo dados do IBGE, cresceram 70% entre os anos de 1980 e 1991, pouco 
mais de uma década (MARICATO), resultou em problemas de infraestrutura básica. 

Primeiramente o próprio advento e crescimento das favelas são as consequências 
de um processo urbano não planejado, dentro das favelas as consequências desse 
crescimento exacerbado e nada planejado também gera inúmeros problemas 
como: violência urbana, desemprego, falta de moradia ou nenhuma moradia, 
casas e barracos insalubres, mal construídos, habitação compartilhada por muitas 
pessoas, falta de saneamento básico de qualidade, esgotamento sanitário precário, 
esgoto a seu aberto, lixo nas encostas, entulhos jogados nas ruas, rede viária de 
péssima qualidade, becos e ruas sem saída e direcionamento confuso, insuficiência 
e até ausência de áreas verdes, acessibilidade e mobilidade precária, aumento 
da desigualdade social, falta de serviços básicos para população crescente, má 
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qualidade de transporte público, má coleta e capitação de lixo, corrosão do solo, 
desabamento, deslizamento de encostas, falta de arborização, proliferação de 
doenças, falta de áreas de lazer ,entre muitos outros problemas urbanos. 

Dessa forma,  se faz necessário que as autoridades responsáveis e a própria 
comunidade se prontifiquem para mudar a realidade desses centros urbanos com 
iniciativas de urbanização potencializando esse processo com ideias e premissas 
sustentáveis, que irá otimizar o cotidiano da população local e trazer mais qualidade 
de vida.

Haja visto, que como já supracitado as condições de infraestrutura básica 
nas favelas são um grande problema dos centros urbanos, e que uma reforma 
urbana aliada com ideias sustentáveis otimizaria o espaço e a qualidade de vida 
da população, o que então poderia ser feito para mudar a situação das favelas?

Primeiramente o conceito de sustentabilidade Urbana, esta relacionado 
a implementação de práticas sustentáveis no meio urbano, dessa forma não é 
necessário que da noite para o dia uma cidade se torne um polo de referência em 
sustentabilidade, mas é um processo onde pequenas atitudes como a implantação 
de áreas verdes ou incentivar a população a utilizar bicicletas, por exemplo, faz 
toda diferença. Nas favelas os problemas são intensificados e se faz necessário 
um estudo mais aprofundado desse meio urbano  que integra a resolução de 
problemas espaciais no local com questões sociais e econômicas. Dessa forma, 
várias medidas e processos podem ser realizados nos espaços urbanos favelas, 
levando em consideração seu meio, suas necessidades, sua população e o bem 
estar de quem vive nessas regiões. 

3.2 estudo de Caso:  rede FaVeLa sustentÁVeL- ong onda Verde, 
noVa IguaÇu

O projeto, Rede Favela Sustentável, é uma iniciativa brilhante que fornece 
apoio, ideias e projetos ambientais para várias favelas metropolitanas do Rio de 
Janeiro, “O projeto começou em 2012 com a produção do filme Favela como Modelo 
Sustentável. Em 2017 foram mapeadas 111 iniciativas sustentáveis e foi publicado 
um relatório final que analisa o processo do mapeamento de 2017.” (Deppies, 2018). 

O projeto engloba vários subprojetos maravilhosos que leva até as favelas 
a oportunidade para que os cidadãos, junto com equipes especializadas realizem 
diversos projetos ambientais. Nesse interim, o projeto da ONG Onda Verde, fundada 
em 1994, em Nova Iguaçu me chamou bastante atenção devido os inúmeros projetos 
em execução e por sua sede, uma construção quase que inteiramente sustentável, 
como pode ser observado na Figura 01, abaixo.
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Figura 01: Projeto de Reflorestamento de plantas da Mata Atlântica 

Fonte: Rioonwatch  

O projeto realiza e incentiva programas de educação ambiental, restauração 
ambiental, além de incentivar o reflorestamento local, que treina e paga os moradores 
para plantar arvores nativas da mata Atlântica. A sede da Ong Onda Verde, dispõe 
de três prédios no total, um centro de educação ambiental, um centro de saúde 
complementar, um centro de economia criativa que é um prédio sustentável incrível. 

Esse centro de economia criativa, construído com containers, dispõe de um 
sistema de energia fotovoltaica, energia solar e energia eólica, o centro gera parte 
da energia que consome, fazendo da construção um prédio verde, Figura 02. Além 
disso o edifício, tem um sistema próprio de captação de água da chuva, sistema de 
armazenamento e reutilização para outros fins, como por exemplo a descarga do vaso 
sanitário, além disso boa parte das três edificações são construídos com materiais 
naturais como a madeira e o bambu, além de dispor de jardins verticais e espelho 
d’agua. O centro de educação ambiental é outro projeto arquitetônico sustentável, 
construído com isopor de eps e fundado em 1999. 

Figura 02: Centro de Economia Criativa (Prédio Sustentável)

Fonte: Rioonwatch 
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ConsIderaÇÕes FInaIs 

O presente trabalho buscou mostrar a situação passada e atual  que se perpetua 
até hoje em muitas favelas brasileiras, questões sociais, políticas, econômicas 
aliadas as questões Arquitetônicas foram discutidas e exemplificadas ao longo da 
pesquisas e soluções reais que fizeram e fazem a diferença nesses espaços e na 
vida da população foram exemplificados. A questão da sustentabilidade foi um tema 
chave ao longo da pesquisa pois aliado ao processo de urbanização, que precisa 
ser colocado em pratica nas favelas, foi utilizado para otimizar medidas já prevista 
por lei como necessárias e um direito da população e também abre um leque de 
oportunidades futuras para que a qualidade de vida nessas regiões seja melhor. 

Diante dos dados e questões apresentados, uma das conclusões mais objetivas, 
é que a situação urbana nas favelas, ao contrario do que alguns pesquisadores e 
urbanistas acreditam, tem solução. A pratica de erradicação das favelas não é mais um 
ponto a ser discutido, pois as nuances de realocação de toda a população favelada, é 
mais complexa, atualmente, para realizar do que um estudo prévio dessas áreas e um 
projeto urbano bem pensado e desenvolvido. Além disso, é possível concluir que com as 
novas ideias sustentáveis, que cada dia mais ganha espaço no mercado profissional, o 
futuro está na projeção eficaz do espaço atenuando com questões de cunho ambiental, 
evidenciando que muitos morros onde essas favelas estão localizadas são áreas de 
proteção ambiental. 

Ademais, o custo benefício dessas práticas sustentáveis, a médio e a longo 
prazo, beneficia tanto a população quando ao próprio governo, pois a condição 
socio- econômico de muitos moradores é a baixo da linha de pobreza, sendo assim 
o remanejo de agua da chuva para reutilização, a captação de energias renováveis 
e biogás, resultando na produção de energia própria pode ajudar famílias sem 
condições de acesso a energia elétrica. Além dos possíveis empregos gerados 
por instituições e ongs que se instalam nas favelas, ou até de práticas como as 
vistas na Ong Onda Verde, que tira os jovens das ruas e introduz eles a pesquisas 
de cunho ambiental, que posteriormente pode facilitar e até abrir portas para seu 
caminho acadêmico. 

Outro ponto que torna a discussão sobre a urbanização as favelas urgentes 
são os recorrentes desabamentos e acidentes oriundos da falta de recursos e 
salubridade das edificações, que na maioria das vezes está em áreas de risco. Só 
os desabamentos de terra mataram 202 pessoas nos últimos anos nas favelas de 
São Paulo, e a cada dia mais os desabamentos e numero de casas em encostas 
e área de risco também aumenta, sendo 14. 204 casas em 218 áreas de risco 
na cidade do Rio de Janeiro. Dado a gravidade do problema e a própria situação 
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socioeconômica dessas famílias, que como já citado anteriormente está diretamente 
ligada a questão do espaço urbano, que não tem como se retirar dessas moradias 
por não ter para onde ir. 

Em relação as questões de Sustentabilidade e a integração dessas iniciativas 
ambientais em projetos de urbanismos que devem ser desenvolvidos  nesses espaços, 
a otimização desses projetos é um fato, as discussões sobre arquitetura Sustentável 
está cada vez mais em alta e são o futuro da área e ate mesmos das novas cidades 
desenvolvidas, podemos citar que no mundo inteiro programas e projetos estão 
sendo realizados para usufruir do espaço afetando minimamente o meio ambiente, e 
essas cidades que buscam e integram essas inciativas são em sua maioria cidades 
desenvolvidas como: Zurique na Suíça, Estocolmo na Suécia, Viena na Áustria, entre 
muitas outras. 

Além disso as chamas Smart Cities ou cidades inteligentes já são uma 
realidade, dessa forma implementar iniciativas sustentáveis nas nossas cidades 
já seria um avanço, ainda mais quando aplicadas em zonas como as favelas que 
até hoje são um grande problema para as cidades modernas. Ademais, apesar 
de existir muitas outras maneiras de urbanizar esses espaços e integrar inciativas 
sustentáveis, do que as citadas nesse trabalho, é notória que muitas dessas 
iniciativas como, plantar mais arvores a aumentar a biodiversidade local, não são 
ações complicadas e podem ser bem eficazes a longo prazo. 

Portanto, fica evidente que a questão da urbanização das favelas é de 
extrema relevância e deve ser devidamente planejada e desenvolvida por órgãos 
competentes, além do trabalho de Ongs e projetos sociais que mudam a realidade 
de muitas famílias. A sustentabilidade nesses espaços também é de extrema 
relevância, não devemos pensar apenas na questão da urbanização, mas também 
em áreas verdes, espaços de lazer e boa qualidade de vida. 
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noVemBro aZuL: uma exPerIÊnCIa Com o ProJeto InteragIr 

Thainara Barros da Rocha Botelho 
Karla Cavalcante Silva de Morais 

Pedro Fonseca de Vasconcelos

IntroduÇão: O movimento do Novembro Azul, iniciado na Austrália em 2003, é 
dedicado a prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata e de doenças 
que atingem a população masculina. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. 
Assim, a utilização das redes sociais para promoção das informações sobre este 
tema foi essencial no contexto de distanciamento social, durante a pandemia do 
SARS-COV2. oBJetIVos: Relatar a experiência da utilização das mídias digitais 
como ferramenta integradora entre a comunidade e os discentes na disseminação 
de informações úteis acerca do câncer de próstata. ProBLemÁtICa: Diante 
do contexto pandêmico tornou-se difícil a integração entre ensino e comunidade. 
Assim, para ultrapassar a limitação proposta pela distância física entre as pessoas, 
o desenvolvimento de uma rede social com informações de interesse coletivo sobre 
saúde pública, por meio da utilização das mídias digitais, durante o movimento do 
Novembro Azul, foi uma estratégia para garantir a disseminação de conhecimento. 
metodoLogIa: O presente trabalho é um relato de experiência acerca da utilização 
da rede social, intitulada InterAGIR, no Instagram, para disseminar informações úteis 
e seguras durante o Novembro Azul com a utilização de posts criativos, vídeos e 
stories interativos. O grupo, formado por discentes do segundo período do curso 
de Medicina, faz parte do projeto de extensão e pesquisa que nomeia a rede 
social supracitada. resuLtados: As postagens foram realizadas entre 11 e 24 
de novembro de 2020, abordando o movimento Novembro Azul, a fisiopatologia 
do câncer de próstata, formas de prevenção, tratamento, diagnóstico precoce e os 
cuidados paliativos. A experiência vivenciada promoveu engajamento das discentes 
e o aprimoramento do uso de ferramentas digitais, possibilitando a interação entre 
o ensino e a comunidade. Notou-se que a experiência permitiu o desenvolvimento 
de habilidades de interação, comunicação interpessoal e aproximação com o uso 
de tecnologias, características salutares para o futuro profissional. Além disso, no 
cenário de pandemia, proporcionou uma relação mais próxima com a comunidade, 
garantindo princípios fundamentais da formação médica previstos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, tais quais a responsabilidade social, compromisso com a 
cidadania, da dignidade humana e da saúde integral.
Palavras-chave: Novembro Azul. Rede Social. Saúde Coletiva. 
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InteragIr: uma noVa Forma de se ComunICar

Polliana Bispo Teixeira
Silvia Maria Nascimento Carvalho 

Taciana Xavier Pina
Pedro Fonseca de Vasconcelos

IntroduÇão: As redes sociais propiciam a troca de experiências entre alunos e 
a comunidade de forma virtual e por meio dessa interação é possível desenvolver 
medidas de promoção e prevenção à saúde que, além de informar, são capazes 
de alertar, instruir e desmistificar conteúdos como também alcançar o engajamento 
efetivo da população com os temas relacionados ao desenvolvimento de uma vida 
saudável, com qualidade e mais equilibrada. oBJetIVos: Instruir o público em 
geral sobre temas relacionados a saúde, utilizando como ferramenta a tecnologia 
e as redes sociais, democratizando o acesso ao conhecimento. ProBLemÁtICa: 
Desde que a pandemia do novo coronavírus se estabeleceu no mundo a interação 
entre as pessoas tornou-se limitada, pois, o distanciamento social é uma das 
medidas de prevenção. Assim, diante deste impasse, surgiu a necessidade de 
vencer a barreira da distância física e promover a disseminação das informações 
sobre saúde pública de forma segura, conectando e reunindo as pessoas em prol 
da saúde de todos e do bem comum. mÉtodos: Trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório, transversal, com abordagem quantitativa. Houve a criação de uma 
página na rede social Instagram, InterAGIR, em que são realizadas postagens 
diárias, com conteúdo relacionado a saúde. As informações são de fontes seguras e 
idôneas cientificamente, revisadas e elaboradas com linguagem dinâmica e de fácil 
compreensão para atrair a atenção do leitor. resuLtados ParCIaIs: No período 
de 11 a 25 do mês de novembro, as postagens na rede social conseguiram atingir 
256 contas de usuários, das cidades de Vitória da Conquista, Abaíra, Salvador, 
Montes Claros e Piatã, que foram responsáveis por 4222 impressões e 562 visitas à 
conta. O esperado é que o conhecimento e a informação em saúde se tornem cada 
vez mais acessíveis, democráticos e diários para a comunidade. Que a comunidade 
acadêmica e a sociedade possam se relacionar de forma integrada de modo a 
afirmar a importância do cuidado a saúde, desenvolvendo práticas preventivas e 
participando de ações promocionais que irão certamente ampliar a qualidade de 
vida individual, coletiva e que irão proporcionar benefícios para sociedade.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Interação. Informação em saúde.
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a Conexão entre o CrIme de maus tratos Contra anImaIs e 
a VIoLÊnCIa FamILIar

 
Beatriz Ferreira Figueredo1

Amanda Martins Correia2

Ana Paula da Silva Sotero3

Luciano de Oliveira Souza Tourinho4

 

Nos anos 1960 iniciaram-se os estudos na psiquiatria relacionando os maus-
tratos aos animais e à violência contra pessoas, o que desde então resultou no 
entendimento da crueldade animal como motivo de alerta para famílias e autoridades 
da necessidade de intervir, pois a omissão permite o afloramento de atitudes ainda 
mais violentas contra pessoas. A partir disso os psicólogos, Frank Ascione e Phil 
Arkow desenvolveram a Teoria do link (ou elo), a qual preceitua que locais onde o 
abuso animal grave ocorreu são propensos à ocorrência de outros tipos de violência 
familiar. Logo, a criminalidade proferida contra não humanos pode ser utilizada 
como indicador de um sujeito agressivo. Assim, o objetivo do presente trabalho é 
fomentar a discussão acerca da conexão do crime de maus-tratos contra animais 
como possível indicativo de violência doméstica, demonstrando a necessidade 
de um tratamento jurídico diferenciado nessas circunstâncias. Todavia, apesar da 
relevância, tal elo ainda é pouco explorado pelos pesquisadores brasileiros e sendo 
o crime de maus-tratos contra animais de menor potencial ofensivo, raramente 
recebe um tratamento punitivo adequado, invisibilizando seu potencial lesivo a 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, membro do Grupo de 
Estudos em Ciências Criminais- FASA.
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outras vítimas, ao que o direito não deve se manter inerte. Neste trabalho utilizou-se 
a metodologia qualitativa com revisão bibliográfica sobre a temática, em especial 
a obra “Maus Tratos aos Animais e Violência Contra as Pessoas” de Marcelo 
Nassaro. Os resultados das referências supracitadas revelaram a periculosidade 
da reincidência da agressão contra animais no ambiente doméstico. Tendo em 
vista a evolução do conceito de família que inclui também os não humanos como 
integrantes desta, é notório que a violência proferida, não apenas os atinge, mas 
é também um terror psicológico contra os que com eles mantém relação de afeto. 
Ademais, observa-se que a repetição desse abuso produz insensibilidade no autor 
e banalização dessas condutas para aqueles sob sua tutela, conduzindo a possíveis 
traumas. Consequentemente, os animais são utilizados como instrumento para a 
dominação de determinados agentes familiares sobre outros. Em busca de coibir 
a violência contra animais, o legislador recentemente aumentou a punição deste 
crime, contudo andou mal ao restringi-la apenas se tratando de cães ou gatos. 
Nesse caso, seria mais eficaz que o Estado, no exercício da função preventiva do 
crime, criasse políticas públicas voltadas ao tratamento psicológico dos algozes de 
animais, alerta para clínicas veterinárias notificarem as autoridades sobre sinais de 
agressão para o acompanhamento da situação familiar destes. 
Palavras-chaves: Teoria do Elo. Maus tratos contra animais. Violência familiar.
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quaLIdade de VIda em temPos de PandemIa: um oLHar Para 
os agentes ComunItÁrIos de saÚde

Pâmella Fayne de Carvalho Mota
Hannah Katarine Moreira

Victor Sousa Campos
Fernanda de Abreu Silva

IntroduÇão. No contexto da pandemia por COVID-19 (SARS-Cov-2), a Atenção 
Primária merece um destaque, considerando seu papel de coordenador, ordenador 
e uma das principais portas de entrada da Rede de Atenção à Saúde. Os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), definidos como elo entre comunidade e equipes, tem 
na sua prática tensões e dificuldades e, diante dessa nova realidade epidemiológica, 
o ACS também se encontra em uma situação de vulnerabilidade, com reflexos 
na sua saúde, na sua vida econômica e social e, sobretudo, na sua qualidade de 
vida. oBJetIVo. Este projeto tem por objetivo analisar o impacto da pandemia da 
COVID-19 sobre a qualidade de vida dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
de Unidades de Saúde da Família (USF) do Município de Vitória da Conquista, 
Bahia, no período entre outubro de 2020 e março de 2021. ProBLemÁtICa. 
Impacto da pandemia da COVID-19 sobre a qualidade de vida dos ACS, bem 
como, estratégias efetivas para formação do discente de medicina como médico 
generalista, com visão holística, trabalho multidisciplinar, voltado para a família e 
a comunidade. metodoLogIa. O presente projeto consiste de uma atividade de 
extensão proposta para de Equipes de Saúde da Família vinculadas às Faculdades 
Santo Agostinho, Campus de Vitória da Conquista-Bahia, a ser desenvolvido no 
período entre outubro de 2020 e março de 2021. Após seleção dos discentes, 
todas as atividades serão desenvolvidas com orientação dos docentes envolvidos. 
Participarão da pesquisa os ACS de oito Unidades de Saúde da Família vinculadas 
às Faculdades Santo Agostinho, Campus de Vitória da Conquista-Bahia. Será 
inicialmente encaminhado à Comissão de Ensino e Pesquisa do Polo de Educação 
Permanente em Saúde para autorização e liberação dos ACS e, posteriormente ao 
Comitê de Ética em Pesquisa. O delineamento das atividades será estruturado em 
05 etapas, distribuídas entre acolhimento, avaliação dos Indicadores de Qualidade 
de Vida, intervenção, construção de portfólio de memórias dos ACS e aplicação do 
pós-teste. resuLtados. Espera-se com essa pesquisa, não apenas identificar 
uma estatística do nível de qualidade de vida dos ACS em tempos de pandemia, 
mas principalmente desenvolver ações que permitam contribuir para a melhoria 
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desse panorama, utilizando-se da empatia, sensibilidade e do cuidado. Ademais, 
os resultados obtidos e as ações executadas poderão ampliar o olhar para esse 
público e fortalecer a sua importância enquanto agente de saúde e de mudança.
PaLaVras-CHaVe: Coronavírus. Qualidade de vida. ACS.
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a reaLIdade dos moradores das ComunIdades BrasILeIras 
durante a CrIse ePIdemIoLógICa do noVo CoronaVírus

Jaqueline da Silva Caires1

Luis Paulo Ferraz de Oliveira2

Priscilla Sandes Ferraz3

Samene Batista Pereira Santana4

resumo: A presente pesquisa busca compreender a aplicabilidade dos direitos 
fundamentais, assim como, a sua correlação com o princípio da dignidade humana 
em garantir o mínimo existencial ao ser humano. Dessa forma, objetiva-se investigar 
como a desigualdade social contribui para a existência de moradias precárias e, 
desse modo, dificulta a efetivação do direito social à moradia digna no cenário 
de crises epidemiológicas e sanitárias. Ademais, é válido também averiguar, a 
prevalência de políticas econômicas em detrimento das políticas assistencialistas, 
como forma de exclusão e esquecimento das classes marginalizadas. Para 
investigação desse fato social, o estudo teve como metodologia a teoria do Michel 
Foucault, do ponto de vista filosófico, com a pretensão de estudar as relações de 
saber e poder que contribuem para a formação de espaços sociais antagônicos. 
Além disso, recorreu-se também a outras produções acadêmicas e a revista Radis-
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Comunicação e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse sentido, pretende-se 
tornar essa pesquisa de fundamental importância para conhecimento do corpo 
social, a fim de reafirmar a importância dos direitos fundamentais e de sua correlação 
e dependência dos demais direitos humanos e sociais. 
PaLaVras-CHaVes: Direitos Fundamentais. Direito à moradia. Dignidade 
Humana. 

IntroduÇão 

É importante pontuar, inicialmente, a relevância jurídica da Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais como forma de conhecer sua função social. Esses direitos 
nasceram com a prerrogativa de legitimar condições mais humanas aos cidadãos e, 
assim, positivar nas Constituições garantias que buscam resguardar o homem na sua 
liberdade, necessidade e preservação (BARROSO, 2010, p. 43-45). Dessa forma, 
foi a partir da positivação da Magna Carta Britânica de 1225 e, posteriormente, da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no marco do 
constitucionalismo, que se preocupou mais atentamente com a criação de limites 
para conter os poderes autoritários. 

A Declaração se pautou em resguardar, em sua última finalidade, os direitos 
do homem dos atos autoritários de seus governantes, visando, também, instruir 
os indivíduos sobre os seus direitos fundamentais (CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 
503). Cunha Júnior (2019, p. 497), destaca o princípio da dignidade da pessoa 
humana como critério basilar e unificador de todos os direitos fundamentais da 
pessoa humana, com eficácia vinculante e obrigatória, bem como dotado de intensa 
carga valorativa. Compreende-se, assim, os direitos fundamentais como núcleo 
essencial da democracia constitucional ao pontuar que, sem o reconhecimento e 
proteção dos direitos fundamentais não há o que se falar em democracia.  

Nesse viés, o respeito e a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais 
encontram-se positivados na Constituição Federal de 1988, que abrange 
todas as espécies de direitos, desde os referentes às liberdades, igualdade e 
a solidariedade, até o foco da pesquisa: os direitos sociais e, exclusivamente, 
o direito à moradia digna. Insta salientar que, o direito à moradia encontra-se 
representado no rol dos direitos sociais, no que se refere ao caput do art. 6º da 
Carta Política de 1988, incluído pela Emenda Constitucional n. 26 de 2000. Esta 
previsão constitucional perpassou por contextos históricos e políticos antes da 
sua formação e efetiva consolidação.
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Pode-se mencionar que as transformações nas estruturas política e econômica 
da sociedade se acentuaram após a Primeira Guerra Mundial, que também trouxe 
a necessidade de intervenção do Estado nas relações socioeconômicas e, por 
conseguinte, do surgimento de um Estado do Bem-Estar Social (CUNHA JÚNIOR, 
2019, p .539).  Contudo, todo o processo de reconhecimento e positivação dos direitos 
sociais em normas constitucionais enfrentam, ainda no cenário atual, impasses sociais, 
políticos e econômicos no que diz respeito a sua efetivação ou aplicabilidade no meio 
social, visto que o Estado, por ausência de vontade política, de meios e recursos, 
nem sempre os tornam realizáveis (CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 543). 

Diante da institucionalização dos direitos fundamentais na Carta Constitucional 
de 1988, objetiva-se analisar a eficácia desses direitos, notadamente o direito à 
moradia aos cidadãos, em plena igualdade de promoção. Nesse contexto, pretende-
se abordar a realidade dos indivíduos que habitam nas periferias brasileiras, 
bem como os cidadãos que vivem à revelia da marginalização social, ou seja, os 
moradores de rua, na realidade da pandemia do Covid-19.  Outrossim, analisa-se, 
também, a existência de políticas voltadas exclusivamente para o âmbito econômico, 
colocando, assim, no esquecimento do planejamento governamental, as políticas 
assistencialistas para com as medidas de combate e prevenção do Coronavírus. 

desenVoLVImento

A problemática na atualidade não consiste na positivação de mais direitos 
fundamentais aos cidadãos, e sim, na correta aplicação dos direitos já previstos 
constitucionalmente, em igualdade de promoção, a todas as pessoas. A ausência 
de eficácia de direitos, como o fundamental à moradia, impede a concretização da 
justiça social no Brasil. 

A desigualdade presente na construção do espaço urbano é um problema 
que decorre da ausência de moradia digna aos brasileiros, que sofrem diariamente 
com a exclusão social, o que contribui para a existência de moradias precárias. E 
em tempos de pandemia, como a vivenciada em decorrência do Covid-19, essa 
população é a mais prejudicada, tendo em vista que a construção de comunidades 
e favelas é feita de forma irregular, com casas pequenas e de pouca ventilação, 
que se comunicam com outras construções de forma instantânea, o que dissemina 
o vírus de forma mais rápida.

Na tentativa de buscar compreender a formação dos espaços urbanos e a 
classificação dos grupos sociais nestes segmentos, em específico os habitantes 
das periferias e os moradores de rua, é considerada a abordagem filosófica feita 
pelo teórico social Michel Foucault com a finalidade de entender como as relações 
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de saber e poder segregam e excluem as classes menos favorecidas e oprimidas. 
Nessa perspectiva, em seu livro Microfísica do Poder (1979), Foucault propõe a 
compreensão de como as relações de poder produzem verdades que se veiculam 
através dos discursos que atravessam os sujeitos (FOUCAULT, 1979, p. 5).  

Foucault (1979, p. 10), acrescenta sobre outra metodologia de regimes do poder: 
o regime de verdade que faz funcionar em cada sociedade. Através de uma política 
geral de verdades, tem-se a existência de discursos, os quais são atribuídos como 
verdadeiros. As políticas de verdades no corpo social é que definem os mecanismos 
e as instâncias que sancionam uns e outros ou as técnicas e procedimentos que 
são valorizados para a obtenção da verdade, também o estatuto daqueles que tem 
o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro, ou seja, a verdade não existe 
fora do poder ou sem poder (FOUCAULT, 1979, p. 10). 

Por conseguinte, tomando esta relação de coexistência e de dependência 
entre verdade e poder, percebe-se o quanto elas são existentes e definidoras 
da arquitetura social e da definição, construção e separação entre a periferia e 
os bairros nobres. Como Foucault esclarece mais uma vez em seus estudos, o 
poder não se encontra concentrado em um soberano restritamente, assim como, 
o poder também não é uma relação entre dominador e dominados, mas sim é um 
exercício que circula em conformidade com o conjunto de aparelhos, instituições 
e regulamentos que aplicam o direito e que produzem verdades e saberes 
(FOUCAULT, 1979, p. 103). 

É sobre esta produção de verdades e saberes que são definidos os critérios 
econômicos de classificação que enquadram os indivíduos em seus grupos 
de renda e, dessa forma, segregam, excluem e definem o sujeito. Ou seja, as 
políticas públicas assistencialistas são de suma importância para a promoção dos 
direitos fundamentais a toda população, que depende do Estado para concretizar 
os ditames constitucionais da Constituição de 1988, notadamente a população 
mais vulnerável.

Em síntese, a verdade também está presente nos meios, formas e mecanismos 
de controle e exercício do poder que favorecem e alimentam a desigualdade social. 
Que definem os bairros das zonas urbanas e as suas respectivas características, 
moradores e classes sociais. Outrossim, é sobre o aspecto de produção da verdade 
que os morros também são destinados à população carente e pobre e que as ruas 
são o lugar do não lugar, dos indivíduos que não pertencem a lugar nenhum.  

Por fim, mas não menos importante, como forma de um exercício foucaltiano, 
é imprescindível olhar para o lugar que a sociedade e seus sujeitos se encontram 
hoje para entender o que se construiu e os processos que se moldaram. 
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Em outras palavras, os processos geopolíticos como a urbanização e a 
globalização que segregam e discriminam, e a negligência estatal em efetivar o 
direito social à moradia, colocou o sujeito residente da periferia e o sujeito morador de 
rua em situação ainda mais vulnerável neste contexto atual de crise epidemiológica. 

E nos dizeres de Santos (2011, p. 16) “a revolução democrática do direito e da 
justiça só faz verdadeiramente sentido no âmbito de uma revolução mais ampla que 
inclua a democratização do Estado e da sociedade”. Por isso, a eficácia dos direitos 
fundamentais, notadamente o direito à moradia, é pauta importante na construção 
do pensamento democrático.

A análise abordada no trabalho se pauta na edição nº 212-Mai/2020 da 
Revista Radis-Comunicação e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, que através de 
entrevistas realizadas com moradores e representantes de ONGS das periferias 
no Brasil, revelou a realidade vivenciada por seus habitantes frente às medidas 
de prevenção contra o Covid-19. Na edição, são compartilhados problemas que já 
ameaçavam a existência e dignidade dos indivíduos que habitam nas periferias e 
nas ruas e que, com a chegada do vírus, escancarou as desigualdades existentes 
que afetam as condições básicas para a sobrevivência. 

Assim, uma das medidas de prevenção proposta Organização Mundial de Saúde 
(OMS), é a recomendação do isolamento social, porém a estrutura das habitações, 
assim como, a quantidade de pessoas que dividem o mesmo espaço em casa, são 
alguns dos impasses relatados pelos moradores na periferia. As moradias construídas 
são muito próximas umas das outras, o que dificulta a ventilação e o arejamento dos 
cômodos das residências, fato este que proporciona a disseminação do vírus. 

Outro fator relevante é o acesso aos meios de higienização correta das mãos 
e superfícies: a falta de abastecimento de água que já atingia a população mesmo 
antes da pandemia se tornou uma grande vilã no acesso às medidas de higienização. 
As condições financeiras das famílias, ainda abarca a dificuldade para comprar 
álcool 70%, visto que, muitos dos moradores trabalham informalmente e tiveram 
suas rendas afetadas.  Por outro viés, a realidade dos moradores de rua também os 
torna mais vulneráveis e afetados pelo cenário de desigualdade e injustiça social. 
Como seguir a recomendação de ficar em casa sendo que a estes cidadãos esta 
sempre foi uma realidade distinta? 

A ausência de ações governamentais destinadas às pessoas em situação 
de rua os expõem não somente a contaminação pelo vírus, mas também a outras 
agravantes sociais, como a fome, a violência, a ausência de higiene e água 
potável. Cumpre mencionar, ainda, a diferença entre direito à moradia e direito à 
propriedade, na medida em que a moradia configura uma necessidade intrínseca 
ao ser humano como forma de viver dignamente em comunidade. Não constitui 
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uma mera liberalidade do cidadão. É o mínimo para garantir a dignidade humana. 
Em contrapartida, a propriedade privada é uma benesse conquistada por alguns 
e, em certos casos, dispensável no quesito sobrevivência, e que deve respeitar a 
função social (SILVA, 2010, p. 70-79).

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 
ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, consagrou o direito à moradia como 
direito humano de toda pessoa a um nível de vida digna para si próprio e para sua 
família. Por isso, a importância salutar da discussão do direito à moradia digna a 
toda população em igualdade de promoção. Portanto, é imprescindível ressaltar 
sobre não apenas a necessidade de se garantir moradia, mas as condições 
dignas de existência destes espaços, especificamente em contextos atuais de 
crise epidemiológica, apesar de todas as intempéries sociais que classificam os 
indivíduos e os segregam em diversos ambientes urbanos (COSTA, 2013, p. 15). 
Por essa razão, é de extrema importância a proteção e prestação do Estado para 
concretizar os planos constitucionais. 

ConsIderaÇÕes FInaIs 

Diante do que foi exposto, é possível concluir que os direitos fundamentais 
e os direitos humanos e sociais devem ser aplicados de maneira conjunta para 
que o critério basilar da dignidade humana que estrutura o nosso ordenamento 
jurídico, especificamente, a nossa Constituição, seja efetivado e vivenciado por 
todos os sujeitos em sua existência. Percebe-se, também, que o Estado tem sua 
função social de elaborar e fornecer aos cidadãos condições que promovam acesso 
aos direitos sociais, notadamente o direito à moradia digna, visto que, em crises 
epidemiológicas e sanitárias, a ausência de acesso a esse direito coloca em risco 
o maior bem jurídico tutelado: a vida.

Por conseguinte, a pandemia do Covid-19 demonstrou de forma gritante a 
desigualdade, o abandono e descaso destinado à população da periferia, mas 
também aos moradores de rua. A ausência do acesso aos direitos sociais e, 
consequentemente, o empobrecimento da favela demonstra a total falta de direitos 
da periferia. Para isso, é preciso que as políticas públicas sejam voltadas para 
a assistência social e as condições de acesso à moradia digna, visto que, no 
cenário atual, notam-se ações governamentais mais voltadas para os critérios de 
preservação e manutenção das políticas econômicas. 

Não se pretende dizer que as políticas econômicas devem ser esquecidas, 
até porque não há como pensar em desenvolvimento social sem planejamento 
econômico, mas, sim, objetiva-se pontuar que é imprescindível a atuação estatal 
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no sentido de coexistência entre políticas econômicas e políticas assistencialistas, 
voltadas para a efetivação do direito à moradia e as condições mínimas de existência 
da dignidade humana pela população marginalizada.  Portanto, em um Estado 
Democrático de Direito, é necessário a preservação e efetivação dos direitos 
fundamentais, pois não há o que se falar em democracia sem o acesso pelos 
cidadãos aos direitos constitucionalmente resguardados.   
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síndrome de Burnout e IndenIZaÇão ComPensatórIa: reFLexÕes 
JurídICas das ConsequÊnCIas da PatoLogIa na saÚde do 
traBaLHador

Luis Paulo Ferraz de Oliveira1

Samene Batista Pereira Santana2

resumo: O presente trabalho científico tem o escopo de refletir juridicamente 
acerca da Síndrome de Burnout no Brasil, que se revela de extrema importância 
na atualidade, tendo em vista o crescente número de trabalhadores que são 
diagnosticados com a patologia, colocando, assim, suas forças físicas e mentais em 
xeque. Nesse sentido, o ambiente de trabalho é investigado como meio causante 
da Síndrome, bem como o empregador o agente responsável pela disfunção 
que, movido pela máxima da produtividade e da lucratividade, anula os direitos 
trabalhistas historicamente institucionalizados, principalmente no tocante a saúde, 
segurança e medicina do trabalho. Por isso, busca-se apontar uma indenização 
justa e compensatória ao trabalhador que sofre com as consequências sociais da 
Síndrome. Contudo, a problemática central consiste na dificuldade de comprovar o 
nexo causal entre a Síndrome de Burnout e o meio ambiente de trabalho, ou seja, 
de estabelecer a ligação direta entre a moléstia adquirida e a atividade desenvolvida 
no trabalho, sendo essa tarefa de responsabilidade do trabalhador. Para mais, a 
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ausência de normatividade que responsabiliza o empregador pela doença adquirida 
pelo trabalhador para fins de indenização é outro obstáculo a ser perseguido. Para 
tanto, é desenvolvida pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio de revisão 
teórica, e como método o dedutivo, a partir da análise crítica de obras, artigos 
e textos legislativos pertinentes ao tema. Com isso, espera-se obter resultados 
teóricos e jurisprudenciais de casos práticos de trabalhadores diagnosticados com 
a Síndrome de Burnout e que foram devidamente indenizados pelo empregador 
responsável, a fim de dar concretude aos direitos sociais trabalhistas respaldados 
no Texto Constitucional de 1988.
Palavras-chave: Indenização. Responsabilidade. Síndrome de Burnout. 

IntroduÇão

Burnout, termo derivado do inglês “burn” (queima) e “out” (exterior), quer dizer 
esgotamento físico e mental, estresse somático, combustão completa, e foi assim 
denominado por Freudenberger – psicanalista alemão, após diagnosticá-lo em si 
mesmo nos anos de 1970. Essa Síndrome eclodiu mais recentemente, uma vez que 
o meio ambiente de trabalho passou a apresentar agentes estressores que levam 
o trabalhador ao adoecimento mental e físico, perdendo, assim, a sua capacidade 
laborativa. 

Quando o estresse se vincula ao trabalho, é conhecido como estresse ocupacional, 
decorrente do rigor excessivo presente no ambiente de trabalho, notadamente 
quando o obreiro presencia situações de cobrança exagerada, competitividade, 
perseguições, humilhação e ameaças. O estresse ocupacional também decorre de 
perturbações psicológicas, sofrimento psíquico e agressões verbais associados ao 
trabalho e resultantes do superior hierárquico do trabalhador, assim como dos clientes 
e parceiros da empresa. Assim, tudo isso diz respeito aos aspectos de organização 
e de administração do ambiente de trabalho e, principalmente, da qualidade das 
relações humanas que, quando desconsideradas pelo empregador, pode levar ao 
adoecimento profissional.

É nesse cenário de adoecimento dos trabalhadores no ambiente de trabalho 
que o presente estudo, fruto de uma pesquisa de conclusão de curso, tem o objetivo 
de analisar os precedentes normativos e casuísticos da Síndrome de Burnout e 
sua correlação com o meio ambiente de labor no desenvolvimento da patologia. 
Essa investigação se revela de extrema importância na atualidade, tendo em vista o 
crescente número de trabalhadores que são diagnosticados com Burnout, colocando, 
assim, suas forças físicas e mentais em xeque. 
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Feito isso, busca-se esclarecer as consequências sociais decorrentes do 
diagnóstico da Síndrome de Burnout na vida do trabalhador, que tem sua força 
laboral diminuída ante ao estresse somático adquirido no ambiente de trabalho. 
Nesse sentido, esse ambiente é investigado como meio causante da Síndrome, bem 
como o empregador o agente responsável pela disfunção que, movido pela máxima 
da produtividade e da lucratividade, anula os direitos trabalhistas historicamente 
institucionalizados, principalmente no tocante à saúde, segurança e medicina do 
trabalho. Por isso, busca-se apontar uma indenização justa e compensatória ao 
trabalhador que sofre com as consequências sociais da Síndrome. 

Contudo, a problemática central consiste na dificuldade de comprovar o nexo 
causal entre a Síndrome de Burnout e o meio ambiente de trabalho, ou seja, de 
estabelecer a ligação direta entre a moléstia adquirida e a atividade desenvolvida 
no trabalho, sendo essa tarefa de responsabilidade do trabalhador. Para mais, a 
ausência de normatividade que responsabilize o empregador pela doença adquirida 
pelo trabalhador, para fins de indenização, é outro obstáculo a ser perseguido. 

Para responder a tal questionamento, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica 
e exploratória, de cunho dedutivo, a partir da análise crítica de obras jurídicas e 
interdisciplinar com a área de saúde que dialogam com a temática proposta, bem 
como de artigos de leis, decretos, tratados internacionais e da Constituição Federal. 
Com isso, espera-se obter resultados teóricos e jurisprudenciais de casos práticos de 
trabalhadores diagnosticados com a Síndrome de Burnout e que foram devidamente 
indenizados pelo empregador responsável, a fim de dar concretude aos direitos 
sociais trabalhistas respaldados no Texto Constitucional de 1988. 

desenVoLVImento

Ao analisarem a origem e evolução do estresse, Silva, Goulart e Guido (2018) 
aduzem que “na literatura brasileira, até a década de 70, não havia produção 
científica sobre estresse. Ao longo dos anos, observam-se investigações cujo objeto 
de estudo refere-se à relação entre estresse e trabalho”. Ou seja, dentre todos os 
fatores que podem gerar estresse no indivíduo, como o relacionamento familiar e 
estudos, o ambiente de trabalho é o mais propício a desencadear o estresse, e o 
que mais foi objeto de estudos.

Quando o estresse se vincula ao trabalho, é conhecido como estresse 
ocupacional, decorrente do rigor excessivo presente no ambiente de trabalho, 
notadamente quando se presencia situações de cobrança exagerada, 
competitividade, perseguições, humilhação e ameaças. O estresse ocupacional 
também decorre de perturbações psicológicas, sofrimento psíquico e agressões 
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verbais associados ao trabalho, sejam decorrentes do superior hierárquico do 
trabalhador, sejam dos clientes/parceiros da empresa. Ou seja, tudo isso envolve os 
aspectos de organização e administração do ambiente de trabalho e, principalmente, 
da qualidade das relações humanas (MARTINS; et al, 2000, p. 53).

Ou seja, o estresse ocupacional, que desencadeia a Síndrome de Burnout, 
implica uma série de problemas na saúde do trabalhador em seu ambiente de 
trabalho, como questões de relacionamento interpessoal, acidentes de trabalho, 
desgaste físico, entre outros (MARTINS; et al, 2000, p. 54). Portanto, atividades 
laborais com carga de trabalho excessiva, alta cobrança por resultados, exigência 
acentuada de responsabilidade, elevados níveis de riscos, desgastes emocionais, 
humilhação coletiva são geradores de altos níveis de estresse ocupacional, o que 
deixa os trabalhadores suscetíveis à Síndrome de Burnout.

O vocábulo Burnout surgiu em 1953, nos Estados Unidos, quando foi publicado 
o estudo de Schwartz e Will, intitulado “Caso Miss Jones”. Em resumo, Miss Jones 
era uma profissional da saúde – enfermeira psiquiátrica – que ficou decepcionada 
com o ambiente de trabalho ao perceber que seu rendimento era inferior à sua 
capacidade laboral (VÁLIO, 2018, p. 66). Assim, a mesma sentia desgosto dos seus 
colegas de profissão, além de concluir que seus pacientes eram hostis, arrogantes, 
resistentes durante os procedimentos de saúde. Por isso, Miss Jones sentia-se 
irritada o tempo inteiro, com pensamento e atitudes negativas quando estava no 
seu ambiente de trabalho (VÁLIO, 2018, p. 66).

Consequentemente, a enfermeira teve consequências psíquicas e físicas 
graves, tendo que manter contatos mínimos com os pacientes, até se tornar enferma. 
O caso teve grande repercussão e por isso virou objeto de estudo da publicação de 
Schwartz e Will. Ademais, o psicanalista Herbert J. Freudenberger se interessou 
pelo estudo da Síndrome de Burnout a partir de sua experiência pessoal, tendo 
ele mesmo se diagnosticado com a mencionada doença. Isso porque o mesmo 
trabalhava em meio ambiente inadequado, com longa jornada por dia, sem muito 
descanso e lazer. Tudo isso foi primordial para desencadear a Síndrome. 

Segundo Válio (2018) “Freudenberger observou comportamentos de 
depressão, irritabilidade, aborrecimento, perda de motivação, comportamento 
de fadiga, sobrecarga de trabalho, rigidez e inflexibilidade”. São esses, pois, os 
sintomas e as causas da Síndrome de Burnout. Contudo, é importante ressaltar que 
muito embora Freudenberger tenha verificado um certo perfil de pessoas propícias 
a desenvolverem a Síndrome de Burnout, esta pode atingir qualquer trabalhador 
indistintamente, bastando que os requisitos estejam presentes.

A psicóloga social Christina Maslach, ao se debruçar nos estudos de Burnout, 
constatou que as pessoas com essa Síndrome também apresentavam distanciamento 
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pessoal e comportamentos negativos, sendo o estresse laboral o estopim para a 
Síndrome (VÁLIO, 2018, p. 68). A Síndrome de Burnout tem como fato gerador 
as excessivas cobranças do superior hierárquico do trabalhador, humilhações no 
ambiente de trabalho, bulling, seja na violência psicológica ou até mesmo física, 
metas de trabalho inalcançáveis, ameaças de demissão, entre outros fatores que 
colocam em risco a saúde do trabalhador (CARLOTTO; CÂMARA, 2008, p. 154).

Inicialmente, a investigação social da Síndrome de Burnout decorreu de três 
fatores primordiais. O primeiro deles foi a mudança institucional no conceito de 
saúde do trabalhador trazida pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que 
passou a destacar a importância da qualidade de trabalho para a população. Ou 
seja, a partir de então, as empresas passaram a ser fiscalizadas de forma efetiva 
com relação a qualidade no ambiente de trabalho. O segundo fator foi o aumento 
desenfreado da cobrança por parte da população por serviços sociais, educativos 
e de saúde no ambiente de trabalho. A classe trabalhadora criou voz por meio das 
manifestações grevistas em prol de um ambiente de trabalho salubre. 

Tudo isso fez com que a Síndrome de Burnout se revelasse com um problema 
social do trabalho que necessita de atenção para prevenção, pois nenhum tipo 
de labor está isento da possibilidade de diagnóstico da Síndrome, tendo em vista 
que em todos podem existir as causas propícias para a doença. Resta clarividente 
que a Síndrome do Esgotamento Profissional, um problema social do trabalho, 
tem ganhado cada vez mais importância no cenário atual do mundo jurídico, da 
psicologia, e também da medicina, tendo em vista o crescente números de casos 
confirmados pelo mundo todo. Além disso, cada vez mais o judiciário tem sido 
acionado por trabalhadores diagnosticados com a Síndrome, que buscam a devida 
indenização de seus empregadores. 

A Síndrome de Burnout tem como fato gerador as excessivas cobranças do 
superior hierárquico do trabalhador, humilhações no ambiente de trabalho, bulling, 
seja na violência psicológica ou até mesmo física, metas de trabalho inalcançáveis, 
ameaças de demissão, entre outros fatores que colocam em risco a saúde do 
trabalhador. E tudo isso causa graves consequências sociais e pessoais na vida 
do trabalhador, que nenhuma indenização, licença remunerada ou qualquer outra 
espécie de reparação será possível devolver o pleno gozo dos exercícios civis da 
pessoa diagnosticada com a patologia. 

Já no aspecto normativo, a Síndrome de Burnout já possui reconhecimento de 
doença relacionada ao trabalho, e por isso foi reconhecida e registrada no capítulo 
XXI do grupo V do Código Internacional de Doenças, que se refere aos problemas 
relacionados com a organização de seu modo de vida, identificado como CID 10, 
Z73.0. Em 18 de novembro de 1999, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 
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de nº 1339, instituiu a lista de doenças relativas ao trabalho e nela explicitou a 
“Síndrome de Burn-Out” ou “Síndrome do Esgotamento Profissional” – Z73.0, tendo 
como fator causador a natureza ocupacional e o ritmo de trabalho da pessoa. 

O Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que modificou substancialmente 
o Regulamento Geral da Previdência Social, acrescentou em seu anexo II, que trata 
dos agentes patogênicos ensejadores de doenças profissionais ou do trabalho, a 
Síndrome de Burnout, agora prevista no art. 20 da Lei 8.213/1991, no título acerca 
dos transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho. Para 
mais, em 16 de dezembro de 2010, a Resolução de nº 128 do INSS, aprovou o 
Manual de Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Psiquiatria, que instrui 
a postura do médico de perícia previdenciário a analisar a Síndrome de Burnout com 
atenção, tendo em vista a Síndrome ser um transtorno grave de tensão emocional 
relacionada ao trabalho.

É possível verificar, então, que embora de forma tardia, a Síndrome de Burnout 
conquistou reconhecimento e espaço nas legislações nacionais e internacionais, o 
que foi possível em virtude do crescente número de trabalhadores diagnosticados 
com a Síndrome. Agora, o ordenamento jurídico pátrio prevê a Síndrome do 
Esgotamento Profissional como um problema de saúde decorrente do ambiente 
de trabalho, e que requer atenção das autoridades públicas para a sua prevenção 
e responsabilização. Mas, a proteção ainda é insuficiente e incapaz de encobrir os 
efeitos sociais que a doença causa na vida do trabalhador.

ConsIderaÇÕes FInaIs

Notou-se que a Síndrome de Burnout é uma doença decorrente do meio 
ambiente de trabalho, que possui agentes estressores capazes de adoecer o 
trabalhador e leva-lo à exaustão total. Essa patologia já recebeu reconhecimento 
estatal, por meio do Decreto 3.048/1999, como doença ocupacional do trabalho. 
Contudo, a dificuldade consiste na comprovação do nexo causal entre a moléstia 
adquirida e o meio ambiente de trabalho, sendo ônus do empregado, parte 
hipossuficiente da relação empregatícia, apresentar as provas periciais nesse 
sentido.

Inicialmente, a investigação social da Síndrome de Burnout decorreu de três 
fatores primordiais. O primeiro deles foi a mudança institucional no conceito de 
saúde do trabalhador trazida pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que 
passou a destacar a importância da qualidade de trabalho para a população. Ou 
seja, a partir de então, as empresas passaram a ser fiscalizadas de forma efetiva 
com relação a qualidade no ambiente de trabalho. 
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O segundo fator foi o aumento desenfreado da cobrança por parte da 
população por serviços sociais, educativos e de saúde no ambiente de trabalho. 
A classe trabalhadora criou voz por meio das manifestações grevistas em prol de 
um ambiente de trabalho salubre. Por fim, o terceiro fator primordial foi a própria 
conscientização dos estudiosos, órgãos públicos e autoridades públicas com relação 
ao crescente número de trabalhadores com diagnósticos de doença ocupacional 
do trabalho e consequente afastamento do trabalho.

Tudo isso fez com que a Síndrome de Burnout se revelasse com um problema 
social do trabalho que necessita de atenção para prevenção, pois nenhum tipo 
de labor está isento da possibilidade de diagnóstico da Síndrome, tendo em vista 
que em todos podem existir as causas propícias para a doença. A dificuldade, na 
atualidade, reside na atividade probatória em juízo do trabalhador diagnosticado 
com Burnout comprovar o nexo de causalidade entre a patologia adquirida e o meio 
ambiente de trabalho. 
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IguaLdade, JustIÇa e Pessoas Com deFICIÊnCIas: aVanÇos e 
desaFIos do aCesso À JustIÇa na ContemPoraneIdade 

Luis Paulo Ferraz de Oliveira1

Karoline de Oliveira Silva2

resumo: O presente trabalho tem o escopo de tecer algumas considerações sobre 
os entraves ao pleno acesso à justiça às pessoas com deficiência, notadamente as 
do tipo surdez, mudez e visual. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e 
exploratória, por meio da revisão bibliográfica. O tema mostra-se relevante e atual 
frente às violações de direitos humanos fundamentalizados, especificamente, o 
acesso à justiça, sofridas pelas pessoas com deficiência, diariamente no país, bem 
como por refletir sobre os problemas estruturais e substanciais enfrentados por 
estes, em decorrência de suas condições e pela inércia das instituições estatais. 
Assim, o trabalho procura apontar as barreiras que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas no processo judicial em igualdade de oportunidades 
com os demais. 
Palavras-Chave: Acesso à justiça qualitativo. Igualdade. Pessoa com deficiência.

IntroduÇão

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o princípio da isonomia e firmou a 
cláusula do acesso à justiça através do mandamento constitucional da inafastabilidade 
da jurisdição. Além disso, a Lei nº 13.146 de 2015 firmou o entendimento de que a 
pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e que esta não 
sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
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Ademais, a supramencionada lei instituiu o dever do poder público assegurar 
o acesso da pessoa com deficiência à justiça, de maneira igualitária, garantindo, 
mediante solicitação, adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Essa será a 
base teórica para o desenvolvimento do presente trabalho, que busca uma solução 
para o seguinte problema: em que medida é garantido efetivamente o acesso 
igualitário à justiça às pessoas com deficiência no Brasil?

Para responder a tal questionamento, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e 
exploratória, por meio da revisão bibliográfica, concretizada na verificação de obras 
sobre a temática, bem como na análise de artigos científicos e da legislação nacional 
sobre a matéria. Assim, utilizando-se de método dedutivo, passa-se de aspectos 
gerais a mais específicos, que se concretizam no exame crítico dos entraves 
estruturais e substanciais para o acesso à justiça das pessoas com deficiência.

Para tanto, inicialmente será visualizada a condição da pessoa com 
deficiência ao longo da história. Em seguida, será investigada a alteração do modo 
de tratamento social conferido a tais pessoas no pós-guerra, assim como será 
analisada a proteção conferida pelo ordenamento jurídico pátrio. Feito isso, serão 
averiguadas as noções atinentes ao acesso à justiça, apresentando as limitações 
de efetividade e as possíveis soluções práticas. Por fim, analisa-se a aplicação da 
cláusula constitucional do acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV) às pessoas 
com deficiência, nesse diapasão, examina-se a problemática estrutural do Poder 
Judiciário no cumprimento desse direito fundamental.

desenVoLVImento 

O acesso efetivo à justiça é um direito social fundamental. A Constituição 
Federal de 1988 (inciso XXXV, art. 5º) assegura a inafastabilidade da jurisdição, 
ou seja, veda-se a possibilidade de excluir da intervenção do Poder Judiciário nos 
casos em que haja lesão ou simples ameaça de lesão a direito. Desse modo, o 
acesso à justiça configura direito fundamental implícito garantidor do mandamento 
constitucional da obrigatoriedade da apreciação judiciária dos litígios.

Em que pese as noções apresentadas, a expressão “acesso à justiça”, é 
demasiadamente complexa, posto que não possui uma única definição (BRYANT; 
CAPPELLETTI, 1988, p. 08). Para eles, o acesso à justiça pode ser concebido 
como o direito humano fundamental mais básico, uma vez que intenciona garantir e 
proclamar direitos. Portanto, o acesso à justiça garante ao cidadão a possibilidade 
de propor e contestar uma ação, a partir de um ato que afete a afirmação e/ou 
reivindicação de seus direitos. Todavia, apesar do reconhecimento desse direito 
fundamental, é inegável a existência de uma série de limitações para o efetivo 
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acesso ao Judiciário. Dentre os diversos entraves ao acesso à justiça merecem 
destaque: as altas custas procedimentais; o desconhecimento acerca dos direitos 
e a complexidade do procedimento judicial.

O alto custo para as partes, principalmente para a sucumbente, constitui 
uma relevante barreira ao acesso à justiça. Ademais, a despesa individual com 
honorários advocatícios configura-se um importante empecilho, tendo em vista que 
a capacidade econômica da parte influencia diretamente nas vantagens estratégicas 
que esta terá. A falta de conhecimento acerca dos direitos impossibilita ao indivíduo 
o reconhecimento de violações. Nesse diapasão, é importante salientar que a 
linguagem tecnicista do direito impede a compreensão das normas pela maioria 
dos cidadãos. 

Ademais, a complexidade do procedimento judicial perpassa pela análise do 
monopólio científico e da cultura normativa técnico-burocrática do direito. Nesse 
diapasão, consonante Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 83), esse procedimento 
“domina uma cultura normativa, técnico-burocrática, assente em três grandes ideias: 
a autonomia do direito [...], uma concepção restritiva do que é esse direito [...], e 
uma concepção burocrática ou administrativa do processo”.

O monopólio científico passa por uma formação profissional baseada em um 
ensino jurídico tecnicista e afeito à institucionalização e à formatação burocrática. 
Decorre disso, a linguagem extremamente complexa que afasta a sociedade, posto 
que a maioria dos cidadãos não possui domínio de um vocabulário demasiadamente 
tecnicista. Já a cultura técnico-burocrática tem como uma de suas manifestações 
a formação generalista pautada na ideia de que apenas os magistrados tem 
competência para resolver litígios. De mais a mais, o privilégio de poder dado aos 
agentes do judiciário faz com que estes não sejam vistos como cidadãos com iguais 
direitos e deveres (SANTOS, 2011, p. 84-85). 

De mais a mais, tem sido desenvolvida a ideia de serviços jurídicos inovadores, 
com o escopo de superar a defasagem e sobrecarga das defensorias públicas, 
a exemplo, das assessorias jurídicas universitárias populares, desenvolvidas por 
professores e graduandos em Direito. Nesse sentido, a participação efetiva da 
população na solução de litígios comunitários e a mudança na cultura normativa, 
através da simplificação linguística e da participação ativa de juízes cooperadores, 
são capazes de produzir uma revolução democrática da justiça (SANTOS, 2011). 
Nesse sentido, “o direito não é uma simples ideia, é uma força viva. O direito é um 
trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda população” (IHERING, 
2005, p. 27). 

Diante disso, não se nega a importância de tais reformas, porém para além 
de uma “justiça em números”, exige-se uma ressignificação qualitativa do acesso 
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à justiça, para que não haja o abandono de garantias processuais. Assim, para 
uma leitura procedimental do Estado Democrático de Direito deve-se prezar, para 
além do número e da celeridade de decisões judiciais, os princípios e garantias 
processuais. Nessa perspectiva, as pessoas com deficiência passaram a exigir a 
concretização de direitos constitucionalmente e infraconstitucionalmente previstos, 
bem como vêm lutando pelo exercício pleno da cidadania. Nesse contexto, é que 
se tornam mais evidentes os entraves estruturais e, principalmente, substanciais do 
acesso à justiça que elas encontram para plena e efetiva participação no sistema 
jurisdicional. 

Os obstáculos ao efetivo acesso à justiça tornam-se ainda mais assentes 
quando uma das partes é pessoa com deficiência. Além de esbarrar nas 
altas custas procedimentais, no desconhecimento acerca dos direitos e na 
complexidade do procedimento judicial, a pessoa com deficiência tem que lidar 
com servidores despreparados e com a falta de tecnologia assistiva. Assim, a 
expressão “acesso à justiça” das pessoas com deficiência, não remete somente 
às dificuldades de acessibilidade de uma pessoa que sofre com ausência de 
sensibilidade das pernas ao entrar em um órgão da justiça estatal. Trata-se, sim, 
além dos impedimentos estruturais, dos óbices substanciais que essas pessoas 
enfrentam diariamente, como a dificuldade que uma pessoa com deficiencia 
auditiva possui para se comunicar com um juiz, promotor ou defensor público.

Indagações do tipo “como se dá a comunicação entre uma pessoa com 
deficiência auditiva ou visual e um representante da justiça estatal” ou se “é possível 
afirmar que todos os órgãos da justiça estatal possuem tecnologia assistiva para 
receberem as demandas de pessoas com deficiencia do tipo surdez, mudez e 
visual”, descortinam uma realidade ignorada pelos agentes estatais e, também, pela 
população. Desse modo, os órgãos da justiça estatal (Poder Judiciário, Ministério 
Público e Defensoria Pública) carecem de tradutores e intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), bem como do Sistema Braile, para atenderem de 
forma plena e efetiva as demandas decorrentes de pessoas com deficiência auditiva 
ou visual. 

A fim de dar pequenas digressões a esses problemas, a resolução nº 185 do 
Conselho Nacional de Justiça, ao instituir o Sistema Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), determina que os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem tal sistema 
devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência. Desse 
modo, deverão ser instalados equipamentos para fins de consulta ao conteúdo 
dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos 
em meio eletrônico.
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Apesar disso, em que pese as determinações legais, na prática se observa 
a falta de treinamento dos servidores da área jurisdicional. Ademais, faltam 
equipamentos, dispositivos, recursos e serviços que promovam à participação da 
pessoa com deficiência no processo. A pessoa com deficiência sensorial e/ou física, 
como a surdez, mudez ou cegueira encontram barreiras atitudinais, tecnológicas e 
profissionais no Judiciário, bem como no Ministério Público e na Defensoria Pública. 
A permanência da ausência de interpretes e de mecanismos de tradução tolhe o 
acesso à justiça da pessoa com deficiência.

Desse modo, é imprescindível para a efetivação do acesso à justiça o 
estabelecimento de uma equipe de servidores públicos que promovam o atendimento 
especializado à pessoa com deficiência e a disponibilização de tecnologia assistiva 
em todos os órgãos do Poder Judiciário. Assim, cabe ao poder público garantir 
instrumentos adequados para o efetivo acesso à justiça das pessoas com deficiência, 
com o escopo de concretizar os princípios da igualdade e da dignidade humana. 

ConsIderaÇÕes FInaIs

A despeito de ter havido uma reconstrução valorativa acerca das pessoas com 
deficiência, verificada que sua condição perpassou por intensas transformações 
desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais, estabelecendo novas diretrizes de 
respeito, acessibilidade e igualdade para essas pessoas, pode-se afirmar que pelo 
menos um entrave (senão todos) ainda permanece: o da desigualdade de tratamento.  

Outrossim, a mudança na legislação pátria não foi o suficiente para garantir a 
plena e efetiva participação das pessoas com deficiência na sociedade, mantendo-as 
excluídas da sociedade. Assim, pode-se afirmar que o acesso à justiça das pessoas 
com deficiência não é efetivo, quiçá exercitável no Brasil. Isso se revela por meio 
da ausência de profissionais técnicos nos órgãos da justiça estatal, tendentes a 
garantir o direito fundamental de ação dessas pessoas, em pé de igualdade em 
relação às demais. 

Ademais, vale salientar que o público alvo principal de tais problemas 
estruturais e substanciais do acesso à justiça são as pessoas com deficiência do 
tipo surdez, mudez e visual, mas, sem prejuízo dos demais casos. Por fim, ficou 
consolidada uma mudança na legislação, que ampliou os direitos da pessoa com 
deficiência, mas, sobretudo da necessidade de se modificar tanto a consciência 
individual quanto coletiva no sentido de respeitar a condição existencial do outro, 
bem como de institucionalizar mecanismos a garantir o efetivo acesso à justiça das 
pessoas com deficiência do tipo surdez, mudez e visual. 



ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

144

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

Ensino, Pesquisa e Extensão

reFerÊnCIas

AGUIAR E SILVA, Joana. direito e literatura: potencial pedagógico de um estudo 
interdisciplinar. Revista do CEJ, n. 1, p. 9-35, 2004.

ANDRADE, Denise Lapolla de Paula Aguiar. Portadores de deficiência: sujeitos 
de direitos. Revista do Ministério Público do Trabalho, a. 10, n. 9, p. 55-62, 2000.

ARAÚJO, Luiz Alberto David. a proteção constitucional das pessoas 
portadoras de deficiência. Brasília: Corde, 1994.

BONAVIDES, Paulo. a crise política brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1969. 
BRASIL. Comissão assegura atendimento por intérprete de Libras a deficientes 
em órgãos públicos. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/
noticias /DIREITOS-HUMANOS/510777. Acesso em: 23 nov. 2020.

BRASIL. Constituição da república Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao.htm. Acesso em: 23 nov. 
2020.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13146.
htm. Acesso em: 23 nov. 2020.

BRASIL. Resolução CNJ nº 185, de 18/12/2013. Institui o sistema Processo 
Judicial eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações 
e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua 
implementação e funcionamento. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-
atos-adm. Acesso em: 23 nov. 2020.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. segurança 
e acesso à Justiça. Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br. 
Acesso em: 23 nov. 2020.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 
1988.

IHERING, Rudolf Von. a Luta pelo direito. São Paulo: Editora Martin Claret, 2005.
NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático: uma análise 
crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá, 2009.



Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

145

ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Ensino, Pesquisa e Extensão

PEDRON, Flávio Quinaud. Reflexões sobre o “acesso à Justiça” qualitativo no 
Estado Democrático de Direito. revista Jus navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, 
ano 18, n. 3525, 24 fev. 2013. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/23802. 
Acesso em: 23 nov. 2020.

RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Manual de direitos da pessoa com deficiência. 
São Paulo: Verbatim, 2010.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 
3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011.



ANAIS VI FÓRUM INTEGRADO

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

146

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista-BA

Ensino, Pesquisa e Extensão

os desaFIos PrÁtICos e InstItuCIonaIs do dIreIto À moradIa em 
Períodos PandÊmICos: ImPaCtos da ProduÇão do soLo urBano 

Kelly Alcântara Spínola1
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resumo: No Estado Democrático de Direito, a moradia constitui um direito social 
fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. Por outro lado, a Urbanização 
Brasileira decorreu da supervalorização do solo urbano e formação de espaços 
sociais antagônicos, que impera a desigualdade social. A especulação imobiliária 
aumentou acentuadamente, o que dividiu as cidades entre setores de grande 
prestígio social e centros urbanos de baixa garantia econômico-social. Dessa 
forma, questiona-se: em que medida o direito social à moradia tem sido efetivado 
a todos os cidadãos que necessitam de uma habitação para viver em comunidade? 
Para responder a tal indagação, busca-se apresentar uma breve análise acerca do 
processo de urbanização do solo urbano no Brasil e seus reflexos na construção 
de espaços sociais antagônicos. Para mais, procura-se investigar as nuances que 
operam nas comunidades brasileiras, que foram construídas de forma irregular, 
mas que o Estado se omitiu na prevenção desse problema social. Nesse sentido, 
analisa-se a aplicabilidade do direito social à moradia em igualdade a todos os 
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cidadãos, notadamente no atual cenário de crise epidemiológica provocada pelo 
Covid-19 e vivenciada de forma global. O espaço urbano imprime em sua paisagem 
as marcas da desigualdade social, principalmente no acesso à moradia, pois as 
pessoas com maior poder aquisitivo dominam os espaços de prestígio social e 
o Estado nada tem feito para mudar essa realidade. Para o desenvolvimento da 
pesquisa, utilizou-se a investigação bibliográfica e exploratória, por meio de revisão 
teórica na área interdisciplinar entre Direito e Urbanismo, especialmente a partir do 
conceito de Fetichismo da Mercadoria, proposto por Karl Marx na obra “O Capital”. 
Assim, espera-se tornar essa pesquisa de fundamental importância na construção 
do pensamento democrático moderno, bem como revelar a discrepância social de 
moradia entre as classes sociais.
Palavras-Chaves: Direitos fundamentais; Direito à moradia; Urbanização; Covid-19; 
Produção do espaço urbano. 

IntroduÇão 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a moradia como um direito 
social fundamental (caput do art. 6º). Essa previsão foi possível com a 
promulgação da Emenda Constitucional n. 26 de 2000. Percebe-se, então, 
que esse direito foi constitucionalizado recentemente, mas, antes mesmo da 
sua previsão formal, era considerado um direito fundamental necessário à 
luta pela sobrevivência humana (CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 649-651). E como 
qualquer outro direito, a moradia perpassou por diversas transformações ao 
longo da história. Isso porque a sociedade foi construída a partir de camadas 
sociais distintas onde o poder aquisitivo selecionava o perfil de cada cidadão 
para determinado espaço urbano.

Nesse sentido, o processo de urbanização do solo se desenvolveu com base 
na representação econômica de cada cidadão brasileiro, que possuía condições 
de adquirir parcela do solo por um preço volumoso. E assim nascia os bairros de 
grande prestígio social (WEBER, 2013, p. 16-29). Esses setores migraram para a 
alta especulação imobiliária, tendo em vista que o solo passou a ser usado como 
moeda de grande circulação de valores, tornando-o um objeto de mais-valia em 
poder das pessoas com poder econômico avantajado. Tudo isso reflete o fetichismo 
da mercado, termo proposto por Karl Marx em “O Capital”.

A outra parte da população, aquela que trabalhava diariamente para garantir 
o mínimo existencial, ficou à mercê dos bairros periféricos e afastados dos centros 
urbanos. Ainda, outras pessoas sem condição alguma de adquirir um terreno urbano, 
migraram para setores ainda mais afastados e de difícil construção, desencadeando, 
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então, o processo de favelização. As favelas refletem a desigualdade socioespacial, 
econômica e racial presente no Brasil, bem como a inefetividade do direito social à 
moradia digna, tendo em vista que o Estado ora omite na prestação desse direito, 
ora cria mecanismos que levam a segregação residencial e à sua ratificação.

Necessário para garantir o mínimo existencial, a moradia é um bem jurídico 
indispensável a vida em comunidade. Contudo, constitui uma das formas de retratar 
a desigualdade social, na medida em que muitas pessoas carecem da tutela estatal, 
o que faz recorrer a medidas contraindicadas pelos urbanistas: a expansão das 
comunidades. E no estado atual de calamidade pública provocado pelo Covid-19, 
essa população esquecida pelo Estado é a principal atingida pelos efeitos do vírus, 
tendo em vista a escassez de postos de saúde e hospitais públicos nas grandes 
comunidades, bem como os fatores de higidez que disseminam rapidamente o 
contágio.

Diante do estabelecimento dos direitos sociais fundamentais na Constituição 
Federal de 1988, objetiva-se analisar a aplicabilidade do direito social à moradia em 
igualdade de promoção para todos, bem como refletir em como esse direito ainda 
carece de tutela estatal. Nesse contexto, pretende-se abordar a realidade social 
dos indivíduos diagnosticados com o Covid-19, notadamente os moradores das 
grandes favelas, que sofrem com a contaminação em massa. Bem assim, analisa-
se o processo de construção do espaço urbano, que tem gerado a constituição de 
espaços sociais antagônicos e a especulação imobiliária dos centros urbanos de 
grande prestígio, bem como a superpopulação do solo nas grandes favelas.

desenVoLVImento  

A conjuntura econômico-social do solo urbano brasileiro, resultado de um longo 
processo histórico de urbanização, marcado pela segregação e desigualdade social, 
se apresenta de forma complexa na atualidade. É que a produção, e consequente 
apropriação do espaço urbano, está relacionado à alta valorização do solo, tendo 
modificado a forma de produção do espaço social, mesmo quando esse espaço é 
produzido pela própria sociedade, que se faz de forma desigual (SANTOS, 1996).

A disputa pelo solo urbano de localização privilegiada tem construído espaço 
sociais antagônicos, nos quais imperam a máxima do poder econômico. E o Estado, 
que ao menos deveria resguardar os direitos de pessoas com menor poder aquisitivo 
participar da construção do espaço urbano, tem se omitido há décadas. David Harvey 
(2006), destaca que os diversos agentes sociais produzem e modelam os espaços 
urbanos, sendo esse processo de produção do espaço fruto de ações articuladas 
e contraditórias, baseado nas exigências do modo de produção capitalista. 
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Os diferentes agentes sociais consistem basicamente na população rural, 
na urbana, que se subdivide em classes sociais de diferentes prestígios sociais 
e naqueles sem poder aquisitivo algum, bem como no Estado, presentado pelos 
órgãos de comandos estatais que ditam as regras da urbanização. Regras apenas 
arquitetônicas, porque no quesito justiça social, deixa a mercê. Lefebvre (1976, 
p 44-45) destaca que “o espaço é um instrumento político intencionalmente 
manipulado”. A manipulação intencional dos espaços urbanos demostra o quanto 
o solo é estruturado de forma desigual, em que os grupos sociais de baixa renda 
são excluídos do processo de construção.

É importante ressaltar que essa manipulação recebe tutela do Estado, na 
medida em que este se omite do enfretamento de um problema social que assola 
o Brasil desde a colonização: a desigualdade social. Com o investimento maciço 
no setor habitacional, percebe-se que o direito à moradia tornou-se sinônimo de 
mercadoria, como afirma Raquel Rolnik, em entrevista fornecida ao Jornal Brasil 
de Fato ao pontuar que “A mudança de paradigma é que a moradia se transformou 
em um setor econômico, mais do que numa política social. Passa-se a enxergar 
o setor da produção residencial como uma das novas fronteiras de expansão do 
capital financeiro” (ROLNIK, 2016). 

O Fetichismo da Mercadoria, termo proposto por Karl Marx na obra “O Capital”, 
é claramente relacionado ao problema social da moradia, na medida em que o 
solo urbano é visto como um objeto puramente econômico que desconsidera todo 
o contexto histórico de luta das pessoas por um espaço habitacional, sendo um 
fetiche da mercadoria para expansão do capital financeiro (MARX, 1994, p.81). É 
nesse sentido que o fetichismo da mercadoria do solo urbano revela o quanto é 
cada vez mais difícil uma pessoa de baixa renda conseguir adquirir um terro para 
fins de moradia, notadamente em bairros mais próximos dos centros urbanos. A 
alta especulação imobiliária deixa os bairros privilegiados nas mãos dos grandes 
agentes econômicos. 

A valorização do solo urbano, sendo o solo uma mercadoria (CARLOS, 2017), 
aliado a acumulação do capital, faz com que o custo seja elevado tanto para a 
aquisição de um lote, quanto para a construção em si. Isso acaba sendo uma 
conquista de uma parcela reduzida da sociedade, ocasionando, assim, a formação 
de espaços sociais antagônicos. Assim, a única saída para as pessoas de pouco 
ou nenhum poder aquisitivo é migrar para locais sociais indesejáveis, gerando, 
assim, a construção de grandes favelas que não seguem as normas básicas de 
desenvolvimento urbano (CERQUEIRA, 2020). 

Nessa perspectiva, na atual crise epidemiológica causada pelo Covid-19, esse 
problema de desigualdade social no processo de construção do solo urbano ganha 
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novas proporções ainda maiores. Isso porque as grandes favelas apresentam uma 
formação irregular do solo, na medida em que as casas são muito próximas umas 
das outras, o que dificulta a circulação do ar e facilita a transmissão do vírus. Para 
mais, a quantidade de pessoas que habitam o mesmo solo contribui para o aumento 
do número de casos da doença. Ao tratar do sistema de saúde nas comunidades, 
Cerqueira (2020) avalia que:

A saúde é um problema de milhões de moradores da periferia, favelas e 
comunidades cujas populações compartilham áreas de risco e precariedade. 
Neste quadro dramático, a garantia da assistência médica universal e gratuita, na 
maioria das vezes, não passa de compromisso formal das autoridades, alheias ao 
contexto crítico do acesso aos serviços de saúde. Admitindo que nem todos serão 
atendidos (...) Pode-se afirmar que dificilmente os usuários terão suas demandas 
e/ou expectativas plenamente atendidas.

Para mais, como exercício foucaltiano, é importante analisar o lugar em que 
a sociedade e os sujeitos se encontram para compreender o que se construiu e os 
processos que se moldaram. A desigualdade social e o descaso com as pessoas 
socialmente desfavorecidas, são marcas das relações de saber e poder que 
perpassa pela sociedade há anos (FOUCAULT, 1979, p. 103-110). Bem necessário 
à sobrevivência humana, a moradia recebeu tutela constitucional a partir do ano de 
2000, com a promulgação da Emenda Constitucional n.26. Assim, o Estado tratou 
esse direito com um mandamento fundamental social a toda população. Mas o 
processo de urbanização revelou o quanto essa garantia ainda é uma promessa 
a ser cumprida.

Ao observar a produção do espaço urbano, percebe-se que este evidencia 
a complexidade na sua formação, em que a segregação e a desigualdade social 
foram brutamente percebidas mediante o agravamento da crise na saúde pública, 
causada pelo Covid-19. Em 2009, o Governo Federal aprovou o Programa “Minha 
Casa Minha Vida”, com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e de minimizar 
a desigualdade social. O programa iniciou-se com o objetivo de distribuir mais de 
três milhões de unidade habitacionais, modificando e transformando as cidades, no 
entanto, sua inserção afirmou como a urbanização brasileira é excludente e precária 
(ROLNIK et al, 2015). 

Isso porque o programa retirou as pessoas de baixa renda dos grandes centros 
urbanos de fácil transição, e os colocaram em setores totalmente afastados das 
cidades, o que dificultou ainda mais o gozo dos demais direitos sociais: o transporte, 
a educação, o trabalho, entre outros. Ou seja, o Estado buscou “solucionar” 
um problema de exclusão social excluindo de verdade os contemplados pelo 
programa, que foram retirados das cidades. Isso revela o quanto o Poder Público 
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tem sancionado a desigualdade social, tendo em vista que as grandes cidades 
ainda possuem espaços de maior prestígio social e econômico que poderiam ser 
utilizados para a execução do programa. 

As medidas preventivas em combate ao vírus demonstraram que o acesso à 
moradia, serviços, água encanada, coleta de lixo, saneamento básico, equipamentos, 
dentre outros, é consumido por uma parcela reduzida da população brasileira, não 
sendo de acesso a todos de forma igualitária.  Barbosa e Teixeira (2020) ressaltam 
que a desigualdade é percebida claramente nas favelas e comunidades, por conta 
da omissão do papel social do Estado nessas localidades.

ConsIderaÇÕes FInaIs 

A menção do valor de uso refere-se à dimensão utilitária do espaço urbano, 
que o torna um valor de uso para a sociedade.  Para Marx, o valor de uso constitui 
a base material do valor de troca. Nenhum produto torna-se mercadoria se não 
tiver alguma utilidade, qualidade que confere a especificidade do valor de uso. 
Ao levantar o valor de uso na produção habitacional, nota-se que a moradia não 
deveria ser produzida imediatamente para o mercado, mas para a subsistência. As 
disfuncionalidades urbanas, tais como a segregação, favelização e os corolários 
que a acompanham, é amparado por um quadro jurídico e operacional onde a 
estrutura de institucionalidade do Estado ou a instrumentalidade de seu poder é 
hegemonizada pelos grandes grupos dominantes. 

A pandemia só evidenciou as desigualdades já existentes, fruto do processo 
de urbanização brasileiro. Aqui o debate em torno do combate ao Coronavírus 
esbarra na emergente agenda das políticas públicas e por sua vez, políticas de 
moradia digna e justa. Procurou-se mostrar nessa pesquisa, de forma sintetizada, 
que a lógica do capital provoca mudanças significativas no espaço urbano, o que 
ocasionou a desigualdade social existente nas cidades, principalmente, no quesito 
moradia.

O direito à moradia, constitucionalmente previsto na Carta Política de 1988, 
ainda é um sonho a ser conquistado por muitos, sendo a habitação sinônimo 
de mercadoria, que continua sendo um bem caro a ser adquirido, por conta dos 
preços elevados dos terrenos, estratégia da especulação imobiliária e pelo custo 
da construção. 
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o dIreIto a morte dIgna e CuIdados PaLIatIVos

Victória Lima Lacerda Paes Leme1

Ana Paula da Silva Sotero2

Luciano de Oliveira Souza Tourinho3

IntroduÇão. A morte é parte de um ciclo natural biológico, sendo intrinsecamente 
ligada à existência humana, da qual o homem é incapaz de intervir. O ser humano é 
o indivíduo dotado de personalidade jurídica, capacidade e direitos de personalidade, 
dispondo como princípios basilares a autonomia da vontade, a individualidade e 
a liberdade, ambos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Código 
Civil, em seu artigo 6º aduz que a morte põe fim a pessoa natural, a personalidade 
jurídica. Entretanto, é imprescindível que os direitos inerentes ao indivíduo sejam 
zelados até o fim da sua vida, assegurando-lhe, sobretudo, a dignidade humana. 
A dignidade humana é respaldada pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 em seu art. 1º, inciso III, e para assegura-la faz-se necessário que 
o homem, detentor de direitos, a tenha também na sua morte, cuja dignidade deve 
ser efetivada. É neste sentido que o direito à vida é uma garantia constitucional, 
disposto no art. 5º, caput. Para que isso ocorra, há a necessidade da implementação 
dos cuidados paliativos que consistem na assistência realizada por uma equipe 
multidisciplinar, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida não só dos seus 
pacientes, como também de seus familiares, fronte a uma doença que ameace a 

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR e em História pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Integrante do Grupo de Estudos em Ciências Criminais – GeCrim 
FASA. E-mail: vicklimalacerda@gmail.com

2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e Processual 
Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de Paraíso do 
Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na linha de Justiça 
Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
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vida, com a ajuda da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, 
da avaliação impecável, bem como da dor, outros sintomas físicos, psicológicos, 
espirituais e sociais. ProBLemÁtICa. É preciso, portanto, que seja concedida 
ao indivíduo, a autonomia perante seu próprio ser, reconhecendo o seu direito 
de morrer dignamente, o qual é deixado à mercê pelas instâncias de controle 
social. oBJetIVos. A presente pesquisa tem como finalidade analisar o direito 
à morte digna, bem como, a necessidade de pautá-los nas instâncias de controle 
social, ratificando a importância de o indivíduo ter controle sobre a sua existência, 
assegurando sua honra subjetiva e o exercício de seus direitos.  mÉtodos. 
Utilizou-se o método bibliográfico para chegar às hipóteses levantadas, visto que 
possui natureza qualitativa. Foi realizada abordagens históricas e legais, por meio 
de amplo arcabouço de dados. 
Palavras-chave:  Eutanásia; Morte Digna; Direito.
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uma anÁLIse materIaLIsta-HIstórICa do ProCesso de (re) 
ProduÇão soCIaL do dIreIto: o não-dIreIto de aCesso ao 
esPaÇo Como Produto da VIa CoLonIaL de entIFICaÇão da 
ProPrIedade no BrasIL

Gustavo Fróes Guimarães1

Ana Paula da Silva Sotero2

Luciano de Oliveira Souza Tourinho3

I- IntroduÇão:

O Estado, conforme observado na contemporaneidade, não é produto 
necessário da organização humana em sentido amplo. É capitalista, produto deste 
para manter as dinâmicas de circulação de mercadoria sob as formas capitalistas, o 
que faz através do aparato que Weber considerou como a mais sofisticada forma de 
dominação social: o Direito. Assim, a forma jurídica da propriedade por ele declarada 
é determinada pelo modo de organização social que produz o Estado: o direito real 
de propriedade sobre o solo, nos moldes capitalistas, segue as leis históricas de 
acumulação do capital, e o acesso à terra se torna um bem jurídico dotado de valor 
de uso e valor de troca, convertendo-se em mercadoria (Carvalho, 2014). 

II- oBJetIVo:

O presente trabalho objetiva refletir sobre os desdobramentos, no direito 
brasileiro contemporâneo, do processo de entificação do capital no Brasil, que se 

1 Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Integrante do Grupo de Estudos 
em Ciências Criminais. E-mail: gustavofroes_@hotmail.com

 2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e Processual 
Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de Paraíso do 
Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na linha de Justiça 
Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
- UESB. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Professora de 
Direito Penal e Jurisdição Constitucional da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC. 
Coordenadora do Núcleo de Investigação e Produção Científica da Faculdade Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista – FASAVIC. Coordenadora do Grupo de Estudos em Ciências Criminais – GeCrim FASA. 
E-mail: anapaula_sotero@hotmail.com.

3 Pós-doutor em Direitos Humanos (Direitos Sociais) pela Universidad de Salamanca. Doutor em Direito 
Público - Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público - Direito Penal pela 
Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Público e em Ciências Criminais pela Faculdade 
Independente do Nordeste. Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Graduado em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. Professor Adjunto de Direito Penal e Direito 
Processual Penal na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor de Direito Penal na Faculdade 
Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Diretor Acadêmico da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. Coordenador do Colegiado do Curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - Faculdade Santo Agostinho de 
Vitória da Conquista. Coordenador do Grupo de Estudos em Ciências Criminais – GeCrim FASA. E-mail: 
luciano.oliveira.jus@hotmail.com.
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desenvolveu nos moldes do que José Chasin (1999) chamou de Via Colonial de 
Entificação, observando especificamente as relações entre os interesses das elites 
econômicas locais e a inefetividade das disposições constitucionais acerca do direito 
fundamental de moradia e do acesso à cidade. 

III- metodoLogIa:

De forma breve, demonstra-se o caráter de classe do Estado, enquanto 
estrutura política, e o Direito como instrumento de dominação a partir de pesquisa 
bibliográfica desenvolvida sob a perspectiva metodológica materialista-dialética, 
tendo como objeto os dispositivos constitucionais que versam sobre cidadania, 
competências legislativas e executivas dos municípios, e os direitos ao esporte, ao 
lazer, à educação e à saúde em âmbito municipal. Também se escrutina o Estatuto 
da Cidade e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Vitória da Conquista 
com o mesmo fim. Inicia-se com breves esclarecimentos acerca da historicidade do 
Estado e da forma Jurídica segundo o pensamento jurídico de inspiração marxista. 
Após, realiza-se uma análise do processo de entificação das formas sociais de 
propriedade após a colonização na região, a fim de realizar breve introdução em 
conceitos da ciência política fundamentais a este trabalho. Seguindo, discorre-se 
sobre o papel da forma jurídica na dinâmica de acumulação do capital, buscando 
na economia política a compreensão do direito, em confronto com a clássica 
abordagem juspositivista. 

IV- ConCLusão: 

Analisa-se o papel da propriedade na própria estruturação municipal e na 
situação de vida da população periférica conquistense, concluindo que as políticas 
públicas de reforma urbana empreendidas nos últimos anos utilizaram o patrimônio 
público para privilegiar interesses econômicos enquanto privavam a classe 
trabalhadora do acesso à cidade e desconstituía as possibilidades de cidadania 
da população pobre.
Palavras-Chave: Cidadania. Direito. Reprodução Social.
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a VoZ de eLZa soares Como meIo de denÚnCIa da VIoLÊnCIa 
domÉstICa e a JustIÇa restauratIVa

Maria Eduarda Brito Santos Amorim1 
Rúbia Munis Borges Silva2

Orientadora: Ana Paula da Silva Sotero3

Orientador: Luciano de Oliveira Souza Tourinho4

resumo
A mulher tem voz, mas é silenciada por aqueles que se auto intitularam detentores 
dos corpos e das vidas das mulheres. Contudo, é notável na contemporaneidade 
a influência e repercussão que versos em forma de denúncia têm, sem contar 
o peso que eles carregam até mesmo pela forma como são expostos. Elza  
Soares, aclamadíssima cantora e compositora brasileira traz consigo uma história de 
constante luta e superação inspiradora para todas as mulheres do país que um dia 
passaram por episódios de violência e transpassa esse sentimento em especial na 
sua música chamada “Maria da Vila Matilde”. Diante deste cenário que tristemente 
ainda permanece, a justiça restaurativa se mostra uma alternativa paralela à Justiça 
retributiva vigente no nosso país. Embora eficaz em alguns casos, o atual sistema 
de penalidades legais do Brasil nada mais é do que uma ferramenta de poder 
estabelecida pelo Estado por meio do uso excessivo da força. Ao contrário desse 

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – BA; E-mail: 
callmemariaeduarda@gmail.com

2 Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – BA; E-mail: rubiambsilva@
gmail.com

3 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e Processual 
Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de Paraíso do 
Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na linha de Justiça 
Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
- UESB. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Professora de 
Direito Penal e Jurisdição Constitucional da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC. 
Coordenadora do Núcleo de Investigação e Produção Científica da Faculdade Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista – FASAVIC. Pesquisadora no Grupo de Estudos em Ciências Criminais – GeCrim FASA. 
E-mail: anapaula_sotero@hotmail.com.

4 Pós-doutor em Direitos Humanos (Direitos Sociais) pela Universidad de Salamanca. Doutor em Direito 
Público - Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público - Direito Penal pela 
Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Público e em Ciências Criminais pela Faculdade 
Independente do Nordeste. Graduado em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Graduado em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. Professor Adjunto de Direito Penal e 
Direito Processual Penal na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor de Direito Penal 
na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. Diretor Geral da Faculdade Santo Agostinho de 
Itabuna. Coordenador do Colegiado do Curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Coordenador da Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenador do 
Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenador 
do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo - Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
Escritor de obras jurídicas. Secretário do Tribunal de Pós-doutorado do Centro de Estudos Brasileiros da 
Universidade de Salamanca. E-mail: luciano.tourinho.jus@gmail.com.
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modelo, a justiça restaurativa surge como uma solução paralela para a violência e 
o crime, e propõe a reinserção do agressor na sociedade com mais consciência de 
seus atos, assim como a preservação e empoderamento da mulher antes vítima. 
Este é um processo levado a cabo pelas autoridades facilitadoras, que têm a 
oportunidade de falar com todas as partes para expor as suas emoções, perceber 
e corrigir os seus comportamentos errados e, em conjunto, encontrarem uma forma 
de restaurar as emoções negativas.
PaLaVras-CHaVe: Justiça restaurativa. Violência doméstica. Elza Soares.

IntroduÇão

A figura da mulher permanece como alvo de julgamentos e rótulos, algo que de 
fato é um grande empecilho para as denúncias de violência. Muitas não acreditam 
que algo realmente irá mudar, outras, mesmo tentando, não obtiveram resultado, 
uma vez que não se trata apenas de uma sociedade machista, a justiça também 
é. Não obstante, a violência doméstica ainda é uma realidade intrínseca no Brasil. 
Diante disto, como forma de resolução de conflito vem a Justiça Restaurativa que 
traz uma nova proposta de justiça, analisa os casos de forma aprofundada e que 
reinsere o agressor na sociedade. O estudo aqui dissertado tem por objeto analisar 
relatos e história de Elza Soares que, assim como milhares de mulheres ao redor 
do país, passaram pela triste realidade da violência doméstica através da música 
e relacioná-las à Justiça Restaurativa e como ela pode ser aplicada.

materIaIs e mÉtodos: 

Como objetos de estudo para a realização do presente trabalho, foram utilizados 
artigos, livros e sites na internet como fonte de pesquisa descritiva e bibliográfica.

dIsCussão:

A mulher tem voz, mas é silenciada por aqueles que se auto intitularam 
detentores dos corpos e das vidas das mulheres. Elza Soares, por sua vez, 
conhecida como uma das vozes mais marcantes do milênio, é um exemplo acerca 
de temas como racismo, pobreza e, principalmente, violência doméstica.

Elza relata na música “Maria da Vila Matilde” sua vivência num cenário de terror 
durante seu casamento com Garrincha. Ainda que a música tenha sido lançada em 
2015 no álbum “A Mulher do Fim do Mundo”, esta não deixa de ser impulso para a 
conscientização sobre o tema.
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Não é de hoje que a música se tornou veículo de denúncia. De fato, é um 
instrumento pelo qual as minorias expuseram as injustiças pelas quais passavam 
e ainda passam. Sob esse viés, vale a reflexão sobre como a marginalização e 
perseguição sempre foi tão presente que foi necessário optar por meios alternativos 
senão a justiça.

Contudo, é notável na contemporaneidade a influência e repercussão que 
versos em forma de denúncia têm, sem contar o peso que eles carregam até 
mesmo pela forma como são expostos. A emblemática frase “cê vai se arrepender 
de levantar a mão pra mim” cantada por Elza fez com que a música em questão 
se tornasse símbolo do movimento feminista.

 Optar pelas artes para realizar denúncias tem seu por que: a opressão é 
tamanha, que o meio mais “claro” tornou-se dificultoso e ineficaz, mas evidentemente 
inspirador e revolucionário, aspecto que transforma-o em mais algo mais potente e 
marcante. A voz de Elza e suas letras memoráveis carregam a dor de uma mulher 
sobrevivente e o objetivo de fundir na sociedade a relevância desses temas. 

Trazendo o tema para a parte agressora, a principal lógica da comunidade 
brasileira para o manejo destes conflitos é a punição, princípio que rege o exercício 
da justiça criminal, seja na vida pública e privada. Principalmente nos últimos anos, 
é possível observar um movimento público clamando por criminalização e penas 
mais pesadas, inclusive por parte do progressista. No entanto, as medidas punitivas 
não podem reduzir efetivamente a violência ou a insegurança. 

Diante disso, algumas iniciativas dentro do judiciário buscam estabelecer 
o diálogo e mecanismos não automáticos de litígio, incluindo a chamada justiça 
restaurativa, que também inclui casos de violência doméstica contra mulheres.

 Para Milena Mateuzi (2018), antropóloga com doutorado em antropologia 
pela Universidade de São Paulo, essa situação reflete a forma como lidamos com 
os conflitos cotidianos. A punição não se limita à prática judiciária. É assim que 
construímos nossa própria cultura. Nossos corpos são até um sinal de punição: a 
forma como sentimos e reagimos é punitiva.

Milena (2018), em sua palestra complementa: “o processo subjetivo que 
leva uma pessoa a cometer uma violência é o mesmo em que ela própria – a 
parte agressora – se vê como vítima. E a vítima, sendo colocada apenas neste 
papel, muitas vezes não consegue sair desse ciclo”. A punição, portanto, reduz 
os envolvidos a tais papéis sociais maniqueístas, apresentando-se como solução 
ineficaz para os embates sociais.

A ministra Carmen Lúcia (2017) explica que o objetivo do projeto de levar a 
Justiça Restaurativa também no ramo da Violência doméstica não é substituir as 
cláusulas de jurisdição tradicionais, nem semear a ideia de impunidade no agressor, 
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mas estabelecer um método dialógico para reconhecer e responsabilizar as ações 
realizadas. O magistrado disse que além de infringir a lei, também queriam que 
essa pessoa entenda que causou dano a alguém, a lesão precisa ser reparada, 
mesmo que simbolicamente.

A aplicação da Justiça Restaurativa no trato da violência doméstica apresenta-
se como um importante instrumento na busca da restauração dos laços afetivos 
fragilizados pela violência e a possibilidade de oferecer condições adequadas de 
segurança, bem como na condução do procedimento de resolução de conflitos 
(FABENI, 2013, p. 151).

  Diante de toda essa temática, seria possível mulheres como Elza Soares, 
que passaram por relacionamentos extremamente conturbados e abusivos, por 
meses e até mesmo anos tenham finalmente a paz tão esperada por meio da Justiça 
Restaurativa? Sim, é possível. Essa modalidade de resolução de conflito visa coibir 
crimes de violência doméstica contra a mulher através do direito ao diálogo entre 
as partes envolvidas e pode permitir que os agressores retornem à sociedade, 
com a consciência dos seus atos,  reparem perdas ou reconstruam a paz social 
interrompida pelos episódios de violência.

Uma das principais características da Justiça Retributiva é a 
prevalência do direito penal dogmático com a utilização dos 
procedimentos formais rígidos com foco direcionado ao infrator. 
Para essa corrente, aquele que comete um ato criminoso contra 
a sociedade, contra o Estado, deve responder por meio da pena 
privativa de liberdade. (JUNIOR, PEREIRA 2020)

Nesse novo modelo de justiça, vítimas, criminosos e sociedade são os 
protagonistas que buscam resolver os conflitos. Tendo em vista a infiltração do 
princípio da sensibilidade e da intimidade, a justiça restaurativa introduz um modelo 
de reforma da lei aplicável e, em vista do aumento da taxa de criminalidade na 
sociedade moderna, o antigo método de punição é descartado.

A Justiça Retributiva defende a ideia de que o objetivo da punição 
judicial é atribuir culpa moral ao ofensor pelo crime cometido e 
que sua conduta futura ou de outros membros da sociedade não 
é uma preocupação apropriada da punição (HUDSON, 2003 apud 
OLIVEIRA; SANTANA; CARDOSO NETO, 2018, p. 158).

É perceptível que o sistema de justiça punitiva não traz muitos benefícios à 
sociedade de forma satisfatória, pois se baseia na punição como forma de ressarcir 
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o dano causado pelo infrator. Foi nesse momento que a justiça restaurativa entrou 
em cena, olhando para o crime e seus funcionários sob uma nova luz e oferecendo 
opções para chegar a um consenso de restauração entre as pessoas envolvidas 
no conflito.

Este é um processo levado a cabo pelas autoridades facilitadores, que têm a 
oportunidade de falar com todas as partes para expor as suas emoções, perceber e 
corrigir os seus comportamentos errados e, em conjunto, encontrarem uma forma de 
restaurar as emoções negativas. Após o agressor reconhecer seu mau comportamento 
e assumir a responsabilidade, ele promete reparar os erros cometidos com a vítima e 
deixar de cometer o crime novamente, por outro lado, a vítima pode expor o trauma 
e os sentimentos que sofreu com a injustiça. Para que os criminosos entendam o 
sofrimento de suas ações, a comunidade tem a oportunidade de oferecer ajuda e 
apoio na reorganização dos vínculos perdidos no conflito.

A Justiça Restaurativa pode ser qualificada com um instrumento 
eficaz para resolução de casos que envolvem violência doméstica, 
uma vez que permite que questões íntimas sejam resolvidas pelos 
próprios agentes – agressor e vítima – e concede aos mesmos o 
papel ativo na resolução de seus conflitos particulares” (STELLET; 
MEIRELLES, 2016, p. 11).

Por exemplo, a cidade de Caxias do Sul adotou o Plano de Justiça do Século 
21 em 2010 e adotou a justiça restaurativa. Nos resultados da implementação, 
Brancher (2013 apud ZELL; Porto, 2015, p. 9) destacou que as vítimas se sentiram 
ouvidas e reconhecidas, receberam respostas às suas questões pessoais, sentiram-
se mais seguras e, em alguns casos, até um reembolso foi recebido.

ConsIderaÇÕes FInaIs 

Portanto, embora eficaz em alguns casos, o atual sistema de penalidades 
legais do Brasil nada mais é do que uma ferramenta de poder estabelecida pelo 
Estado por meio do uso excessivo da força. Seu objetivo é usar a punição como 
punição para criminosos, o que expõe outras fraquezas e conflitos e torna a vida 
da sociedade. Ao contrário desse modelo, a justiça restaurativa surge como uma 
solução paralela para a violência e o crime.

Ele vem com várias premissas, e uma melhor forma de resolução de conflitos 
pode ser alcançada por meio da análise de cada caso. Não se trata apenas de 
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um procedimento judicial, mas também visa salvar a convivência pacífica em um 
ambiente afetado pelo crime, especialmente quando o agressor e a vítima têm ou 
precisam viver juntos de forma próxima ou permanente.

Desta forma, o Brasil poderá amenizar de uma forma mais branda e eficaz os 
seus incontáveis casos de violência doméstica , e ,por meio da conscientização, 
prevenir que mais mulheres sofram em relacionamentos abusivos, assim 
como estabelecer uma reflexão sobre novos paradigmas e teorias em torno do 
ordenamento jurídico brasileiro. 
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assIstÊnCIa À saÚde e dIagnóstICo dos PaCIentes Com 
FIBromIaLgIa em VItórIa da ConquIsta-BaHIa

Lorena Vieira Fernandez de Araújo
Luana Maria Liborio da Mota

Fernanda Sales Alves Correia
Rosângela Souza Lessa

IntroduÇão: A fibromialgia (FM) é uma doença crônica, de fisiopatologia 
desconhecida, acompanhada de dor, alteração no sono, da produtividade e perda 
da qualidade de vida dos pacientes. É mais prevalente na população feminina, com 
tempo de diagnóstico prolongado, podendo levar meses a anos até o fechamento 
do mesmo. A assistência à saúde dos doentes ainda é alvo de questionamentos e 
um diagnóstico precoce poderia melhorar as suas condições de vida. oBJetIVo: 
Este estudo tem por objetivo verificar a assistência à saúde dos pacientes 
diagnosticados com FM em Vitória da Conquista - Bahia. ProBLemÁtICa: Como 
é a assistência à saúde dos pacientes com FM no município de Vitória da Conquista 
- BA? metodoLogIa: Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, 
com abordagem quantitativa e qualitativa, de pessoas de ambos os sexos, com 
diagnóstico de FM, na faixa etária entre 20 e 70 anos residentes no município de 
Vitória da Conquista e região. A coleta de dados teve início em outubro de 2020 e vem 
sendo desenvolvida online, com auxílio do aplicativo Google Forms. resuLtados 
ParCIaIs: O diagnóstico de fibromialgia é essencialmente clínico e todos os 
participantes do estudo já possuíam o diagnóstico fechado da FM. Entretanto, o 
estudo apontou que 48,8% dos pacientes decorreram mais de 24 meses para a 
confirmação do diagnóstico e 75% tiveram necessidade de buscar mais de um 
profissional médico, sendo que apenas 1,2% tiveram o diagnóstico confirmado pelo 
médico da família. Os depoimentos apontam as dificuldades que eles enfrentaram, 
como ausência de atenção dos profissionais de saúde, a falta de informação, e a 
dificuldade com marcações de consultas no Sistema Único de Saúde. A variação de 
atendimento médico sucedeu-se desde ortopedista, neurologista, sendo que 69,8% 
tiveram a identificação da FM por reumatologista. Há uma dificuldade no diagnóstico 
dos pacientes com FM, com procura a diversos profissionais, e dificuldades na 
sua assistência à saúde. Os adoecidos, convivem com suas dores de forma não 
harmônica, com alto grau de incapacidade física, emocional e social. É necessário 
pesquisas que contribuam com o reconhecimento da FM para diagnósticos mais 
precoces e tratamento otimizado. 
PaLaVras-CHaVe: Dor crônica. Fibromialgia. Diagnóstico. 
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neCroPoLítICa e sua ContrIBuIÇão Para o PLuraLIsmo 
JurídICo

João Marcelo Sousa Maia1 
 Ana Paula Silva Sotero2

IntroduÇão: O filósofo Camaronês Achille Mbembe, despertou, através de sua 
obra “Necropolítica”, um novo olhar para a biopolítica presente nos países que foram 
colonizados. Apesar de ser um termo recente, a Necropolitica esteve presente 
em todo momento no Brasil “ex-Colônia”, e se mantém bastante perceptível entre 
todos estados do País. O Pluralismo Jurídico surge com a ação do NecroEstado 
que, segundo o sociólogo Max Weber, é apenas quem detém o “monopólio da 
violência”, ou seja, com as instituições (como polícia militar, civil, exercito, etc.) 
mantém, por meio do uso da violência, a ordem garantida na sociedade. mÉtodo: 
A metodologia adotada foi o estudo bibliográfico por meio de cultores da área, 
permitindo uma reflexão crítica acerca da temática abordada. ConsIderaÇÕes 
FInaIs: A complexidade da sociedade brasileira atual é herança da historicidade 
do seu povo, que carrega em si raízes fortemente ligadas ao racismo e à ideologia 
neoliberal. Este texto buscou entender o embate dialético, que ocorre entre o Estado e 
população ao longo da história do Brasil, manifestando-se por meio da necropolítica, 
e como estas ações levaram a sociedade transformar o poder jurídico, retirando a 
exclusividade do Estado, para que seus conflitos fossem remediados, visto que, se 
tornou necessário uma própria “legislação” dentro de cada comunidade brasileira, 
visando à sobrevivência de seus membros.

1 Graduando em Direito. FASA- Faculdades Santo Agostinho. Jmmaia99@gmail.com
2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e Processual 

Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de Paraíso do 
Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na linha de Justiça 
Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
- UESB. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB.  Professora de 
Direito Penal e Jurisdição Constitucional da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC. 
Coordenadora do Núcleo de Investigação e Produção Científica da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista – FASAVIC.– GeCrim Fasa. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Migrações Contemporâneas. 
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