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DO EVENTO

A cidade de Bertioga/SP, recebeu nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de
2017 o I Congresso Faculdade Bertioga – Fundação Costa Norte.
O evento foi promovido pela Faculdade Bertioga – FABE, em parceria com a
Fundação Costa Norte - FCN, e teve como tema: “DIREITO E POLÍTICAS
PÚBLICAS”.
As últimas décadas foram marcadas por um aumento na preocupação com o
estudo de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado direta ou
indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visando assegurar
determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social,
cultural, étnico ou econômico. Houve o ressurgimento da importância do estudo das
políticas públicas, assim como das instituições, regras e modelos que regem sua decisão,
elaboração, implementação e avaliação.
As políticas públicas devem nortear as ações do Estado na garantia direitos
alicerçados no Texto Constitucional, assegurados constitucionalmente ou que se afirmam
graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto
novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais,
como a educação, saúde, meio ambiente.
É dentro dessa perspectiva que Bertioga recebeu congressistas de todo o país e do
exterior, com carinho e alegria, características marcantes de sua população.
O I Congresso Faculdade Bertioga – Fundação Costa Norte, foi realizado no SESC
Bertioga, localizado na Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Jardim Rio da Praia,
Bertioga/SP.
O evento contou com transmissão ao vivo de todas as palestras e apresentações de
trabalhos, tendo atingido ao final, um alcance de mais de 130.000 pessoas através da
plataforma do Facebook.
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DA PROGRAMAÇÃO

Hora
13h30
13h45

14h30
–
17h30

17h30
18h30
18h30
18h45

19h30

21h00

22h30

30/11
Abertura
Palestra: Prof. Dra. Cristina
Schimidt
Tema: Diversidade Cultural
e Políticas Públicas
Apresentação de trabalhos

Intervalo

Retorno dos Trabalhos
Palestra: Ana Cristina
Zeidan (Orbe - Suíça)
Tema: Experiência no
Trabalho Humanitário nas
Escolas Públicas.
Palestra: Prof. Dr. Marcelo
Lamy
Tema: Políticas Públicas
para a Saúde
Palestra: Luiz Augusto P. de
Almeida
Tema: O Papel da Iniciativa
Privada nas Políticas
Públicas de
Desenvolvimento Urbano.
Encerramento

Hora
13h30
13h35

01/12
Abertura
Apresentação de trabalhos

15h00

Palestra: Alberto Mourão
Tema: Políticas Públicas Municipais para
o Desenvolvimento Ordenado das
Cidades.
Apresentação de trabalhos
Intervalo

16h20
17h30
18h30
18h30
18h45

19h30

Retorno dos Trabalhos
Palestra: Prof. Me. Eduardo Guimarães
Via Skype
Tema: Tema: UNESCO: Geoparks
Mundiais - Um programa de
desenvolvimento regional sustentável.
Apresentação dos Melhores Trabalhos
Selecionados pelo Conselho Científico.

21h00

Palestra: Prof. Roberto Starteri
Tema: A ineficácia das políticas públicas
em razão da ressocialização da população
carcerária brasileira.

22h30

Encerramento
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DO CONSELHO CIENTÍFICO

Os trabalhos inscritos para os eventos foram submetidos à apreciação de Comitê
Científico, assim constituído:
Prof. Me. Paulo Antonio Rufino de Andrade
Prof. Dr. Nelson Speranza Filho
Profª Thaís de Camargo Oliva Rufino Andrade
Profª Dra. Cristina Schmidt
Profª Ma. Andrea Regina Monteiro
Profª Ma. Marcela Silva Baccelli
Prof. Me. Mauricio Ayres Cunha
Prof. Me. Marcos Fernandez Nardi
Prof. Me. Gustavo Abrahão dos Santos
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APRESENTAÇÃO

Dentre as fronteiras do Direito estão o reconhecimento de novos direitos e a
implementação dos já declarados. Neste contexto, a discussão a respeito da efetivação de
tais direitos, assim como dos em processo de reconhecimento, torna-se imperiosa, visto
que resta superada a visão de que a mera disposição legal é suficiente para sua garantia
eficaz, que deve ocorrer de fato na sociedade global a fim de se alcançar um mundo mais
justo e igualitário.
Diante disso, a discussão das políticas públicas aplicadas aos mais diversos ramos
do Direito se faz necessária, objetivando-se verificar quais os problemas e possíveis
soluções permeiam tais áreas.
Ante esses anseios da ciência jurídica, a Faculdade Bertioga, com o apoio da
Fundação Costa Norte, desempenhando seu papel fundado nos três pilares da educação,
ensino, pesquisa e extensão, de maneira a dar cumprimento à sua função para com a
sociedade, realiza o 1º Congresso de Direito e Políticas Públicas, que conta com palestras
e trabalhos científicos de profissionais e pesquisadores nacionais e internacionais, visando
uma discussão holística das políticas públicas sob a ótica jurídica. Vale ressaltar que o
evento contou com a participação de profissionais e pesquisadores das mais diversas áreas
da ciência, ante a patente incompletude do Direito em prover a sociedade de soluções
efetivas, de maneira a serem considerados os mais diversos olhares acerca dos mais
variados temas.
Nestes Anais do Congresso o leitor encontrará trabalhos de profissionais e
pesquisadores das mais diversas carreiras e regiões do país, tendo sido avaliados por
Conselho Científico e Editorial de renome nacional e internacional, composto de
cientistas de múltiplas áreas da ciência.

Prof. Me. Paulo Antonio Rufino de Andrade (coordenador)
Prof. Dr. Nelson Speranza Filho (organizador)
Profª Esp. Thaís de Camargo Oliva Rufino Andrade (organizadora)
Profª Dra. Cristina Schmidt (organizadora)
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DESAFIO DA PERCEPÇÃO E DA DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Marcelo Lamy1
RESUMO: Compreender como se dá a percepção e a definição de um problema de saúde pela
sociedade e pelo governo e em que medida essas percepções conformam as políticas públicas de
saúde é o objetivo desse estudo. Revisão bibliográfica permitiu sistematizar o conjunto de
explicações que a doutrina aponta para esse fenômeno. Na conclusão, apresenta-se síntese dos
fatores que condicionam a percepção social e estatal e dos fatores que condicionam a
concretização das políticas de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Agenda sistêmica. Agenda institucional. Política Pública.
ABSTRACT: Understanding how the perception and the definition of a health problem by
society and government and how these perceptions determine public health policies is the purpose
of this study. Bibliographic review allowed to systematize the set of explanations that the doctrine
points to this phenomenon. In conclusion, a summary of the factors that condition the social and
state perception and of the factors that determine the implementation of health policies are
presented.
KEYWORDS: Systemic agenda. Institutional agenda. Public policy.

INTRODUÇÃO
Um problema social, no palco das relações sociais e políticas, pode despertar ou
não a atenção das forças dominantes da sociedade, incitar ou não uma percepção alastrada
e uma caraterização uniforme como problema público, ingressar ou não na pauta cultural
das prioridades públicas e quiçá das prioridades estatais de discussão e de intervenção.
Em outras palavras, são inúmeros os problemas sociais que fluem cotidianamente
em busca de atenção e solução, mas nem todos despertam atenção coletiva ou oficial
suficiente para se tornarem pauta de discussão pública ou incomodam a ponto de fazer
nascer as reações institucionais de superação, de mitigação, ou de contenção.
É nesse contexto que surgiu nossa primeira inquietação: que forças são capazes
de transubstanciar problemas sociais de saúde em agendas e políticas públicas (conjunto
intrincado de intervenções públicas ou estatais que visam conter ou alterar o problema
social de origem). Em outras palavras: O que faz uma questão ou problema social de
saúde tornar-se oficialmente um problema público de saúde?

1

Professor Permanente e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Saúde da Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq\UNISANTA “Direitos
Humanos e Desenvolvimento Sustentável". Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da
UNISANTA.
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Parece que os problemas sociais de saúde são sempre percebidos de modo
condicionado. Parece que a rotineira complexidade desses problemas faz com que se
identifiquem apenas algumas de suas causas, que se enxerguem somente algumas de suas
soluções, que se vislumbrem unicamente alguns de seus obstáculos. Disso resultou nossa
segunda inquietação: Que fatores permitem desvelar com maior acurácia as facetas
relevantes dos problemas sociais e públicos de saúde?
Aparentemente, a amplitude da percepção delimita a reivindicação ou a não
reivindicação de reação, a profundidade do que se enxerga baliza o que se reivindica para
ser institucionalizado como política; embora esses fatores não sejam estáticos, pois todas
as políticas passam – em seu ciclo natural de vida, que é influenciada pelo fluir histórico
– por contínuas redefinições e adaptações (SECCHI, 2016b, 43-69). Aparentemente, a
migração conceitual de problema social para problema público depende desses elementos
culturais, mas também de um conjunto complexo de condicionantes, inclusive
econômicos, internacionais e eleitorais.
Para superar ou pelo menos amenizar nossos dilemas, debruçamo-nos sobre a
experiência de um conjunto de autores que a literatura de referência na área indica serem
os que moldaram modelos ou soluções explicativas pontuais dessa dinâmica social e
política.
Fez-se, portanto, uma investigação bibliográfica com um recorte qualitativo:
artigos ou capítulos de livros de autores que se tornaram referência na temática das
políticas públicas (e, em especial, nos subtemas agenda pública e definição do problema
público).
À compreensão das variadas explicações teóricas relacionadas com o
aparecimento de um problema na agenda governamental apontadas por Howlett, Ramesh
e Perl (analisadas na seção 2.1 desse texto) e dos variados fatores que determinam a
migração conceitual do problema social em problema público apontados também por
Howlett, Ramesh e Perl (analisadas na seção 2.2 desse texto); e à compreensão dos
diversos elementos que condicionam a definição social e pública de um problema
apontados por Aguillar Villanueva (analisados seção 3 desse trabalho), agregamos nosso
olhar crítico e uma proposta sintética de sistematização (apresentada na síntese conclusiva
desse estudo).
Com isso, foi possível indicar trilhas para as respostas de nossas inquietações: que
fatores permitem reforçar a amplitude e a profundidade da percepção social e oficial do
problema; que fatores permitem transformar os problemas sociais em problemas públicos.
12

1 TEORIAS DE FUNDO
Howlett, Ramesh e Perl apresentam um panorama preciso e detalhado das diversas
teorias explicativas do aparecimento de um problema na agenda governamental.
Em primeiro plano, apresentam teorias que determinados autores elaboraram e
foram de alguma forma aperfeiçoadas por outros – Thomas Dye e outros (HOWLETT;
RAMESH; PERL, 2013, p. 104-107), Braun e outros (HOWLETT; RAMESH; PERL,
2013, p. 108-110), Anthony King e outros (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 110113) –, teorias que pela proposta de fundo e pelo conjunto de seguidores que agregaram
facetas à teorização tornaram-se pequenas correntes de pensamento ou olhares abstratos.
Em segundo plano, identificam dois pensadores que deixaram sua marca indelével
na discussão do tema, pois dirigiram suas atenções não para a formação da agenda social,
mas para o que permite a migração da agenda social (também intitulada sistêmica,
pública ou informal) para a agenda governamental (também intitulada institucional, de
Estado ou formal), consolidando teorias singulares: Roger Cobb (HOWLETT;
RAMESH; PERL, 2013, p. 113-115) e John Kingdon (HOWLETT; RAMESH; PERL,
2013, p. 115-120).

1.1 Olhares Abstratos
1.1.1 Construção Objetiva
Thomas Dye e Ira Sharkansky, nos anos 60, observaram que os fatores políticos e
culturais eram menos significativos do que as condições econômicas para explicar a
similitude das políticas públicas adotadas pelos Estados. Os Estados com o mesmo grau
de desenvolvimento econômico eram semelhantes também nas políticas públicas que
conduziam. Dessa forma, Harold Wilensky, Philip Cutright, Henry Aaron e Frederick
Prior entenderam que das condições e estruturas econômicas nasceriam objetivamente os
problemas públicos. Os níveis de desenvolvimento econômico criariam problemas e
oportunidades semelhantes – tese da convergência – segundo Benett, Kerr e Seeliger
(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 104-105).
Passados os anos, a tese da construção objetiva dos problemas viu-se renovada
com a amplificação das condições e estruturas a se considerar. Passaram essas a abarcar
não apenas as dimensões econômicas, mas também as dimensões culturais e políticas que
13

afetam as econômicas – olhar de Hancock –, tais como os comportamentos de consumo
e investimento –percepção de Schneider, Freye e Locksley – ou a perspectiva eleitoral,
apontada por Edward Tufte (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 106-107).
De qualquer forma, nesse matiz apresenta-se que os problemas públicos nascem
das circunstâncias, que condicionam também as possibilidades de reação.
A agenda governamental da saúde, de alguma forma, vê-se afetada, segundo esses
olhares, pela cultura consumerista da saúde (a parte da sociedade que se vê revestida de
condições econômicas privilegiadas, passa a tratar a saúde como bem de consumo), pela
cultura liberal de investimento (a saúde passa a ser vista pelos empresários e pelas
instituições do mercado como oportunidade de negócio), assim como pela perspectiva
eleitoral (em função de grupos partidários ou candidatos isolados adotarem-na como
plataforma de campanha). Logicamente esses aportes culturais influenciam as condições
econômicas e fazem aparecer ou não a saúde na agenda governamental.

1.1.2 Construção Subjetiva
Em reação, não foram poucos os que se aliaram a percepção de que os problemas
públicos são influenciados pelas ideologias, pelas visões de mundo, pelas crenças em
determinados princípios (Braun, Campbell). As convicções e atitudes a respeito do mundo
afetam como os indivíduos imaginam os problemas sociais e projetam soluções
(Flathman, Chadwick, George). Pelo instrumental das histórias causais (Deborah Stone)
ou dos discursos (Michel Foucault) surgem verdadeiramente os problemas públicos, mais
do que de condições objetivas (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 108-110).
As convicções, as visões de mundo, as ideologias, as crenças – compartilhadas
e replicadas pelo discurso de pessoas influentes – permitem ou impedem a coletividade
enxergar algo como problema e condicionam, por sua vez, a aceitação ou a rejeição de
soluções.
De alguma forma, a agenda governamental da saúde vê-se pré-desenhada pela
cosmovisão dominante, que não nasce do nada, mas de histórias compartilhadas e de
discursos repetidos. Não são poucas as vezes em que a agenda governamental da saúde é
alterada em função de casos vivenciados e noticiados à exaustão que despertam
indignação e consolidam reivindicações até mesmo agressivas da sociedade (lembre-se
do caso Alyne da Silva Pimentel Teixeira ou do caso Maria da Penha). Rotineiramente,
por outro lado, discursos ideologicamente construídos que são repetidos e repetidos
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acabam por consolidar nos receptores uma uniformidade artificial no pensamento. A
sociedade receptora vê-se quase que condicionada a lutar por aquilo que recebeu como
doutrinação, sem ao menos cogitar ou permitir-se pensar que existam outras opções.
Àqueles que pensam, por exemplo, que a saúde tem de ser pública e ponto, não é possível
discutir modelos privados de saúde. O inverso também é constatável. Àqueles que pensam
que a saúde pública deve ser mínima, que a saúde privada é a solução, é quase impossível
dialogar sobre o problema da saúde pública.

1.1.3 Ideias, Atores e Estruturas
Outro grupo claramente identificável de autores busca explicar o surgimento e a
conformação do problema público na agenda governamental pela conjunção de elementos
objetivos e subjetivos.
Nessa linha, Anthony King, Richard Hofferbert e Richard Simeon desenvolvem o
modelo multivariável conhecido como funil de causalidade, pelo qual busca-se captar as
relações entre as condições sociais, institucionais, políticas, econômicas e as ideias, os
pontos de vista subjetivos (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 110-111).
As variáveis objetivas e subjetivas têm de ser consideradas de maneira
entrelaçada: ambiente físico e econômico, distribuição do poder na sociedade, ideias e
ideologias dominantes, estruturas institucionais de governo, processos estabelecidos de
tomada de decisão.
Relevante, nessa toada, foi o insight de Anthony Downs de que há um “ciclo de
visibilidade dos problemas”. Durante a visibilidade, algumas vezes fugidia da atenção
pública, tomam-se ações. Atores, novas ideias, discursos, circunstâncias, ou crises podem
desencadear a atenção e resultar em ações específicas; assim como podem desfocar os
olhares e resultar em inações (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 111-113).
A agenda governamental da saúde em muitas ocasiões é alterada por olhares de
curto alcance, fugidios, pois o momento exige, reivindica tal modificação. Seja porque
uma descoberta científica explicitou a necessidade de mudança de rumo, seja porque a
ocasião política permite construir o que antes não contaria com respaldo. É como se
causas variadas conduzissem a uma nova visibilidade, abrissem oportunidades imediatas
de tomadas de decisão antes impensadas.
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1.2 Olhares Singulares
1.2.1 Montagem da Agenda Institucional
Em 1972, Roger Cobb e Charles Elder fizeram uma distinção que acompanhará,
a partir de então a discussão da percepção e da definição dos problemas públicos.
Distinguiram o que chamaram agenda sistêmica – todas as questões que a sociedade, de
alguma forma, identifica como merecedora de atenção – do que chamaram de agenda
institucional, integrada por aquilo que o governo aceitou que precisa fazer algo
(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 113).
Tal distinção, permitiria, logo a seguir, em1976, ao mesmo Roger Cobb, em
parceria com Ross e Ross, apontar três modos ou padrões básicos de formação do
problema público. Há problemas públicos de “iniciação externa” – típico, mas não
exclusivo dos regimes democráticos: Nascem em determinados grupos, chegam a agenda
sistêmica e depois ingressam na agenda institucional. Há problemas públicos advindos da
“mobilização” – típico, mas não exclusivo dos regimes totalitários: Nascem dos líderes
políticos, ingressam na agenda institucional e pela ação destes atores passam para a
agenda sistêmica. Há problemas públicos de “iniciação interna” – típico, mas não
exclusivo dos regimes corporativistas: Nascem de grupos sociais ou departamentos
públicos e passam diretamente para a prática da solução, pois não há a prévia preocupação
em passar pela agenda institucional, nem pela sistêmica (COBB; ROSS; ROSS, 1976, p.
126-138).
Um grupo externo ao sistema governamental luta para que determinado problema
de saúde seja percebido pela sociedade (para que entre na agenda sistêmica da saúde) e
depois ou simultaneamente para que entre na agenda governamental da saúde. É a
situação vivenciada por muitos centros de pesquisa dedicados a estudar profundamente
determinados problemas de saúde.
Um grupo de líderes inseridos no sistema governamental luta pela percepção
social de um problema da saúde ao mesmo tempo que atua dentro do sistema
governamental para alterar suas prioridades. É a situação capitaneada por muitos
Secretários de Saúde.
Grupos sociais ou públicos, independente de buscar o convencimento social ou
público sobre a saúde, coloca em prática determinada ação, sem focar suas atenções em
quaisquer das agendas. Quando a ação de saúde se mostra exitosa, consegue que seja
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replicada pelos demais, estando ou não nas agendas. O resultado fala mais alto do que as
considerações. É a situação conduzida por muitas organizações do terceiro setor voltadas
à saúde.

1.2.2 Janelas Políticas
Outra referência singular que acompanha a discussão da definição dos problemas
é a formulação de John Kingdon, de 1984, segundo a qual três conjuntos de variáveis
influem na formulação institucional do problema público: a percepção dos problemas que
reclamam a atenção governamental advinda de crises ou do feedback das políticas
existentes; o conjunto de soluções apresentadas pelos analistas e especialistas; as
oportunidades políticas advindas das trocas de mandatos, de campanhas de pressão, das
oscilações do sentimento nacional. Quando essas variáveis ou conjunto de variáveis
(percepção, solução e oportunidade) se cruzam, surgem as janelas políticas para
conformar o problema público e desenhar as políticas públicas de determinada forma
(KINGDON, 1984, passim).
Para que ingresse na agenda governamental da saúde, sob esse olhar, não basta
que esteja consolidada a percepção social (a agenda sistêmica) – que nasce das crises e
de feedbacks –, é necessário existirem soluções e aparecer a oportunidade. De fato, se não
existem soluções o espírito contamina-se pelo fatalismo. Por outro lado, sem a
oportunidade as soluções não deixam o âmbito da utopia.

2 OLHAR COMPREENSIVO
Nossa análise, de cunho estritamente qualitativo, desvelou que a percepção e a
tradução lógica do problema percebido (a definição social e pública do problema)
condicionam a possibilidade de transubstanciação, a possibilidade do nascimento formal
de um tratamento.
Mais ainda, que a percepção e a definição do problema decorrem de um conjunto
complexo de fatores (AGUILLAR VILLANUEVA, 1993, p. 15-72), dos quais se
destacam os seguintes: A) o contexto histórico e internacional; B) a percepção cultural de
que há algo a se superar, mitigar ou conter; C) a tratabilidade dos problemas; D) a
viabilidade de recursos; E) as ocasiões favoráveis.
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2.1 Contexto histórico e internacional
Embora os problemas sociais e as consequentes prioridades públicas tenham uma
acentuada contingência nacional, pois decorrem de alguma forma do estágio de
desenvolvimento efetivado e almejado de cada povo, há um crescente influxo
internacional que restringe a variabilidade nacional das políticas públicas.
Os Estados soberanos, desde a metade do século XX, voluntariamente ou mesmo
constrangidos, viram-se inseridos em discussões internacionais sobre o desenvolvimento
humano, social, ambiental e econômico. E, nesse movimento, surgiram pautas
uniformizadoras de compreensão dos problemas públicos prioritários (notadamente os
relativos aos direitos humanos) e pautas necessárias para as respostas governamentais
(políticas públicas de desenvolvimento).
Os compromissos do Estado construídos historicamente para com seu povo,
somados aos compromissos internacionais que cada Estado é pressionado a assumir,
delimitam, mesmo que abstratamente na forma de diretrizes gerais, a variabilidade
potencial das atenções e ações públicas.
Para que determinados assuntos ou problemas despertem a atenção e ingressem
nas prioridades políticas é necessário que os mesmos sofram alguma expansão de
visibilidade e de consenso, senão acabam por serem abafados. De alguma forma, os
contextos histórico e internacional – notadamente quando positivados nas Constituições
e nos variados documentos internacionais de direitos – expandem de maneira implacável
o que deve ser objeto de atenção, especificando previamente o conjunto do que requer
algum tipo de ação. Mais ainda, acabam por evidenciar o que se espera do Estado, quais
suas atribuições, seus encargos, suas ações.
Nesse sentido, há que se apontar que a Organização Mundial da Saúde, a
Organização Pan-Americana da Saúde e o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais da Organização das Nações Unidas, ao longo dos últimos anos, consolidaram
um conjunto de recomendações para as políticas estatais de saúde que impactam de
maneira decisiva nas agendas institucionais estatais.
Fica até sem sentido estudar as políticas públicas de saúde sem levar em conta as
prioridades estabelecidas por essas organizações internacionais. Toda a política nacional,
por exemplo, relacionada à atenção básica, é uma tradução nacional das recomendações
internacionais relacionadas à atenção primária (consolidada na Declaração Alma-Ata e
aperfeiçoada na Carta de Ottawa).
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2.2 Compreensão do que há a se superar, mitigar ou conter
A agenda sistêmica – embora muito avançada, especialmente quando levamos em
consideração a dimensão internacional, pois os organismos internacionais especificam as
atenções, prioridades e ações devidas – é muito abstrata e não costuma dar conta de toda
a dimensão cotidiana e concreta necessária para as políticas públicas.
Motivo pelo qual, apesar da redução de variabilidade provocada pelo contexto
internacional, há ainda que se deslindar como se consolidam as concretas agendas
públicas e as consequentes políticas públicas formais ou governamentais.
Os Estados são conduzidos internacionalmente à percepção de amplos problemas
sociais, à inserção desses problemas em suas agendas, à consolidação de políticas
públicas em reação. Ocorre que, mesmo assim, consolidam e consolidarão apenas as
políticas públicas relacionadas a pontos mais concretos de esses amplos problemas.
Entram em jogo, portanto, outro fator: a compreensão do ponto concreto que há
para se superar, mitigar ou conter. Compreensão que será afetada pelo que as autoridades
enxergam como tratável (pois conhecem experiências exitosas no mesmo sentido) e pelos
limites do que compreenderem possível (segundo seus recursos técnicos, orçamentários
e de pessoal); pois toda e qualquer política se insere em um conjunto variado de ações
estatais e somente a consideração do conjunto de ações necessárias pode deslindar qual
pode ser o subconjunto das que se dará conta.
A maneira como se percebe um problema social condiciona a sua explicitação, a
definição do problema público.
Não há problema social em si, não existem problemas sociais a priori, o que existe
são construções sociais. A percepção e a consequente explicitação dos problemas sociais
dependem de crenças e de valores, da cultura de cada tempo.
Por muito tempo, por exemplo, o envelhecimento foi visto como uma
consequência da vida natural que havia de ser contornado no âmbito individual, segundo
cada caso. Somente quando se percebeu que as pessoas a partir de uma certa idade, idosas,
mereciam cuidados e considerações especiais, quando se percebeu que compunham uma
categoria social merecedora de tutela diferenciada, que nasceu o problema social do idoso
(ELDER; COBB, 1993, p. 77-104).
Como os problemas dependem da percepção, é comum nos depararmos com
certos dilemas: para alguns é problema, para outros não; para alguns é problema sobre
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certos aspectos e efeitos, para outros por outros aspectos e efeitos; para alguns é de
altíssima prioridade, para outros assuntos de rotina.

2.2.1 Fluxo das Pessoas
Os problemas são percebidos e explicitados, são definidos por quem participa de
sua reivindicação e discussão, embora a arena pública não seja um campo em que jogam
todos sob as mesmas condições, pois alguns tem mais acesso que outros, ou tem mais
recursos ou são melhor organizados que os demais.
Um dos fatores de maior peso causal na definição dos problemas públicos e,
consequentemente, na configuração da agenda e das políticas públicas formais parece ser
realmente a força dos atores políticos que marcam sua presença na arena política. A
opinião pública desempenha, diante desses atores, apenas influencia indireta
(HOWLETT, 2000, p. 167-186).
Se há grupos influentes na discussão do problema social (especialmente quando
se utilizam de meios de comunicação social ou se valem de políticos que se
profissionalizaram em representá-los), o pensamento global pode acabar por ser
condicionado pelo “mapa conceitual” desse grupo sobre o problema, seja qual for. Por
exemplo, a pobreza pode ser vista como consequência da exploração, ou como
consequência da ausência de oportunidades, ou como consequência do atraso cultural.
Um grupo influente e arraigado em suas convicções pode destacar uma das facetas e
ofuscar as demais, ou até mesmo tornar a questão algo a ser ignorado, um não-problema.
Se há preponderância no pensamento provocado por um grupo influente, apenas
um ou alguns desses fatores causais poderá ser considerado relevante, produzindo-se um
obscurecimento dos demais, o que redundará em explicitações limitadas e em políticas
consequentes com essas limitações conceituais. Pode ocorrer como que um
enclausuramento das ideais e aspirações, em matizes ideológicos ou analíticos de alguns.
Há circunstâncias, inclusive, em que grupos mantém o público e até mesmo o
governo em cativeiro, usando-o para seus interesses (MENY; THOENIG, 1992, p. 111112).
Governos democráticos não podem ser um instrumento servil, um títere dos
interesses organizados, tem de ser árbitros dos grupos de interesse. E para ser
democrático, não precisa contar apenas consigo mesmo. Se um governo se estrutura para
a pluralidade, chamando ao palco as diversas forças sociais, rompe com o servilismo.
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Assim, se busca e incentiva as forças da academia, dos intelectuais, das organizações da
sociedade civil, das mídias sociais, quebra ou pelo menos mitiga a manipulação.
Conforme se amplia o interesse geral pelo problema social, conforme se amplia a
pluralidade dos intervenientes na arena política, tende a diminuir a influência dos grupos
de interesse ou dos especialistas no assunto (que gozam de uma legitimidade de
deferência).

2.2.2 Fluxo limitado de novas questões, de novos olhares
Como os problemas públicos são construídos a partir de consensos estabelecidos
sob a batuta de grupos ou de pensamentos dominantes, problemas sociais novos ou
redefinições profundas sobre os problemas sociais, inclusive da saúde, encontram as
portas rotineiramente fechadas. Assim, problemas novos podem não ser percebidos.
No mesmo sentido, os problemas antigos, mesmo que não tenham evoluído,
tendem a ser tratados com a mesma medicina. Por isso, as discussões nessa seara, quando
admitidas, muitas vezes tornam-se apenas incrementais – que pequeno passo é preciso
dar agora.
Somente uma campanha agressiva e bem fundada pode derrubar o obstáculo do
continuísmo, desbordando os canais estabelecidos, as referências teóricas ou ideológicas
estabelecidas.
Quanto mais profundo foi o acordo que estabeleceu uma política de saúde anterior
(o que, no momento, é um ponto extremamente positivo), mais difícil será que novas
trilhas sejam críveis ou aceitáveis. Veja-se, por exemplo, a resistência nacional no que
diz respeito a mudança de paradigmas relacionada à saúde mental. A lógica da internação
foi afastada pela lei, mas não consegue ser afastada da prática.
Embora as políticas públicas sejam meras opções de enfrentamento de um
problema e não uma realidade a seguir e executar de forma rígida ou dogmática, há quem
as transforme em verdadeiros paradigmas de difícil contestação e modificação.

2.3 Tratabilidade dos Problemas
O consenso público e circunstanciado que advém dos afetados pelo problema pode
conduzir à definição. De alguma forma, da tensão entre os fatos e os desejos, pode brotar
uma proposta de definição. Na prática, a matéria prima dos problemas públicos costuma
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ser os sentimentos de aflição, descontentamento, moléstia ou infelicidade dos cidadãos,
especialmente quando se expandem popularmente e adquirem intensidade (BARDACH,
1993, p. 219-233).
Ocorre que a percepção de um problema depende logicamente da percepção de
que é possível ou aceitável uma solução para o mesmo problema. Senão, deixamos de
enxergar como problema e passamos a enxergar a questão como uma situação a lamentar,
como fatalidade, enigma ou mistério. Parece, paradoxalmente, que a resposta (solução) é
condição da pergunta (problema).
Nesse sentido, faz parte da definição do problema a possibilidade de alterar a
situação, com os instrumentos e recursos conhecidos e à disposição, bem como a
aceitabilidade ideológica ou ética da solução (SECCHI, 2016a, p. 32-33).
O nascimento de novas tecnologias ou de novos conhecimentos permite intervir
sobre problemas que antes não tinham solução. Nesse sentido, a descoberta de novas
respostas condiciona a percepção de novos problemas públicos.

2.3.1 Tratabilidade e Soluções Complexas
Muitos problemas sociais como os de saúde são extremamente complexos e as
ferramentas à disposição são assaz limitadas. Frente a problemas cuja solução total parece
inatingível (mesmo que não deixem o âmbito das preocupações centrais de um povo), é
natural que não se busquem soluções, mas apenas resoluções parciais, como as de
remover os aspectos mais nocivos e mais extensos. A tratabilidade, portanto, não precisa
ser compreendida como cura. Por outro lado, é natural que problemas complexos exijam
variadas intervenções, sistemáticas e de longo prazo.
Nesses casos, não nos parece adequado dizer que se atinja completamente uma
definição do problema. Há apenas um esboço provisório e nebuloso do problema e do que
se pode fazer. Salvo se o problema puder ser analiticamente decomposto em problemas
menores. Assim sendo, a soma de intervenções será construída ancorada em definições
menores.
O combate aos determinantes sociais da saúde, por exemplo, é um problema de
extrema complexidade, mas também um dos focos centrais de preocupação das
sociedades modernas (especialmente em função do contexto internacional). Em função
disso, tem de ser decomposto em problemas menores. Exigem-se políticas para enfrentar
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suas variadas dimensões como problemas sociais independentes e esses problemas
parciais sim podem atingir uma definição.
É assim que se constroem intervenções para eliminar ou ao menos minorar os
determinantes sociais da saúde: enfrentando a causa e o problema social de infraestrutura
(moradia, luz, água, saneamento básico), a causa e o problema da educação e da cultura
para os carentes de recurso, a causa e o problema do acesso à saúde pública, a causa e o
problema do desemprego etc.
Há risco, no entanto, de que essa estratégia multifacetada de intervenção em
problemas complexos não se constitua com a integralidade necessária. Não identificadas
todas as causas ou deixando de valorar as que impactam de maneira mais significativa, o
agravamento do problema pode se dar. Por isso que, diante de problemas complexos, é
necessário utilizar-se da experimentação e da avaliação continuada. A provisoriedade é a
via adequada. Assim, os rumos podem ser ajustados com mais prontidão.

2.4 Viabilidade de Recursos
Na arena das políticas públicas da saúde, embora a sociedade se manifeste e
apresente suas reivindicações, os atores estatais são os que acabam por ter de conduzir as
discussões, o processo consensual de formalização do problema, bem como o processo
de formalização das políticas públicas. E, nesse afazer, podem conduzir um processo de
retirar importância ao que a sociedade dá maior importância (algumas vezes até mesmo
tornando-os não-problemas, conduzindo a sociedade a ignorar a questão) ou um processo
de sobrevalorizar ao que a sociedade dá menor importância.
Essa condução pode ser uma manobra de manipulação democrática e, portanto,
muito prejudicial para a consolidação de Estados desenvolvidos. Pode, no entanto, ser
honesta, visto não estar clara a solução para a questão, ou não haver possibilidade de dar
prioridade a determinada questão em detrimento de outras (a limitação orçamentária é
fator que sempre condiciona esse viés), ou não haver via legal legitimada para tanto.
Havendo ou não condução, os problemas públicos, ao serem explicitados, para
atingirem uma definição, carregam a marca da viabilidade. A existência de normas que
suplantem a atuação estatal, de um desenho técnico de intervenção e de uma margem de
previsão ou de adaptação orçamentária são condições para pensar na possibilidade do
tratamento.
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No mundo concreto das políticas públicas, a viabilidade integra a tratabilidade e,
portanto, condiciona a definição dos problemas públicos.
Um problema, antes de ser definido, tem de atingir um desenho técnico. Sabe-se
quais os componentes da situação devem ser modificados, quais devem ser removidos,
sobre quais componentes se deve intervir e em que medida.
De problemas mal definidos, porque seus desenhos técnicos foram precários,
exsurgem naturalmente políticas que devoram os recursos públicos e não resolvem nada.
Não se pode atuar para modificar uma situação-problema sem uma compreensão causal
reconhecida com certo grau de segurança.
Por outro lado, em Estados que passam por crises financeiras, por limitações
orçamentárias, por tentativas de redução dos gastos públicos, é natural que a viabilidade
se torne uma das principais pautas condicionadoras da definição dos problemas públicos.
Preocupante, nesse sentido, é o estágio atual econômico de nosso país, assim como
preocupante é a solução adotada pelo atual governo de congelar os gastos públicos via
emenda constitucional, inclusive os da saúde. Nesse desenho, criou-se um obstáculo legal
grave para a obrigação estatal assumida em esferas internacionais de tratar a saúde pela
pauta da progressividade.

2.5 Ocasiões Favoráveis
Grande parte da agenda pública da saúde está ocupada por compromissos prévios
ou por obrigações permanentes do Estado, o que torna sempre difícil novos problemas ou
novas abordagens concorrerem à atenção pública.
Há, no entanto, momentos muito peculiares em que a vida pública está aberta às
inovações. São como janelas de oportunidade (expressão semelhante à utilizada por
Kingdon, janelas das políticas, comparando as políticas com os lançamentos de projéteis
ao espaço).
A alternância de comandos políticos em novas eleições ou a nomeação de nova
equipe dirigente em determinadas organizações políticas são típicas ocasiões em que
novas propostas, novos olhares são mais do que bem recebidos, são esperados. O mesmo
se diga diante de algum evento dramático (seja uma catástrofe natural ou provocada, seja
uma crise institucional ou um escândalo).
Alguns acontecimentos servem de mecanismo de disparo para a expansão e a
difusão das questões sociais e das exigências de soluções, alterando de forma
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avassaladora o subconjunto de percepções e prioridades. Catástrofes ambientais disparam
a atenção e passam a exigir prontas soluções ambientais. Determinados crimes despertam
a sociedade para a necessidade de mudanças na legislação penal, processual penal ou em
políticas de segurança. Crises sanitárias (como os surtos recentes de dengue, de zika vírus,
de chikungunya e, agora, de febre amarela) deslocam as forças sociais para novas políticas
de saúde.
A urgência ou a crise (real ou produzida artificialmente como estratégia) permitem
as definições revolucionárias.
CONCLUSÕES
Ninguém vê os mesmos fatos, cada qual enxerga o que seus interesses, ideologias
e experiência ditam. Há um universo interior, uma conformação subjetiva e pessoal que
condiciona a percepção individual do insuportável, insatisfatório e aceitável. E esse
universo é dinâmico. Apesar disso, a análise que empreendemos nesse trabalho capacitounos a apontar respostas de perfil mais objetivo para as duas indagações que nos
motivaram.
Que fatores permitem desvelar com maior acurácia as facetas relevantes dos
problemas sociais e públicos de saúde?
A definição do problema de saúde (seus limites e conteúdo) é um construto social
e lógico, não um dado a priori, que nasce da conjunção de diversos fatores de pressão:
A) do contexto histórico e internacional (econômico, político e cultural); B) da presença
efetiva da compreensão coletiva, ou seja, da percepção cultural de que há algo a se
superar, mitigar ou conter (afetada pelas convicções subjetivas do que é tratável e da
existência de recursos); C) da presença de atores dotados de liderança; D) da superação
das tendências ao incrementalismo ou do rompimento das resistência à mudança; E) da
tratabilidade conhecida de determinadas situações, determinante do desenho técnico de
intervenção de contenção, de mitigação, de superação ou de simples experimentação; F)
da viabilidade de recursos técnicos, legais e orçamentários; G) de ocasiões favoráveis
(decorrente das trocas de mandato, de descobertas científicas, de crises, ou de fortes
lideranças governamentais que moldam a agenda institucional e tem a habilidade de
manipular a agenda a sistêmica, criando as ocasiões).
O que faz uma questão ou problema social de saúde tornar-se oficialmente um
problema público de saúde?
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A percepção de um problema público condiciona a colocação do problema social
em prioridade e, em consequência, sua definição condiciona a possibilidade de
transmutar-se em ações concretas, em políticas públicas. A definição acaba por ditar quais
serão os instrumentos, os modos e os objetivos perseguidos, as opções de ação da política
pública respectiva.
O aparecimento de um problema de saúde na agenda governamental,
independente da agenda sistêmica, depende, de maneira ampla, (A) das condições
econômicas ou de desenvolvimento, e essas condições dependem da cultura estabelecida
ou modificada de consumo e de investimento ou do momento eleitoral. Mas esse
aparecimento também depende das (B) cosmovisões estabelecidas pelo simples decurso
histórico ou pelos discursos conformadores ou pelas histórias vivenciadas. O
aparecimento na agenda depende, por fim, (C) da visibilidade que o próprio problema de
saúde adquiriu no tempo, decorrente certamente de todos os fatores antes apontados na
indagação anterior.
A migração conceitual de um problema de saúde do âmbito sistêmico para o
institucional, também pode ser explicada pela (A) ação de grupos, sejam eles externos ao
governo, sejam eles internos ao sistema político, sejam eles meramente práticos. De
qualquer forma, essa migração não depende apenas da (B) amplitude ou profundidade da
percepção social, mas também da (C) disponibilidade concreta (histórica e
geograficamente situada) de soluções e de forma especial (D) da ocasião favorável.
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DIVERSIDADE CULTURAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CIDADANIA
Cristina Schmidt2
INTRODUÇÃO
De acordo com a Declaração da Cidade do México sobre Políticas Culturais da
UNESCO de 1982, a Cultura é processo vivo, contínuo e dinâmico dentro de sociedades
complexas que compreendem de modo singular ou plural uma diversidade de expressões
que envolvem:
O conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e
afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que
abrange, para além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos
fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as
crenças. (UNESCO,1982, p.21)

A interferência diferenciada de povos múltiplos e diversos na natureza, ao longo
de um processo histórico, vai delimitando a vida em sociedade nos aspectos materiais e
imateriais. Com uma dinâmica cada vez mais complexa do cotidiano, os grupos sociais
incorporam, assimilam e reapresentam suas expressões. É uma sucessão de trocas que vai
ocorrendo de modo a atualizar ou perpetuar referências múltiplas e diversas.
Ainda conforme a Declaração da UNESCO, a Cultura, a civilização e povos têm
conotações diferentes segundo o contexto, por exemplo, científico ou político. As
sociedades estão inseridas no contexto das civilizações, e precisam reconhecer-se na
diversidade da formação de seus povos como heterogêneas, e desse modo organizar-se de
modo menos impositivo e exploratório, para serem promotoras do diálogo intercultural.
(1982, p.24)
Na atualidade, a cultura é entendida mais como processo, em que as sociedades
vão-se modificando de acordo com os caminhos que lhes são próprios. E, seus povos se
consolidam como grupos identitários abertos e móveis (mutáveis) em que se modificam
ou modificam o contexto para firmarem como civilização. Alguns estudos mostram que
essa dinâmica acontece principalmente em momentos de conflito ou crise social, onde a
necessidade de sobrevivência transforma-se em uma forma de fortalecimento grupal e
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identidade. Esse movimento vai constituir em diferentes posicionamentos étnico-sociais,
políticos, econômicos.
No processo social as manifestações culturais surgem das necessidades primeiras
de trocas simbólicas e materiais para a sobrevivência em comunidade, e estão ligadas à
questões que vão da moradia à alimentação, da saúde à fé. As diferentes culturas criam
sistemas de sobrevivência e convivência apropriando-se das ofertas naturais e as
transformam para atender suas necessidades. Cada grupo social se manifesta de modo a
criar referências, estabelecer diálogos e conquistar espaços sociais que lhe proporcionem
uma vida melhor.
Isso quer dizer que, as manifestações da cultura não manifestam apenas os
aspectos ligados a uma sociabilidade, apresentam características decorrentes do contexto
social em que estão inseridas, dando-lhes uma nova forma e um novo significado. Na
sociedade capitalista e globalizada as manifestações assumem diferentes status: de
resistência, de divergência e oposição, de convergência e acomodação. Isso quer dizer
que, a cultura adéqua suas expressões de modo a tornar-se um panorama múltiplo e
diversificado, podendo inserir-se no contexto do que se chama atualmente de indústria da
cultura ou indústria criativa.
Isso quer dizer que, no atual estágio da globalização mundial, a prioridade
emergente está em criar mecanismos cada vez mais claros e firmes para que as sociedades
respeitem essas diferenças com práticas econômicas e políticas de entendimento e
respeito mútuo. Esses mecanismos, estão se consolidando por meio de práticas sociais e
políticas públicas para garantir, mesmo que forçadamente, a harmonia mundial e a paz
entre os povos.

1 HIBRIDISMOS E PRODUÇÃO CULTURAL

Acentuadamente nas duas últimas três décadas, as manifestações culturais são o
resultado de um hibridismo cultural mundial, que por meio de um discurso mercadológico
junto com a economia globalizada, é o coautor de reconfigurações culturais locais e
mundiais. Canclini apresenta três processos para explicar a hibridação: “(...) a quebra e a
mescla dos conjuntos que organizavam os sistemas culturais, a desterritorialização dos
processos simbólicos e a expansão dos gêneros impuros” (CANCLINI: 1995, p.264). Esse
panorama produtivo envolve todos os aspectos e segmentos da sociedade, engloba a
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diversidade cultural entendida em sua denominação mais ampla: de gênero, etnia, classe,
idade, religiosidade, nacionalidade etc. A visão de mundo e as necessidades de consumo
são formadas por referências compartilhadas nas redes comunicativas.
Por isso que os processos indicadores de políticas culturais tenta abarcar em cada
marco regulatório as características resultantes desse hibridismo expressas em
manifestações distintas que conjugam patrimônios ora materiais ora imateriais. Aliás, é
justamente o resultado desse hibridismo - as manifestações em suas novas configurações,
os códigos novos, os elementos atualizados e sua ressignificação - que interessa para
refletir e avaliar as políticas culturais. As comunidades à margem do contexto produtivo
hegemônico e globalizado formam redes comunicativas de maneiras singulares, para
posicionarem sua produção cultural e atuar como ponto ativista. Elas vão estabelecendo
relações do local ao global para demarcar sua territorialidade para refletir em políticas de
seu interesse, do mesmo modo que estabelecem interações mediatas para a elaboração de
seus bens culturais. (SCHMIDT, 2014, p.48)
Esses bens, constituidores dos patrimônios culturais vinculados aos seus grupos
produtores, mesmo que ainda não tenham sido reconhecidos e garantidos pelas políticas
públicas, estabelecem um processo de comunicação com um mundo de domínio de cada
grupo cultural. Isso garante a articulação e qualificação da produção para protagonizar
ações que levem ao reconhecimento público do patrimônio. Por outro lado, ainda, as
mediações entre diferentes grupos possibilitam a criação de novos canais para um diálogo
e até uma produção cultural cidadã; uma vez que compete aos grupos e a atuação de suas
lideranças ou autores, a escolha de suas atuações nas sociedades.

2 PROCESSOS COMUNICATIVOS DE DIÁLOGO
Em princípio, os diferentes grupos culturais estabelecem processos comunicativos
permanentes para a convivência e existência, pois não são realidades autônomas,
independentes da vida econômica, são parte de um contexto global de aspectos sociais,
políticos e econômicos. Formam redes que facilitam o diálogo entre produtores culturais
e vida social, uma mediação de interesses. Atualmente as estratégias de mediação
precisam ser muito bem delimitadas para destacar o papel dos diferentes grupos culturais
nesse contexto diverso. Grupos esses que, delimitados a esfera popular, por exemplo, têm
uma posição ativa como protagonistas da mediação dentro de uma “densa rede de
comunicação cotidiana”. (SCHMIDT, 2014, p.47)
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Entender esse processo é o mesmo que pontuar as práticas comunicacionais e
culturais negociadas – interações mediadas - em que os bens culturais são
permanentemente mediados seja de modo interpessoal ou midiatizado. Nesse último,
entendendo as relações no contexto produtivo e de comunicação de massa; no anterior,
identificando as dinâmicas da comunicação cotidiana nos diferentes grupos culturais.
Essas práticas negociadas decorrem do que Canclini chama de “reconverção”
econômica e simbólica com que povos em movimento, migrantes e imigrantes, ou
passando por diferentes processos sociais que os mobiliza e fazem seus produtos culturais
para gerar aproximações e relações de troca social ou mercadológica; ou ainda, quando a
tecnologia e novas políticas levam trabalhadores e empresas a reformularem o processo
produtivo industrializado. Mas, segundo o autor, em ambos os casos permanecem
referências históricas que permitem uma produção diferenciada e até singular dependendo
do grupo ou modo cultural. (2003, p.14)
E isso ocorre em diferentes setores sociais e de produção cultural, por exemplo,
com a festa popular que originalmente pode ser uma expressão religiosa e vira uma
oportunidade de negócio turístico; ou uma comida de um grupo identitário, como a pizza,
é transformado em culinária transnacional; um conto ou lenda popular é transposto para
uma telenovela; uma roupa específica de um grupo é incorporado em diferentes culturas
de modo harmonioso e sem preconceitos, como a calça jeans. Mas existem aquelas
características culturais que mantém sua originalidade e se apropriam de tecnologias e do
mercado criativo para fortalecer suas produções e a relação com seu público/audiência;
ou ainda, e mais relevante, quando se constitui em referência mundial como patrimônio
cultural material ou imaterial.
As redes comunicativas podem criar diferentes relações entre diferentes grupos e
articula imperativos diversos das expressões e dos bens culturais. Tanto a divulgação dos
produtores como a recepção podem se expressar nessas redes comunicativas com duas
posturas: ativa e ativista. Segundo o comunicólogo Osvaldo Trigueiro, as audiências são
sempre presentes seja ela dos grandes meios de comunicação massiva ou das expressões
e meios populares.
Não existe o espaço vazio, não existe o sujeito ausente ou sem a
capacidade de decodificar o grande volume de mensagens chegadas
através da comunicação hipermidiática. O que existe é uma maior ou
menor relevância, um maior ou menor grau de engajamento do sujeito
constituinte da audiência (...). (2005, p.4)
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São essas ações articuladas entre os sujeitos produtores e receptores que vão criar
garantias para a diversidade cultural e a constituição de políticas públicas reguladoras.
Atualmente, em decorrência da “revolução digital”, tão importante ou mais que a
própria revolução industrial, possibilita uma negociação mais direta entre produtoresreceptores da diversidade cultural, e intensifica a interferência em nossos
comportamentos. Além do que, as tecnologias decorrentes desse cenário são amparadas
por políticas públicas e privadas determinantes de padrões de produção e promoção
cultural, o que exige uma articulação ágil dos grupos sociais suficiente para atuar em
sociedade com pronta decisão.
Porém, apesar de todo esse cenário favorável para o diálogo intercultural e a
vivência harmônica entre povos, as divergências e contraposições têm marcado as
sociedades. Uma cultura dinâmica e criativa está criando também, mecanismos de
afastamento e desigualdade que são pautados pelos grandes processos econômicos e
políticos. Divergências e conflitos mediados pelas possibilidades de negócios da indústria
da cultura e de todas as demais indústrias; que acabam por desestruturar políticas públicas
de amparo à cultura da paz.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA
Quando se fala em Políticas Públicas, é importante trazer o conceito, pois existe uma
diferença terminológica que ora as distanciam, ora as aproxima. Diferença conceitual que
está no contexto e na ação, pois nem toda ação política é uma política pública, mas pode
levar a uma. O uso que se faz da palavra “política”, em países de origem latina como o
Brasil, Espanha, Itália e França é diferenciado e traz duas conotações: uma em que a
política é entendida como a atividade política, o exercício do poder; a outra, relacionada
à ação ou organização. Mas em ambos os casos, oferecem margem para significados
distorcidos.
No inglês, por exemplo, existem duas palavras para indicar estes dois conceitos
abstratos: politics (para política) e public policy (para política pública). Em Leonardo
Secchi (2017) esses termos são detalhadamente apresentados para que não haja dúvidas
sobre os termos e apropriações para as ações dos atores sociais, independente do grupo
cultural ele pertencer.
“Política é mais concreta e a que tem relação com orientações para a decisão e ação.”
Nas organizações públicas, privadas, e do terceiro setor esse termo expressa a forma de
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administrar, de se posicionar no mercado ou na sociedade. Já o termo Política Pública
trata “do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo
de construção e atuação dessas decisões”. As políticas públicas são acompanhadas de
qualificadores: política pública educacional, de saúde, econômica, tributária, etc.
(SECCHI, 2017, p.1-6)
São os atores sociais que devem pautar as agendas dos gestores para as Políticas
Públicas, principalmente àquelas que compreendam:
•

A Diversidade Cultural como dimensão fundamental do desenvolvimento
sustentável;

•

A perspectiva da diversidade na formação humana;

•

Percepções sobre a pobreza e sua erradicação;

•

O reconhecimento da ancestralidade como patrimônio imaterial;

•

Pertencimento racial, geracional, de gênero entre outras diversidades como
dimensão existencial;

•

Entendimento das expressões culturais para a indústria criativa; etc.

O tema da diversidade cultural é transversal às atividades da UNESCO, nos vários
setores, e tem especial ênfase nos aspectos que envolvem a produção cultural, como as
áreas relacionadas ao patrimônio (mundial –material e imaterial), às indústrias culturais
e criativas, às línguas, ao desenvolvimento sustentável e ao diálogo intercultural. A
diversidade também é ponto preponderante para negociações e posicionamentos da ONU,
e tema central que define tratados internacionais. Mas, no que se refere a realidade
brasileira, a diversidade cultural foi a norteadora da formulação da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988, e que serve de parâmetro supremo às demais
normativas regionalizadas. Ficou nomeada pelo povo brasileiro como a Constituição
Cidadã justamente por compreender as demandas da diversidade cultural brasileira.
Os patrimônios culturais que tenham um vínculo com seus grupos produtores,
mesmo que ainda não tenham sido reconhecidos e garantidos pelas políticas públicas,
estabelecem o processo de pertencimento e empoderamento identitário com um mundo
singular para posicionamento no mundo plural. Isso garante a articulação e qualificação
da produção para protagonizar ações que levem ao reconhecimento público. Por outro
lado, ainda, o reconhecimento por meio de uma ação política mediada possibilita a criação
de novos canais de diálogo cultural e promoção da cidadania.
Por isso, é que nos processos constitutivos de políticas culturais tenta-se abarcar
em cada marco regulatório as características resultantes dessa diversidade expressa em
33

manifestações distintas que conjugam patrimônios ora materiais ora imateriais. Aliás, é
justamente o resultado dessa diversidade híbrida - das manifestações em suas novas
configurações, dos códigos novos, dos elementos atualizados, das transgressões - que
interessa para refletir, avaliar e propor políticas públicas. E, como falado anteriormente,
principalmente as comunidades à margem do contexto produtivo hegemônico e
globalizado formam redes comunicativas de maneiras singulares, para posicionarem sua
produção cultural e atuar como ativistas e pautadores da agenda pública. Elas vão
estabelecendo relações do local ao global para demarcar sua territorialidade para refletir
nas políticas públicas.
É por isso que se torna urgente definir políticas que confiram uma postura positiva
a estas diferenças culturais, de modo a garantir a manifestação livre, reconhecida e
respeitada dos grupos culturais em suas expressões e diferenças pois, conforme a filósofa
Marilena Chauí, a cidadania está justamente na garantia à cultura pois “é um direito do
cidadão, direito de acesso aos bens e às obras culturais, direito de fazer cultura e de
participar das decisões sobre a política cultural” (CHAUÍ, 2009, 12). É urgente, portanto,
reafirmar políticas que descubram e amparem a diferença como um estímulo para
continuar a evoluir e a mudar como sociedade multicultural e convergente.
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MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: A ERGONOMIA COMO POLÍTICA
PÚBLICA DE PREVENÇÃO A SAÚDE NO TELETRABALHO
Gustavo Abrahão dos Santos 3
Rodrigo Santana do Nascimento 4
RESUMO
Trabalhadores, empregadores e o uso da tecnologia da informação são aqui abordados,
tendo como contexto, a prevenção da saúde no meio ambiente do trabalho. Com a
evolução das relações de trabalho, apresenta-se o teletrabalho como o laborar com o uso
dos recursos informáticos e a distância do empregador, exigindo uma demanda de esforço
mental e físico dos trabalhadores. Neste ponto, elucidam-se as doenças que podem advir
do esforço psicofisiológico, bem como a minimização da fadiga dos trabalhadores no uso
de computadores com o controle remoto, abordando como política pública para a
prevenção da saúde ocupacional, a ergonomia para o teletrabalhador.
PALAVRAS CHAVES: Meio ambiente do trabalho. Ergonomia. Teletrabalho. Saúde.
ABSTRACT
Workers, employers and the use of information technology are addressed here, having as
context, the prevention of health in the work environment. With the evolution of work
relations, teleworking is presented as working with the use of computer resources and the
distance of the employer, demanding a demand of mental and physical effort of the
workers. In this point, the diseases that can come from the psychophysiological effort, as
well as the minimization of the fatigue of the workers in the use of computers with the
remote control, are explained as the public policy for the prevention of occupational
health, the ergonomics for the teleworker.
KEYWORDS: Work environment. Ergonomics. Telecommuting. Health.
INTRODUÇÃO
No presente trabalho, aborda-se as relações sociais do meio ambiente do trabalho,
elucidando o espaço ambiental laboral como um local que terá em seu contexto questões
de qualidade de vida, sendo relevantes para o cotidiano da saúde humana no contingente
das novas relações trabalhistas que se apresentam no século XXI.
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Inicia-se a abordagem na apresentação do meio ambiente do trabalho, tendo como
objetivo geral fazer a relação do meio ambiente do trabalho com a ergonomia e o
teletrabalho, tendo como objetivo específico, abordar a ergonomia como política pública
para a prevenção da saúde no teletrabalho.
A metodologia da pesquisa é a revisão bibliográfica, bem como descritivo sobre a
atualização da legislação trabalhista, no que tange os desdobramentos conceituais sobre
o meio ambiente do trabalho e os efeitos do teletrabalho no Brasil.
Contextualiza-se no desenvolvimento da temática, a importância da saúde no meio
ambiente do trabalho, sendo política institucional das empresas e do Estado como meio
de prevenção para a qualidade de vida no trabalho.
Ilustra-se de forma específica, a questão da ergonomia no meio ambiente do
trabalho, como necessidade plausível para a prevenção da saúde dos trabalhadores.
No desenvolvimento deste trabalho, recorta-se o tema na questão do teletrabalho,
ilustrando sua regularização pelo novo texto da Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), que está aprovada para entrar em vigência no dia 11 de novembro de 2017, bem
como a necessidade da ergonomia como política pública, quanto à prevenção da saúde
dos teletrabalhadores.
Por fim, resta uma conclusão aberta para a construção de normativas nacionais a
serem positivadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, no que tange
direcionar política pública de Ergonomia para os fins de prevenção da saúde dos
empregados no teletrabalho, conforme a interpretação descritiva da redação do artigo 75A ao artigo 75-E da nova Consolidação das Leis Trabalhistas.
1. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

O trabalho se relaciona a um esforço humano cotidiano, direcionado na obtenção
de uma produção que resulte em recursos financeiros alocados as empresas e mercados,
bem como remunerado aos trabalhadores. Para minimizar o esforço humano derivado do
trabalho, cabe torná-lo essencial para a vida humana.
Com relação à condição humana, relata PURVIN (2000, p. 26): “em sua obra ‘A
Condição Humana’, Hannah Arendt apresenta os conceitos do que considera as três
atividades humanas fundamentais: o labor – atividade diretamente relacionada à própria
vida, que assegura a sobrevivência do indivíduo e a vida da espécie; o trabalho – atividade
correspondente ao artificialismo da existência humana, cujo produto oferece certa
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permanência em oposição à efemeridade do tempo de vida humano; e a ação – atividade
condicionada à pluralidade e à política, que cria a condição para a história”.
Percebe-se que a condição humana está circunscrita num meio ambiente. O habitar
segundo preconiza SIRVINSKAS (2009) é “um conjunto harmonioso de condições
essenciais para a existência da vida como um todo”.
Nesta existência da vida como um todo, existe o meio ambiente do trabalho, local
onde as atividades laborais do ser humano estão compreendidas.
Neste sentido, define como meio ambiente do trabalho MANCUSO (p. 59):
“´habitat laboral, isto é, tudo que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local
onde o homem obtém os meios para prover o quanto necessário para a sua sobrevivência
em equilíbrio com o ecossistema”.
O trabalhador ao executar suas atividades laborais num espaço industrial, este será
o habitat laboral do trabalhador e seu meio ambiente do trabalho, sendo esta uma relação
de trabalho humano frente às máquinas e instrumentos necessários para a produção
capitalista, e que PADILHA (2010, p. 38) preconiza como sendo, “uma relação de energia
(força de trabalho), matéria (modos de produção e serviços), afetando o ecossistema
laboral (o meio ambiente do trabalho)”.
Afirma ROCHA (1997, p. 30) que “o meio ambiente do trabalho não se limita ao
empregado e não se restringe ao espaço interno da fábrica ou da empresa, mas se estende
ao próprio local de moradia ou ao ambiente urbano”.
Deste modo, frisa-se que o meio ambiente do trabalho se exterioriza onde estiver
o habitat laboral do trabalhador.
Sendo o teletrabalho objeto deste estudo, aborda-se mais a frente os conceitos
sobre este meio ambiente do trabalho e a relação contratual especial a distância do
empregador e com uso de tecnologias da informação para a produção de um bem ou
prestação de serviços.
Enfim, o meio ambiente do trabalho como todo espaço laboral fora ou dentro da
empresa, executado pelo trabalhador na produção de bens e prestação de serviços, deve
garantir a qualidade de vida aos trabalhadores para a presente e futura gerações humanas,
tendo uma fundamental importância, a prevenção da saúde no meio ambiente do trabalho.
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2. A PREVENÇÃO DA SAÚDE NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
Primeiramente, a Conferência das Nações Unidas sobre o meio Ambiente de
Estocolmo de 1972 (BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, 2017), quando preconiza o
princípio n. 8: “O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao
homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as condições
necessárias de melhoria da qualidade de vida”.
Dentro deste contexto, frisa-se a Convenção 155 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT Brasília, 2017) que tutela a vida e a saúde dos trabalhadores no meio
ambiente do trabalho, adotada pela OIT em 1981, aprovada no Brasil em 18 de maio de
1992 e promulgada pelo Decreto no 1.254, de 29 de setembro de 1994.
Neste passo, a qualidade de vida deve ser inerente ao meio ambiente do trabalho,
ressaltando-se a Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasília,
2017) que estabelece os serviços de saúde no trabalho. Nesta Convenção, existem as
funções relevantes, a assessoria em matéria de saúde, segurança, higiene no trabalho e
ergonomia, equipamentos de proteção individual e coletiva, assim como no planejamento
e organização do trabalho. A mencionada Convenção da OIT foi aprovada pelo Decreto
legislativo no. 86, de 14/12/1989, ratificada em 18 de maio de 1990, sendo promulgada
pelo Decreto no. 127 de 22 de maio de 1991 no cenário nacional.
Diante das normativas internacionais, existem as constitucionais, bem como as
infraconstitucionais e regulamentadoras no meio ambiente do trabalho brasileiro.
A Constituição Federal de 1988, estatuiu como um direito fundamental a saúde no
meio ambiente do trabalho5, sendo aquele direito que deve priorizar os princípios da
dignidade humana e do valor social do trabalho6, elencando na regra constitucional, o
cumprimento das normas de higiene, segurança e saúde no trabalho7, para efetivar o meio
ambiente do trabalho humanizado dentro do contexto da ordem econômica de
transformação dos recursos naturais e defesa do meio ambiente8.

5

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: (...) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
6 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: (...)III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
7 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: (...)XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança;
8 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
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Elucida DE MELO (2013, p. 66) que “a dignidade humana é um valor moral e
espiritual inerente à pessoa humana, o qual se manifesta na autodeterminação consciente
e responsável da própria vida”.
A dignidade humana é um direito fundamental constitucional, e que aplicado nas
relações de trabalho, garante a proteção dos valores sociais da saúde e segurança,
tornando o meio ambiente do trabalho com qualidade de vida.
A saúde é um direito fundamental constitucional nas relações sociais9 basilar para
a vida do trabalhador, diante de um meio ambiente do trabalho degradante.
Para tanto, existe a legislação infraconstitucional no campo do meio ambiente do
trabalho demanda regras positivas, quanto à proteção à saúde e segurança do trabalhador
nos artigos 154 a 201 da Consolidação das Leis do Trabalho.
No contexto da legislação infraconstitucional, valoriza-se o meio ambiente do
trabalho humano, quando o empregador cumpre com o seu dever, quanto à realização dos
exames médicos (art. 168 da CLT), bem como da entrega dos Equipamentos de Proteção
Individual (art. 166 da CLT), principalmente, quando a prevenção a saúde do trabalhador,
por meio do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (art. 162 da
CLT) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Art. 163 a 165 da CLT).
E mais, quando o empregador capacita e treina os trabalhadores, quanto as tarefas
e atividades que contenha risco, dá-se efetividade ao trabalho do Serviço Especializado
de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) quanto ao controle dos programas e ações de prevenção da saúde
laboral.
Além da legislação infraconstitucional, existem as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego pela Portaria n.
3214 de 1978, buscando-se o condão de aplicação das normas do meio ambiente do
trabalho, à gestão da saúde e segurança do trabalhador, bem como o que deva ser assertivo
à previsão da legislação constitucional e infraconstitucional brasileira.
Atualmente, existem Trinta e seis Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), positivadas sobre a gestão da saúde ocupacional nas
empresas, ressaltando-se a Norma Regulamentadora nº 7 do MTE e a Norma

9

Brasil. Constituição Federal de 1988. Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
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Regulamentadora nº 17 do MTE, esta última, quanto a temática do desenvolvimento deste
trabalho.
A gestão da saúde do trabalhador voltada a ergonomia, se conduz por meio do
Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional (PCMSO), previsto na Norma
Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)10, em consonância
com a Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e emprego (MTE)11.
A Norma Regulamentadora nº 17 do MTE, trata do corpo e mente adaptado aos
mobiliários e inclusive aos computadores e o uso da tecnologia de forma organizada,
priorizando as características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho
a ser executado. Determinadas características psicofisiológicas, demandam a gestão da
saúde nas empresas através da Análise de Risco Ergonômico pelo empregador12.
Neste sentido, o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional
(PCMSO) e a Análise de Risco Ergonômico são políticas públicas que devem ser
implementadas nas atividades laborais com uso de tecnologia, como por exemplo, a
digitação de dados por meio eletrônico que se usa computador, sendo o caso do
teletrabalho que será exposto mais adiante.
3. A ERGONOMIA NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
A organização do trabalho no sentido de estudar as adaptações das máquinas a
estrutura do corpo e mente humana conduz ao surgimento do conceito da ergonomia.

10

BRASIL. Portaria 3214/78. Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego. Item
7.4.3.2 - No exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados:
a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou
agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas,
os exames deverão ser repetidos: a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico
encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de
negociação coletiva de trabalho;
11
BRASIL. Portaria 3214/78. Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Item
17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem
observar o seguinte: a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento
à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade
ao trabalhador; b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo
de acordo com as tarefas a serem executadas; c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser
colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olhoteclado e olho-documento sejam aproximadamente
iguais; d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 17.4.3.1. Quando os
equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo forem utilizados
eventualmente poderão ser dispensadas as exigências previstas no subitem 17.4.3, observada a natureza
das tarefas executadas e levando-se em conta a análise ergonômica do trabalho.
12
Portaria 3214/78. Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Item 17.1.2. Para
avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe
ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as
condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.
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Segundo Dul e Weerdmeester (2004, p. 1) apontam que:
A ergonomia desenvolveu-se durante a II Guerra Mundial (1939-45).
Pela primeira vez, houve uma conjugação sistemática de esforços entre
a tecnologia, ciências humanas e biológicas para resolver problemas de
projeto. Médicos, psicólogos, antropólogos e engenheiros trabalharam
juntos para resolver os problemas causados pela operação de
equipamentos militares complexos. Os resultados desse esforço
interdisciplinar foram gratificantes, a ponto de serem aproveitados pela
indústria, no pós-guerra”.

E nesta organização dos fatores tecnológicos, humanos e biológicos, surgem os
computadores na década de 60 e 70 do século XX, e a adaptação ergonômica do corpo e
mente humana aos computadores.
Com a evolução do conceito de ergonomia e a evolução tecnológica, surge a
definição de SILVEIRA E SALUSTIANO (2012, p. 75), que “o posto de trabalho nada
mais é do que a junção do sistema homem-máquina-ambiente"
Este sistema, segundo SILVEIRA E SALUSTIANO (2012, p. 75), "é uma unidade
envolvendo um homem e o equipamento que ele utiliza para realizar seu trabalho, como
também o ambiente que o trabalhador se encontra”.
E nesta unidade entre homem e equipamento, existe a fadiga. Afirma CATALDI
(2015, pág. 37):
“Na era industrial, os trabalhadores ficam tão envolvidos nos ritmos da
máquina mecânica que, frequentemente, descreviam sua própria fadiga
em termos de máquina – queixando-se de estarem “desgastados” ou
passando por um “esgotamento”. Agora, um número crescente de
trabalhadores está se tornando tão integrado aos ritmos da nova cultura
do computador que, quando se sentem estressados, sentem
“sobrecarga” e, quando se sentem incapazes de enfrentar a situação, “se
apagam” e “dão uma parada”, palavras que refletem a proximidade dos
trabalhadores com o ritmo imposto pela tecnologia do computador”.

Salienta-se que a tecnologia computacional envolve a condição laboral, e que por
este prisma devem estar adequadas ao trabalhador, zelando pela saúde, integridade física
e qualidade de vida no meio ambiente do trabalho, primando pela “higiene
ocupacional”13.
13

Segundo a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO),
os principais termos utilizados no Brasil para definir a ciência que se dedica ao estudo dos ambientes de
trabalho e à prevenção das doenças causadas por eles são: Higiene Ocupacional, Higiene Industrial e
Higiene do Trabalho. O Termo Higiene Ocupacional foi preferido internacionalmente para definir o campo
de atuação desta ciência, após as conclusões extraídas durante a conferência Internacional de Luxemburgo,
ocorrida de 16 a 21 de junho de 1986, que contou com a participação de representantes da comunidade
Econômica Européia – CEC, da Organização Mundial da Saúde – OMS, da comissão Internacional de
Saúde Ocupacional – ICOH e da American Conference of governamental Industrial Hygienists – ACGH.
A definição de Higiene Ocupacional pela Americam Conference of Governamental Industrial Hygienists –
ACGIH: ciência e arte do reconhecimento, avaliação e controle de fatores ou tensões ambientais originados
do, ou no, local de trabalho e que podem causar doenças, prejuízos para a saúde e bem estar, desconforto e
ineficiência significativos entre os trabalhadores ou entre os cidadãos da comunidade” (2004, p. 44-45).

42

Logo, esta adequação está na ergonomia, sendo necessária para a qualidade de
vida no trabalho, e segundo GRANDJEAN (1980) “a ergonomia é adaptar o trabalho ao
homem”.
A qualidade de vida no trabalho depende da relação homem e trabalho com
computadores e os mobiliários assertivos e adaptados ao trabalho a ser executado.
Preconiza ABRAHÃO e PINHO (2002, p. 48) que “o computador, como um
instrumento de trabalho, é um mediador entre a ação e o objeto de trabalho”.
Enfim, muitas são as profissões que utilizam o computador como mediador entre
a ação e o objeto do trabalho, podendo citar: o teletrabalho14, operadores de checkout,
operadores de telemarketing, digitadores, operadores de atendimento ao consumidor, e
mais, modernamente, os profissionais da educação em ensino a distância. E neste ponto,
quanto ao teletrabalho, existe a necessidade de políticas públicas ergonômicas que
tutelem a saúde e qualidade de vida do trabalhador, com fins a evitar doenças psicológicas
e fisiológicas.

4. TELETRABALHO, REGULARIZAÇÃO E VALORES PROTETIVOS NA
RELAÇÃO DE TRABALHO
Com a modernização da legislação trabalhista no Brasil, editou-se a Lei n.
13.467/2017, texto legal que atribui à nova Consolidação das Leis Trabalhistas,
regularização do teletrabalho no país, como se preceitua nos artigos 75-A a 75-E, a serem
observados.
O novo texto da consolidação das Leis Trabalhistas -CLT foi publicado no diário
Oficial da União em 14 de julho de 2017, e segundo o artigo 6º da Lei 13.467/17, terá a
vigência em 11 de novembro de 201715, caso a ADI 576616, com pedido de liminar não
suspenda a vigência da nova CLT.

14

O teletrabalho é o trabalho com uso do computador e tecnologia de transmissão de dados do computador
para o empregador que está à distância da sede física ou filial da empresa. Neste sentido, o dicionário
Aurélio conceitua “Teletrabalho” como sendo “atividade profissional realizada fora do espaço físico da
entidade empregadora, com auxílio de tecnologias de comunicação à distância e de transmissão de dados”.
Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/teletrabalho>. Acesso em: 21 Set. 2017.
15
Vigência da nova consolidação da Leis Trabalhistas - CLT. Art. 6o Esta Lei entra em vigor após
decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.
Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso em 21 set. 2017.
16
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, com pedido de liminar, contra dispositivos da chamada
reforma trabalhista, que, em seu entendimento, impõem “restrições inconstitucionais à garantia de
gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de recursos, na Justiça do Trabalho”. Segundo o
procurador, as normas violam as garantias constitucionais de amplo acesso à jurisdição e a assistência
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Primeiramente, preconiza o artigo 75-A da Lei n. 13.467/2017 que ”A prestação
de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste
Capítulo”.
O conceito legal do teletrabalho no Brasil está ao artigo 75-B da Lei n. 13.467/17
(Nova CLT): “Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora
das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo”.

Neste sentido, o teletrabalhador poderá executar suas atividades em local fora da
empresa, podendo ser na residência ou em outro local assertivo, tendo suas atividades
laborais anotadas em contrato de trabalho individual, conforme preceitua o Art. 75-C da
Lei n. 13.467/17: “A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar
expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão
realizadas pelo empregado”.

O teletrabalhador poderá ser convocado para realizar atividades presenciais na
empresa, o que não descaracterizará o teletrabalho, diz o artigo 75-B, par. único da nova
CLT.
Neste ponto, salienta-se que o regime jurídico do teletrabalho, na maior parte do
tempo, terá como atividades laborais não presenciais, mas, via de regra, em um local
específico, sem a necessidade de se locomover para exercer suas atividades na empresa.
Por exemplo, residência própria ou biblioteca, mas desde que utilizando das tecnologias
da informação e telecomunicação, especialmente por meio da internet, como email,
Whatsapp, Facebook, para recebimento e envio das atribuições ao empregado.
Em algum momento do teletrabalho, o empregado deverá comparecer às
dependências do empregador para a realização de atividades específicas, tais como,
subtendem-se: reuniões, treinamentos ou qualquer outra instrução ou diálogo que o
empregador almeja realizar com o empregado, inclusive diálogos e instruções sobre a
prevenção à saúde do trabalhador, nesta modalidade de contrato de teletrabalho.
O regime de contrato de trabalho intermitente17, se apresenta como possibilidade
a ser utilizado no teletrabalho, tendo em vista o que preceitua o artigo 75, parágrafo 1º da

judiciária
integral
aos
necessitados.
Disponível
em
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353910>. Acesso em 21 set 2017.
17
No que se refere ao contrato de trabalho intermitente e sua remuneração, a Lei 13.467/17 (nova CLT)
preceitua nos artigos 443, parágrafo 3º cumulado com artigo 452-A. Art. 443. O contrato individual de
trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado
ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. (...) § 3o Considera-se como intermitente
o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com
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nova CLT alterada pela Lei 13.467/17: “Poderá ser realizada a alteração entre regime
presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em
aditivo contratual”.
O aditivo contratual vinculado a anotação do registro do teletrabalhador na carteira
de Trabalho e Previdência Social - CTPS é que especificará todas as atividades do
teletrabalhador, bem como o uso dos insumos e da tecnologia para a transmissão de dados
para o empregador, conforme o artigo 75-D do novo texto da CLT18.
Enfatiza-se que o trabalho remoto é inerente ao teletrabalho, sendo na
interpretação da lei, o que se compreende ser necessário para a aquisição, manutenção ou
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura do trabalho, e que
restarão no aditivo contratual, quando se expressa “previstas em contrato escrito”,
inclusive o reembolso.
E mais, as despesas com a aquisição, manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura básica não integram a remuneração do
teletrabalhador.
Contudo, necessária é uma reflexão sobre os aspectos protetivos do
teletrabalhador, nesta relação de trabalho a distância com uso de tecnologia.
O Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Dr. Geraldo Magela Melo,
ao produzir o artigo “O Teletrabalho na nova CLT” (ANAMATRA, 2017), afirma que
não se preserva o princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho:
É preciso refletir se a reforma atinge os fundamentos da República
Federativa do Brasil de preservar a dignidade da pessoa humana e
atribuir valor social ao trabalho, art. 1°, incisos III e IV da CF/88. Na
parte do teletrabalho, não se protege o trabalhador como parte
hipossuficiente da relação. Ao contrário, buscou-se livrar o empregador
da observância do direito constitucional do trabalhador à proteção da
jornada, submetendo-o à uma perigosa hiperconexão digital, sem o
correspondente pagamento por parte dos donos da produção, o que é
preciso ser alertado à sociedade brasileira.
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas,
regidos por legislação própria.
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter
especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo
ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato
intermitente
ou
não.
Disponível
em
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso em 21 set. 2017.
18
O artigo 75-D da Nova CLT, alterada pela Lei 13.467/17, trata de todas as condições do teletrabalho
como prestação de serviço remoto. Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão
previstas em contrato escrito.
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Neste sentido, se não houver a preservação dos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e valorização social do trabalho, restará ineficaz o texto do
artigo 75-E da nova Consolidação das Leis Trabalhistas, e inoperante para a saúde do
trabalhador.
Ressalta-se o texto do artigo 75-E da nova Consolidação das Leis Trabalhistas:
Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira
expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar
doenças e acidentes de trabalho.
Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de
responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas
pelo empregador.

Percebe-se que na interpretação do artigo 75-E da nova CLT, existe a necessidade
da construção de uma política pública que balize o dever do empregador em instruir os
empregados sobre a prevenção da saúde no teletrabalho, abordando-se a seguir este tema.
5. POLÍTICAS PÚBLICAS DA ERGONOMIA NO TELETRABALHO

Primeiramente, as políticas públicas para a prevenção da saúde do teletrabalhador
poderão ser construídas, sob o conceito da ergonomia no meio ambiente do teletrabalho,
no que se refere a prevenção às doenças psicofísiológicas nos teletrabalhadores. Já existe
a Norma Regulamentadora n. 17 do MTE, sendo necessária uma ampliação para o
teletrabalho.
Salienta-se que as pausas para descanso de forma ampla e geral para atividades de
digitação com uso da tecnologia dos computadores estão previstas no texto da Norma
Regulamentadora (NR) n. 17, precisamente no item 17.6.3 do MTE 19. E mais, estas
pausas são necessárias, tendo em vista a postura do trabalhador e os distúrbios no corpo
e mente.
Segundo DE OLIVEIRA (2011, p. 162), “os distúrbios do sistema músculo
esquelético, têm despertado a atenção de pesquisadores preocupados com questões relativas
à saúde e ao trabalho devido ao custo e ao impacto na qualidade de vida ”. Conforme

PUNNETT & WEGMAN (2004) “esses distúrbios incluem várias doenças articulares,
problemas de coluna, distúrbios em tecidos moles, condições ósseas e trauma de difícil
avaliação clínica”.
Ergonomia. Norma Regulamentadora n. 17. “Item 17.6.3 do MTE. Nas atividades que exijam sobrecarga
muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da
análise ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: (...). b) devem ser incluídas pausas para
descanso”. .Disponível em: <http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normasregulamentadoras/norma-regulamentadora-n-17-ergonomia> Acesso em 21 set. 2017.
19
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Estes distúrbios são conhecidos como Disfunção Osteomuscular Relacionada ao
Trabalho (DORT), denominados como Lesões por Esforços Repetitivos (LER).
Afirma DE OLIVEIRA (2011, p. 162) que “as lesões por esforços repetitivos
representam de 80 a 90 % dos diagnósticos de doenças profissionais da Previdência
Social”.
Segundo DE OLIVEIRA (2011, p. 367): “o avanço significativo das LER/DORT
incentivou os profissionais das categorias mais expostas, bem como os empresários e
autoridades, na busca das soluções e das estratégias de prevenção”.
Neste sentido COUTO (1995, p. 94) se refere a quatro medidas que reduzem
acentuadamente os casos novos de LER: “1) revezamento obrigatório nas funções; 2)
instituição de pausas a cada hora trabalhada; 3) melhoria da área de engenharia da
empresa (engenharia de métodos); 4) melhoria do relacionamento humano”.
Todavia, as posturas fazem parte do contexto da fadiga do trabalhador no
desenvolvimento das doenças ocupacionais, sendo usuais com o uso da tecnologia e
computadores, quanto à postura: tenossinovite, tendinite, bursite, hérnia de disco, entre
outras.
Além destes efeitos, afirma DE OLIVEIRA (2011, p. 165) que “outros distúrbios
verificados em operadores de terminal de vídeo são os psicológicos relacionados ao
estresse”.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1987), entre tais distúrbios
incluem-se: irritabilidade, frustração, ansiedade, cansaço, fadiga e depressão.
Neste passo, observa-se ser necessário a construção específica de política pública
para o teletrabalho na Norma Regulamentadora n. 17 do Ministério do Trabalho, com fins
de estabelecer o objeto da prevenção, bem como as instruções do empregador ao
teletrabalhador.
Afirma CATALDI (2015, pág. 39):
As novas tecnologias baseadas no computador aceleram tanto o volume, o
fluxo e o ritmo da informação que milhões de trabalhadores estão passando
por “sobrecarga” mental e “fundindo-se”. O cansaço físico gerado pelo
ritmo acelerado da antiga economia industrial está sendo superado pela
fadiga mental provocada pelo ritmo do nano segundo da nova economia da
informação.
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Uma prevenção necessária a saúde mental dos teletrabalhadores é evitar a
Síndrome de Burnout20, sendo que ela contém a Depressão como doença no estágio mais
avançado.
Segundo FARAH (2016, pág. 19), “desde a década de 90, as empresas começam
a se deparar com o aumento vertiginoso de quadros de depressão, sem dispositivos nem
políticas claras para combater o novo panorama”. E ainda, entende FARAH (2016, pág.
20), que “a depressão caracteriza um tipo de sofrimento com perfil emocional próprio”.
Evidencia-se tal fato, quando WAKEFIELD E HORWITH (2010) afirmam que
“segundo estimativas da OMS, em 2020, a depressão será a maior causa de afastamento
nas empresas do mundo inteiro, chegando a 20% do quadro”.
Enfim, segundo a nova Consolidação das Leis Trabalhistas, os empregadores terão
o dever de instruir os seus teletrabalhadores, quanto aos riscos das doenças do trabalho,
entre elas, a Síndrome de Burnout e a Depressão que podem ser atribuídas ao isolamento
da convivência com colegas no meio ambiente do trabalho, bem como as Lesões por
Repetição no Trabalho (LER) ou Doenças Osteomusculares por Repetição no Trabalho
(DORT).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que a prevenção da saúde no teletrabalho passa a ser regularizada
no artigo 75-E do novo texto da CLT, bem como que a ergonomia é essencial para o
teletrabalho, delineando a assertiva postura ocupacional mental e física nas atividades do
teletrabalhador, enfatiza-se uma aberta conclusão dentro deste contexto, apontando
sugestões de políticas públicas para qualidade de vida neste meio ambiente de trabalho.
Primeiramente, elucida-se que a ergonomia está regularizada de forma específica
na Norma Regulamentadora n. 17 e os 2 (dois) anexos do MTE, referentes ao trabalho
dos operadores de checkout e operadores de teleatendimento/telemarketing. Neste ponto,
a primeira sugestão de política pública como prevenção para saúde ocupacional no
teletrabalho, é a discussão pública através das comissões tripartites (Governo,
Empregadores e Empregados), acerca da construção do anexo n. III na Norma

Segundo Maria José Giannella Cataldi em “Stress no Meio Ambiente do Trabalho”. 3ª edição Ltr. 2015.
Página 60, Burnout surgiu em 1974, com o psicólogo Fregenbauer, que constatou esta síndrome em um
paciente que trazia consigo energias negativas, impotência relacionada ao desgaste profissional. O termo
Burnout é uma composição de bun (queimar) e out (fora), ou seja, traduzindo para o português “perda de
energia” ou “queimar” para fora, fazendo a pessoa que adquiriu esse tipo de estresse, tendo reações físicas
físicas e emocionais, passando a apresentar um tipo de comportamento agressivo.
20
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Regulamentadora n. 17, contendo condições específicas para a prevenção de acidentes e
doenças no teletrabalho, dando-se direção para as instruções dos empregadores aos
teletrabalhadores, neste sentido.
Uma outra conclusão que oferta segunda sugestão de política pública, é que após
o diálogo e a confecção do anexo III da Norma Regulamentadora n. 17, existirá a
necessidade de campanhas nacionais sobre prevenção a saúde ocupacional no teletrabalho
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde, em face da
interdisciplinariedade do tema.
Concluindo, uma terceira sugestão de política pública, é no sentido de ser
necessário um cadastro das instruções dos empregadores aos empregados sobre as
condições específicas de prevenção a saúde ocupacional no teletrabalho, vinculativo ao
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que já é obrigatório para o registro dos
benefícios inerentes aos acidentes e doenças do trabalho, bem como para obtenção da
aposentadoria especial, conforme a Instrução Normativa n. 85 do Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS) de 18 de fevereiro de 2016. Neste ponto, o cruzamento dos
dados informativos, enfatiza uma melhoria contínua ao controle estatístico do cenário
ocupacional do teletrabalho no Brasil, bem como ações corretivas para dar efetividade a
qualidade de vida no teletrabalho.
Enfim, a ergonomia no teletrabalho é primordial para a efetividade do direito
social e trabalhista, necessária para se evitar o aumento de doenças do trabalho, tais como:
a Síndrome de Burnout, a Depressão, as doenças degenerativas músculo esqueléticas
denominadas Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Doença Osteomuscular por
Repetição no Trabalho (DORT), no bojo da prevenção da saúde mental e fisiológica
ocupacional.
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LEGALIDADES, SOCIEDADES E ESTADO: REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO
DE ÁREAS PROTEGIDAS
Camila Mikie Nakaharada21
Felipe Augusto Zanusso Souza22
RESUMO
Em uma abordagem histórica, é possível perceber o surgimento de diversas
políticas públicas para a proteção da natureza, por meio de espaços territoriais
especialmente protegidos. Essa análise usa a teoria tridimensional do Direito para analisar
o fato, valor e a norma: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Atualmente,
este é considerado uma das principais estratégias para a conservação de paisagens,
biodiversidade, serviços ecológicos e aspectos culturais. Sabe-se que ainda há muitos
desafios de gestão e implementação das políticas públicas. Algumas reflexões gravitam
em torno de críticas sobre os desafios institucionais e políticos, bem como o potencial
educacional de novos valores holísticos que representam.
PALAVRAS-CHAVE: Áreas protegidas. Direito ambiental.
ABSTRACT
In a historical approach, it is possible to perceive the emergence of several public policies
for the protection of nature, known as specially protected territorial spaces. This analysis
is based on the “three-dimensional theory of Law”, used to analyze the fact, value and the
law: the National System of Conservation Units. Currently, this is considered one of the
main strategies for the conservation of landscapes, biodiversity, ecological services and
cultural aspects. There are several challenges for the management and implementation of
public policies, as we describe. Some reflections bring to light a critical analyse of
institutional and political challenges. Also we introduce those protected area as
educational potential for a new holistic value.
KEYWORDS: Protected areas. Environmental Law.
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INTRODUÇÃO

O estabelecimento de áreas protegidas tem sido um dos principais e mais
promissores mecanismos para conservação de paisagens, biodiversidade, serviços
ecológicos e aspectos culturais. Se por um lado permitem garantir a proteção de domínios
territoriais, por outro possuem o potencial de agregar valores ambientais à sociedade,
especialmente por meio da criação de novas formas de relação e contato com a natureza.
Essas possibilidades de relação estão muitas vezes associadas aos instrumentos legais
disponíveis para gestão dessas áreas protegidas: planos de manejo, conselhos gestores,
programas de uso público; regularização fundiária; recuperar de áreas degradadas, etc.
São ações e instrumentos considerados essenciais para a gestão das unidades de
conservação.
Nesse sentido, o Estado teria importância fundamental na consolidação de uma
política de áreas protegidas. Esse, no entanto, tem sido um dos dilemas da chamada
gestão/ manejo dos recursos de uso comum (entre os quais as áreas protegidas estão
inseridas). Será apenas por meio da intervenção do Estado que poderemos garantir a
conservação? Será através da gestão comunitária? Participativa? Da gestão autônoma ou
privada?
Assim, sabendo do dilema entre indivíduo/ coletividade, privado/ poder público
na elaboração de normas que buscam a conservação da natureza por meio das áreas
protegidas, esse artigo tem como objetivo refletir sobre as tensões entre direito e políticas
públicas da gestão de áreas protegidas no Estado de São Paulo.
O trabalho está ancorado na abordagem histórica sobre o surgimento de políticas
públicas como estratégias de conservação da natureza no mundo e no Brasil e a
positivação do Direito Ambiental. Em seguida propõe-se uma reflexão crítica sobre
alguns aspectos da gestão de áreas protegidas no Estado de São Paulo, onde está
localizado o Parque Estadual Restinga de Bertioga.

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

As primeiras lições jurídicas abordam o Direito como realização ordenada e
garantida do bem comum numa estrutura tridimensional de fato, valor e norma. De
maneira geral, o primeiro elemento, o fato, refere-se a acontecimentos e condutas da
sociedade. O valor coloca tal fato em uma perspectiva axiológica, atribuindo um
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determinado grau de importância. A norma, então, atribui significado jurídico a relação
de fato e valor, resultando em leis ou normas. Desta forma, ordenamento jurídico não
seria uma abstração formal, pois se ancora em valores que determinam os preceitos
jurídicos e em os fatos que os condicionam, “tanto na sua gênese como na sua ulterior
aplicação” (REALE, 2002). Neste sentido, busca-se ilustrar fato e valor da normatização
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em seguida realizar-se-á uma análise
crítica da aplicabilidade e efetividade da política pública de conservação da natureza para
áreas protegidas, tendo como referência uma unidade de conservação do município de
Bertioga.
A relação entre norma, fato, valor é anterior à criação da teoria tridimensional do
Direito e pode ser observada na história da proteção à natureza. O ser humano, ao adquirir
consciência sobre sua capacidade de transformar a paisagem natural e possivelmente
destruí-la, também criou estratégias de proteção contra os potenciais riscos causados por
suas ações impactantes. De maneira geral, a delimitação e a restrição de áreas foram as
ações mais comuns, claro que nem sempre por meio de lei tal como é concebida hoje,
mas por diversas formas, de acordo com o momento histórico, a situação cultural e a
disponibilidade tecnológica das sociedades e sua relação com o ambiente.
O movimento de proteção da natureza emerge de maneira significativa a partir da
Revolução Industrial da Inglaterra do século XVIII, episódio que também significou
mudanças nas relações sociais e econômicas devido à acumulação capitalista e à expansão
dos mercados. Assim, os valores centrados na produção (terra, trabalho e capital), os
preceitos individualistas, antropocêntricos, mecanicistas da economia clássica reduziam
os recursos da Terra à mercadoria, sendo a degradação ambiental um fato irrelevante.
Ainda ilustrando o fato - a degradação do meio ambiente - nesta perspectiva histórica,
temos a destruição das florestas nas colônias e a deterioração da qualidade de vida da
crescente população urbana nas metrópoles devido à queima do carvão, matriz energética
do século XIX.
Como resposta a este cenário é que ocorre o surgimento dos primeiros grupos,
clubes e sociedades protecionistas, os quais ecoarão na história do movimento
ambientalista internacional, ilustrando o segundo elemento da teoria tridimensional do
Direito, o valor. Se antes a indústria era vista como fonte do poder econômico e político,
agora era também destruidora da moral e da ordem social, da saúde humana do meio
ambiente urbano e da beleza natural, conforme retratado na literatura e nas artes plásticas.
As ciências naturais também fizeram emergir a responsabilidade moral do ser humano
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quanto à proteção da natureza, uma vez que o ser humano era parte dessa mesma natureza,
como qualquer outra espécie. São ilustres desta valoração a taxonomia botânica de Carl
von Linné, Linnaeus, as teorias evolutivas de Darwin e Wallace e a noção de ecologia,
cunhada pelo darwinista alemão Ernest Haeckel. O estadunidense George Marsh,
considerado um dos primeiros ambientalistas, que muito influenciou na criação de
espaços protegidos, alertava que a depleção dos recursos do planeta (as transformações
na flora, eliminação da fauna, supressão de florestas, poluição das águas e exploração de
areia) desde a Antiguidade no Mediterrâneo e Europa findaria no declínio da existência
humana, assim como ocorrera com civilizações antigas. Preocupado com a geografia
modificada pela ação humana, argumentava que áreas virgens deveriam ser protegidas
por razões tanto poéticas quanto econômicas (McCORMICK, 1992, DIAS, 2004,
PÁDUA, 2011). Com o avanço nos estudos de ecologia e evolução, o biólogo Aldo
Leopold traz à tona um novo paradigma: o dever ético da humanidade para assegurar a
continuidade e integridade dos processos naturais dos ecossistemas. Uma de suas frases
mais célebres, citada por Diegues (2001) é: “Toda ética se baseia numa só premissa: que
o indivíduo é membro de uma comunidade com partes interdependentes”. Na década de
1960, o movimento da contracultura amplia a questão ambiental como bandeira de luta
ao lado pacifismo, anticonsumismo e igualdade social.
Em relação às áreas protegidas, na Inglaterra, o Commons, Open Spaces, and
Footpaths Preservation Society, surge como grupo privado pioneiro em aquisição de
terras urbanas para espaços abertos, sem fábricas. Mais tarde, a National Trust (existente
até hoje) é criada para zelar pela herança natural, histórica e cultural da nação, porém
recebeu severas críticas devido à ausência de dispositivos legais que coordenasse a
aquisição de terras para reservas, administração e orientação a proprietários interessados
na causa preservacionista (McCORMICK, 1992). Neste sentido, por incorporar bases
teórica e legais na política governamental é que a criação do Parque Nacional de
Yellowstone em 1872, nos Estados Unidos, é referência de modelo de proteção de grandes
áreas naturais públicas. O Congresso determinou por lei que a região estaria proibida para
a colonização, ocupação e venda, sendo destinada para benefício, recreação e desfrute dos
visitantes. Hoje, esta política ambiental é uma das mais antigas, disseminadas e
praticadas no mundo (DRUMMOND, 1997, DIEGUES, 2001), mas não significa que é a
mais adequada.
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Com este breve panorama histórico, é possível perceber diferentes sistemas de
valores de orientação econômica, filosófica, religiosa, espiritual, ética, e científica que
norteiam as práticas de proteção à natureza.

2. O ORDENAMENTO LEGAL DA CONSERVAÇÃO EM POLÍTICAS
PÚBLICAS
Como desdobramento dessa valoração do meio ambiente e qualidade de vida,
conferências, reuniões, vêm mobilizando a atenção de organismos, da comunidade
científica, de tomadores de decisão, empresários, setores da sociedade civil e legisladores
para um esforço global com objetivo de organizar e coordenar de políticas de conservação
em âmbito mundial (HOGAN E VIEIRA, 1995).
Em 1972, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
Humano, em Estocolmo, é referência deste processo. Vale frisar a visão integradora a que
se propunha tal evento, com a proximidade logo em sua logo nomeação entre as palavras
“meio ambiente” e “humano”. É nesta ocasião que emerge de maneira significativa o
direito ambiental como direito humano básico, fundamento para um arcabouço legislativo
ambiental em nível mundial, que passou a influenciar o ordenamento interno de diversos
países (PADILHA, 2010). O Brasil, porém, ainda precisava da influência de movimentos
socioambientalistas internalizar tais valores no Estado, pois a questão ambiental era
tratada como antítese do progresso (VIOLA & LEIS, 1995). A ausência de leis, normas
ou regras de uso e ordenamento do espaço, aliada à desvalorização da mão-de-obra
nacional no mercado mundial eram “trunfos, moeda de barganha” na geopolítica
internacional. A política desenvolvimentista do regime militar promoveu a construção de
inúmeras obras e projetos de grande impacto ambiental, sem qualquer consulta pública
ou avaliação ambiental: usinas hidrelétricas como a maior da América Latina, Itaipu,
estradas como a Transamazônica, portos, refinarias de petróleo e pólos industriais
(SANTILLI, 2005) São fatos que ilustram “o desenvolvimento a qualquer custo” daquela
época, mas que ainda hoje se repetem, apesar de todo ordenamento jurídico, conforme
será apresentado.
Outro evento de importância diplomática é a Conferência da ONU sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92), quando se firma a necessidade de regras mais
claras e objetivas para o enfrentamento da problemática ambiental e estratégias para um
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novo modelo de desenvolvimento por meio de convenções e documentos23 firmadas como
instrumentos jurídicos (PADILHA, 2010, SAMPAIO, 2011). Em relação a políticas
públicas de áreas protegidas, a Convenção da Biodiversidade foi usada como base para
diversos outros tratados internacionais para conservação in situ dos ecossistemas e
ambientes naturais por meio de uma política de implantação e manejo que objetiva a
manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural, conforme orienta em
seu artigo 8º:
a. Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas
especiais precisam ser tomadas para conservar a diversidade biológica;
b. Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento
e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais
precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica (...);
d. Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e manutenção
de populações viáveis de espécies em seu meio natural;
e. Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em
áreas adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas
áreas.

As duas grandes conferências consagram-se pelo valor moral, sem vínculo
obrigatório, mas apenas intencional, na criação do regramento jurídico por meio do direito
(PADILHA, 2010). Ganham peso obrigatório quando ratificado, conforme ensina Paulo
Affonso Leme Machado (2010):
As declarações internacionais, ainda que oriundas das Nações Unidas,
não são transpostas automaticamente para o Direito interno dos países,
pois não passam pelo procedimento de ratificação perante o Poder
Legislativo. Diferentemente, as convenções ou tratados passam a ser
obrigatórios no Direito interno após a sua ratificação e entrada em vigor.

Antes da mudança de paradigma, as leis eram dispersas, fragmentadas e
desarticuladas criadas por diversos órgãos governamentais, sem vinculação a
compromissos ou metas políticas e tinham ênfase utilitarista, como o Código de Águas,
que dá destaque ao aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica,
e o Código Florestal, voltado para regulamentar a exploração florestal (SANTILLI,
2005).
A partir da Lei nº 6.931 de 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente cria-se
um sistema, uma rede com órgãos dos Estados e Municípios responsáveis pela gestão
administrativa ambiental, estabelecendo objetivos e responsabilidades compartilhadas

23

Trata-se da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e Declaração de Princípios sobre
as Florestas e a Agenda 21, sendo esta um instrumento de planejamento. Ainda como resultado
significativo, duas convenções multilaterais são firmadas como instrumentos jurídicos: a ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).

57

sobre um bem coletivo, por meio de diretrizes para avaliação de impactos, planejamento
e gerenciamento, de zoneamento ambiental.
A consagração dessa tendência internacional ocorre na Constituição Federal de
1988, na qual dedica um capítulo para o meio ambiente, em seu artigo 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

Para o ministro Antonio Herman Benjamin (2009), o artigo acima representa “um
verdadeiro avanço extraordinário”:
Saímos de uma situação insustentável, onde os elementos do meio
ambiente eram coisas e só coisas, vistas isoladamente e condenadas,
irrestritivamente, à apropriação privada, para uma outra, em melhor
sintonia com o pensamento contemporâneo e o estado do conhecimento
científico, baseada na valorização não apenas dos fragmentos ou
elementos da natureza, mas do todo e de suas relações recíprocas; um
todo que deve ser “ecologicamente equilibrado”, visto, por um lado,
como “essencial à sadia qualidade de vida”, e, por outro, como “bem de
uso comum do povo”. Numa palavra, o legislador não só autonomizou
(= deselementalizou) o meio ambiente, como ainda o descoisificou,
atribuindo-lhe, sentido relacional, de caráter ecossistêmico e feição
intangível.

Considerando a abrangência e complexidade do bem tutelado por um único artigo,
o inciso III do parágrafo §1º do mesmo artigo incumbe ao poder público, em suas esferas
municipais, estaduais e federais a criação de espaços territoriais que tenham um
regramento de uso e ocupação objetivando a efetividade da proteção à integridade de
todos os atributos que assim o definem como um bem ambiental:
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção.

Pois bem, a partir desta base constitucional, após quase uma década de discussão,
essa lacuna legislativa foi (em parte) solucionada e tais “espaços a serem especialmente
protegidos” foram denominados “Unidades de Conservação” por meio da Lei nº
9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O
SNUC é considerado um dos mais importantes documentos para a conservação da
diversidade biológica, pois cria o aparato técnico, jurídico e conceitual, ou seja, estabelece
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critérios, normas e parâmetros para a criação, implantação e gestão das UC, criando uma
nova dinâmica de ordenamento territorial em uma parcela representativa dos biomas
brasileiros.
De maneira geral, o SNUC sistematizou doze categorias de proteção da natureza,
de acordo com o grau de restrição quanto ao uso do território, mas sempre tendo como
princípio a manutenção da biodiversidade. Esse sistema de valoração e referências éticas
é diferente entre as escolas de proteção da natureza, o que explica a distinção dos termos
preservação e conservação. Esta se ancora na ideia de ecossistema e suas espécies como
recurso que supõe regras para uso direto (extrativismo, moradia). Já aquela remete a uma
“natureza intocável”, que se deve evitar a interferência humana, conforme explica
Herman (2009):
O certo é que, em todo o mundo, os vários ordenamentos jurídicos adotam um
conjunto de instrumentos de tutela ambiental que mescla objetivos de
conservação (como a Reserva Legal, a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável e a APA – Área de Proteção Ambiental) com outros, mais rígidos,
de preservação (como as APPs – Áreas de Proteção Ambiental, Reservas
Biológicas e Estações Ecológicas). Uns mais antropocêntricos (Florestas
Nacionais, p. ex.), outros de índole claramente ecocêntrica (Estações
Ecológicas ou Reservas Biológicas, p. ex.).

O SNUC também buscou tutelar paisagens de notável beleza cênica, promover a
pesquisa científica, a educação ambiental e a valorização da cultura de populações
tradicionais. A busca pela integração com outras políticas territoriais, a sustentabilidade
econômica e a participação social na criação e gestão das UCs são elementos considerados
inovações desta política ambiental.
Vale reforçar que o Brasil já possuía unidades de conservação (O primeiro, Parque
Nacional de Itatiaia, foi criado 1937), mas que foram incorporados ao regime do SNUC.
Houve também a revogação tácita de artigos em outras leis que tratavam do mesmo
assunto, como por exemplo, o artigo 5º do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65):
Art. 5° - O Poder Público criará:
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas
Biológicas, com a

finalidade

de

resguardar

atributos

excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da
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flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para
objetivos educacionais, recreativos e científicos;

Pela primeira vez a participação no SNUC aparece nos processos de criação e
gestão das UC, realizados de maneira integrada com as políticas de administração de
terras e águas circundantes, considerando necessidades sociais e econômicas.
O período após o SNUC e marcado pela presença do Brasil em diversas
conferências mundiais sobre biodiversidade, resultando em planos, programas e metas
que remetem à importância das Unidades de Conservação. Como exemplo, podemos citar
a Política Nacional de Biodiversidade (Lei nº 4.339/2002); o Programa Nacional da
Diversidade (Decreto nº 4703/2003); Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da
Diversidade Biológica Brasileira (Decreto nº 5092/2004); o Projeto Estratégia Nacional
da Diversidade Biológica; Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto nº
5.758, de 2006); a Portaria MMA nº9/2007 que institui Áreas Prioritárias para
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira.
É possível perceber a evolução do arcabouço legislativo, nas palavras do ministro
Herman, “transformam-se os valores e percepções sociais, transforma-se, mais cedo ou
mais tarde, o quadro jurídico que rege a comunidade”, mas que não basta para a efetiva
proteção à natureza, conforme as reflexões a seguir.

3. A TENSÃO ENTRE SOCIEDADE E ESTADO NA CULTURA DE ÁREAS
PROTEGIDAS

De acordo com dados do último censo nacional o Estado de São Paulo possui mais
de 41 milhões de habitantes, sendo que destes mais de 20 milhões vivem na região
metropolitana de São Paulo. Paralelamente, o Estado de São Paulo é reconhecido por
possuir um dos maiores sistemas de áreas protegidas estaduais do país, com 94 unidades
de conservação de diferentes categorias, cobrindo cerca de 18% do território do Estado.
Uma análise preliminar básica evidenciaria o potencial de visitação que as
Unidades de Conservação (UCs) possuem no Estado, diante de uma população com
poucas opções de turismo outdoor. No entanto, de acordo com dados da Fundação
Florestal, em 2015 essas áreas receberam menos de 75 mil estudantes da rede de ensino
e pouco mais de 1 milhão de visitantes. O Parque Estadual da Cantareira, por exemplo,
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localizado na maior e mais populosa cidade do Estado e com trilhas e áreas de bastante
beleza cênica recebeu pouco mais de 160 mil de visitantes24. Ou o que poderíamos dizer
do Parque Estadual Restinga de Bertioga? Por que seu potencial é subutilizado apesar da
criação alcançar quase oito anos? Ou, o que explica essa baixa visitação nas áreas
protegidas apesar do potencial?
Como ponto de partida para nossa análise optamos por estabelecer relação com as
ideias de Kinzig et al. (2013), que afirmam que as políticas públicas voltadas à resolução
de problemas ambientais complexos podem se tornar mais eficientes a longo prazo se elas
se propuserem a influenciar as normas e comportamentos sociais. Os autores discutem
ainda que políticas eficazes são aquelas que induzem mudanças de comportamento a curto
prazo e mudanças nas normas sociais a longo prazo. Ressaltam ainda que um papel central
dos pesquisadores é elucidar os impactos intencionais e não intencionais de políticas e
regulamentações sobre as normas sociais. Como normas sociais, assumimos o seguinte
significado:
Uma norma, de maneira general corresponde a um “standart”. Em sociologia, falase de “norma social”. Uma norma social é um modelo de se comportar relativo a um
grupo social numa sociedade. A sociedade concorda com um sistema de valores e normas
e isso dialoga com a teoria tridimensional do Direito. Os indivíduos desde a infância
(socialização primaria) integram este sistema, definindo o que é bom e o que é mal na
sociedade. Caso a norma não seja respeitada, existe a sanção, Então, uma norma social é
uma regra explícita ou implícita que propõe um comportamento que a sociedade valoriza,
conforme Miguel Reale ensina nas lições preliminares de Direito (2002).
Uma das questões mais importantes que se coloca, portanto, é se os a legislação
existente e os instrumentos de gestão existentes, tais como planos de manejo, conselhos
gestores, somados a outras estratégias como financiamentos internacionais, contratação
de gestores e etc. são capazes de contribuir para que as UCs alcancem seus objetivos
sociais e ecológicos, incluindo a construção de novos padrões de normas sociais em
relação aos territórios que se destinam proteger.
Essa ideia parece central quando falamos de áreas protegidas. Historicamente,
esses espaços foram apropriados por especialistas da conservação. Não raro diversos
autores têm destacado que áreas que deveriam ser do “povo”, foram tratadas como
verdadeiras “fazendas”, nas quais a entrada e as regras vinham de um chefe “especialista”.

24

Relatório de Atividades – Fundação Florestal – 2015.
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Assim, as áreas protegidas têm funcionado na verdade como áreas “não convivenciais”,
contrapondo o pensamento de Illich (1976), na medida em que estão encerradas em si
mesmas, sem uma vocação de atendimento da coletividade. Para transformar esse quadro,
seria necessário substituir a orientação estritamente técnica dessas áreas por valores éticos
que proporcionem novas experiências e vivências às pessoas, tal como pertencimento ao
território ou ao patrimônio natural e cultural.
Nessa perspectiva, é importante diferenciarmos as definições de arranjos e
ambiente institucional. De acordo com Gomide e Pires (2014) o ambiente institucional
refere-se às regras gerais que estabelecem o fundamento para o funcionamento dos
sistemas político, econômico e social, ou seja, fornece o conjunto de parâmetros sobre os
quais operam os arranjos de políticas públicas. No caso das áreas protegidas podemos
dizer, por exemplo, que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação seria o ambiente
em que essa política opera.
Já os arranjos compreenderiam as regras específicas que os agentes estabelecem
nas relações polícias, sociais e econômicas:
Seriam a forma particular de coordenação de processos em campos específicos,
delimitando quem está habilitado a participar de um determinado processo, o objeto e os
objetivos deste, bem como as formas de relações entre os atores (GOMIDE; PIRES,
2014). O conjunto de regras, mecanismos e processos que definem de forma particular
como se coordenam atores e interesses na implementação de uma política específica.
A definição do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas se assemelha à
sugerida acima, conforme:
São as políticas, sistemas e processos que as organizações usam para
legislar, planejar e administrar suas atividades de forma eficiente e
coordenada com demais organizações, a fim de cumprir o seu mandato
de forma eficaz.

Ambas as definições trazem associada a ideia de implementação da política,
portanto, compreende sua dimensão histórica de execução, incluindo o conjunto de
decisões e ações desempenhadas entre o lançamento e a percepção dos resultados
alcançados. Tendo em vista o crescente contexto democrático em diferentes áreas, a
capacidade do Estado em implementar uma política tem sido analisada sob dois
componentes principais dos arranjos institucionais: o técnico-administrativo e o político,
sendo cada um deles formado por critérios como:
•

Técnico- administrativo: Presença de organizações com recursos humanos,
financeiros e tecnológicos adequados e disponíveis para a condução das ações;
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existência e operação de mecanismos de coordenação; estratégias de
monitoramento;
•

Político: Existência e formas de interação das burocracias do executivo com
agentes do sistema político- representativo; existência e operação efetiva de
formas de participação social; atuação de órgãos de controle.
O primeiro componente está associado ao aspecto burocrático, aqui entendido no

sentido de Max Weber, como uma organização racional capaz de fazer as melhores
adequações de meios para se alcançar determinados fins de maneira mais eficiente
possível, ou seja, a funcionalidade ou a “disfuncionalidade” desses instrumentos
(FEITAL, 2014). Já o segundo deriva da dimensão política, associado às habilidades do
Executivo em estabelecer canais de interlocução, negociação, processar conflitos e
prevenir a captura por interesses específicos (GOMIDE; PIRES, 2014).
Dessa forma, a literatura sugere que, quanto melhores as capacidades, maior
influência nos resultados e nas inovações das ações governamentais. Após analisar alguns
estudos de caso no Brasil, Pires e Gomide (2014) concluíram que altas capacidades
técnico- administrativas estão associadas a altas taxas de execução; e altas capacidades
políticas estão associadas à alta inovação do processo de execução das políticas.
Especificamente para os arranjos relacionados ao manejo de recursos naturais,
alguns autores tem destacado a importância desses mecanismos na performance de ações
de manejo (OSTROM, 1990).
O que buscamos discutir até aqui é a tensão existente entre instrumentos legais e
arranjos institucionais em relação às normas sociais relacionadas às áreas protegidas que
estes se propõem a influenciar.
Isso porque trata-se de uma associação entre valores individuais e bens coletivos,
que representam serviços para toda a sociedade, incluindo a regulação climática, proteção
da biodiversidade, produção e água e etc.
O que se discute é a necessidade de uma transição da gestão ancorada em aspectos
legais dos recursos naturais, fomentando outras ideias como da individualidade, que
aponta o papel de indivíduo e Estado na promoção de mudanças de comportamentos.
Wright e Matthews (2015) afirmam em seu relatório sobre a construção de uma
cultura de conservação relacionada às áreas protegidas que é preciso aprender com as
experiências já obtidas. Portanto, quais exemplos de países como Canadá e EUA podemos
utilizar para comparar a situação vivenciada no Brasil e, especialmente em São Paulo? É
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possível realizar comparação? Em que medida? Em quais situações? Esses são alguns
elementos que deverão ser refletidos por aqueles que atuam no tema.

CONCLUSÃO

Assim, o que se pretende é que analisemos as áreas protegidas enquanto um fato
social e como se desenvolve sua construção na sociedade. A busca por elementos da
realidade que permitam analisar o processo de formação da agenda e da ação dos
diferentes atores deve nortear a visão de que a verdade não existe, que é construída,
balizando assim uma discussão sobre áreas protegidas. Pode-se dizer que um dos
caminhos é compreender como o Estado e sociedade se propõe a administrar as UCs
enquanto fato social para influenciar a percepção ambiental.
Essa abordagem deverá, necessariamente, permear outras áreas do conhecimento,
tais como a ecologia, já que somente o Direito ou a Sociologia não daria contar de explicar
tais aspectos. Além disso, há que se tenha em mente a necessidade de ampliar algumas
abordagens, tais como as diferentes classificações e regramentos de ocupação e uso do
solo, os perfis de visitantes de áreas protegidas, gênero, classe social e etc., possibilitando
assim uma compreensão de processos sociais, políticos, socioeconômicos e científicos.
Há que se considerar ainda que mesmo que pouco evidentes ou discutidos, as
áreas protegidas estão permeadas por riscos sociais, políticos, econômicos, tanto em
virtude da obstrução para o desenvolvimento, como em relação à extinção de espécies,
degradação de habitats e mesmo de aparelhamento político (SOUZA, 2015).
É sabido que existem elementos de confrontação do sistema atual de gestão de
áreas protegidas, tais como a (não)discussão sobre as comunidades presentes no interior
desses territórios ou o (des)funcionamento dos conselhos gestores.
Nessa perspectiva, tendo como objeto empírico a mudança de padrões de
comportamento/ normas sociais, em busca de uma subpolítica híbrida, nos permitimos
construir as pontes entre direito e arranjos institucionais, na medida em que estão
preocupados com o papel do Estado, dos indivíduos e da transformação da sociedade.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES
CULTURAIS: uma análise em Mogi das Cruzes
Rafael Lima Medeiros Ferreira25
Edilene Sanchez Baptista26
Cristina Schmidt Silva Portéro27
RESUMO
Este estudo traz a avaliação de um ambiente cultural na cidade de Mogi das Cruzes à luz
das legislações em vigor e faz uma reflexão acerca da importância da adequação destes
espaços a atender à demanda por cultura da pessoa com deficiência. Trata-se de uma
análise crítica realizada no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, utilizando-se de
observação in loco. O referencial teórico foi buscado em livros, periódicos e bases de
dados que discutem sobre a importância da diminuição das barreiras para que a pessoa
com deficiência possa ter pleno acesso aos direitos garantidos pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos, pela Constituição de 1988, pela Lei n. 13.146/2015 e pela Lei n.
7.216/2016, mais especificamente o direito de acesso à cultura. Foram buscadas
recomendações dentro da Norma Regulamentadora da ABNT, n. 9050, referente à
acessibilidade, como modelo para que o Centro Cultural esteja adequado a atender às
demandas de cultura da pessoa com deficiência. A análise resultou na discussão da
necessidade de se criar, analisar, avaliar e implementar políticas públicas que visem o
acesso à cultura pela pessoa com deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas. Espaços culturais. Pessoa com deficiência.
Acessibilidade.
ABSTRACT
This study brings the evaluation of a cultural spaces in the city of Mogi das Cruzes in the
current legislation and reflects on the importance of adapting these spaces to meet the
demand for culture of the disabled person. This is a critical analysis performed at the
Cultural Center of Mogi das Cruzes, using on-site observation. The theoretical framework
has been searched in books, periodicals and databases that discuss the importance of
reducing barriers so that the disabled person can have full access to the rights guaranteed
by the Universal Declaration of Human Rights, the 1988’s Constitution, Law n . 13,146 /
2015 and by Law no. 7166/2016, more specifically the right of access to culture.
Recommendations were sought within the Regulatory Norm of ABNT, n. 9050, regarding
accessibility, as a model for the Cultural Center to be adequate to meet the cultural
demands of the disabled person. The analysis resulted in the discussion of the need to
create, analyze, evaluate and implement public policies aimed at access to culture by the
person with disabilities.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória,
recortada transversalmente. Onde, utilizando-se de observação in loco, com base nas
recomendações da Norma Regulamentadora (NR) da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), n. 9050, referente à acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos, realizou-se uma análise crítica do Centro Cultural de Mogi das
Cruzes. As discussões teóricas foram levantadas em livros, periódicos e bases de dados
que discutem sobre a importância da diminuição das barreiras para que a pessoa com
deficiência possa ter pleno acesso aos direitos.
Este estudo tem como objetivo discutir a perspectiva inclusiva da acessibilidade
em ambientes de cultura na cidade de Mogi das Cruzes à luz dos Direitos Humanos, da
Constituição de 88 e da Lei n. 13.146, para tal, foi selecionado, como sujeito desta
pesquisa, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Dentre as palavras-chave que indexam
este trabalho, cabe aqui, antes de tudo, ser feito um resgate na literatura para definição de
alguns conceitos, a saber: espaços culturais; inclusão social; e, acessibilidade.
Segundo Sarraf (2015), os espaços culturais existem para acolher, divulgar e
preservar os vestígios dos territórios e das sociedades, focalizando nas experiências
humanas e das artes e, também, do cotidiano das comunidades em suas ações de
subsistência, celebração e representação. Em outras palavras, os ambientes de cultura têm
um importante papel na preservação da identidade, não só do homem enquanto pessoa,
mas também das cidades enquanto território, pois atuam na coleta, tratamento e
disseminação de dados e bens históricos, sejam eles, materiais e/ou imateriais.
Para Maciel (2000), a inclusão social traz em seu bojo a equiparação de
oportunidades, a mútua interação de pessoas [...] e o pleno acesso aos recursos da
sociedade. Desta forma, incluir socialmente é permitir que todos os membros da
sociedade tenham os mesmos direitos, deveres e oportunidades.
No que se refere à acessibilidade, a partir da Lei n. 13.146, é possibilitar condições
de alcance para utilização, de forma segura e autônoma, dos serviços e instalações
disponíveis ao público, independentemente de sua natureza pública ou privada (BRASIL,
2015). Sendo assim, discutir é, acima de tudo, se pensar em maneiras diminuir as barreiras
que impedem a pessoa de acessar qualquer instrumento da sociedade.
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Este estudo levantará discussões acerca do direito da pessoa com deficiência em
acessar os ambientes de cultura disponíveis a partir das legislações vigentes em nosso
país, a saber: a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988; e, a Lei n. 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015.
Dentre os ambientes de cultura da cidade de Mogi das Cruzes, foi selecionado o
Centro Cultural de Mogi das Cruzes como sujeito desta pesquisa. O espaço a ser avaliado
foi selecionado a partir dos ambientes culturais, de caráter publico e privado, visitados
durante a disciplina Tópico Atuais em Políticas Culturais:
1. Museu Guiomar Pinheiro Franco;
2. Museu Visconde de Mauá (Casarão do Carmo);
3. Pinacoteca de Mogi das Cruzes;
4. Casarão da Mariquinha;
5. Centro Cultural de Mogi das Cruzes.
Dentre os espaços acima listados, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes foi
escolhido por ser a construção mais atual e por ter passado, recentemente, por uma grande
reforma. Deste modo, espera-se que o mesmo tenha sido adequado a receber e atender à
pessoa com deficiência consumidora de cultura.
Foram realizadas duas visitas ao local, no primeiro momento, se conheceu sua
estrutura e instalações, identificou-se seu objetivo de existência, público alvo e horário
de funcionamento. Durante a segunda visita, que ocorreu após a escolha do mesmo como
sujeito desta pesquisa, foi realizada uma investigação mais voltada para a inclusão da
pessoa com deficiência enquanto usuária deste espaço.

1. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OS ASPECTOS LEGAIS
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUHU) é um documento,
adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, que
possui 30 artigos em sua composição.
Os direitos humanos são compreendidos como direitos inerentes ao ser humano,
este conceito reconhece que cada pessoa pode e deve desfrutar plenamente de seus
direitos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo,
origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. Para a ONU (2017), os
direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.
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Os direitos humanos correspondem àqueles direitos fundamentais aos quais
todo homem deve ter acesso, em virtude puramente de sua qualidade de ser
humano e que, portanto, toda a sociedade, que se pretenda uma sociedade
autenticamente humana, deve assegurar aos seus membros. [...] por direitos
humanos hão de se entender as prerrogativas inerentes à dignidade da espécie
humana e que são reconhecidos na ordem constitucional (SILVA;
BONIFÁCIO, 2012).

No contexto deste estudo, vale identificar, dentre os 30 artigos da DUHU, um dos
direitos essenciais à pessoa humana, que por diversas vezes é comprometido, no que diz
respeito à pessoa com deficiência, visto seu caráter singular, o artigo 27, transcrito a
seguir: “toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”
(ONU apud BUSCHEL, 2014, p. 4).
Desta forma, adentramos ao objeto do estudo e às questões que norteiam esta
pesquisa: 1. Os espaços de cultura estão organizados para atender à pessoa com
deficiência? 2. Como os ambientes culturais se adequam para atender a essa demanda?
Se pensarmos a pessoa com deficiência enquanto suas limitações, as ações
propostas a essa parcela da sociedade deve atender às suas peculiaridades. Se o acesso à
cultura é algo universal, como permitir o acesso e/ou oferecer produtos culturais à pessoa
com deficiência?
Diminuindo a jurisdição, a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 traz em seu capítulo 1, artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, por sua vez, o capítulo 3, seção 2, artigo 215, delimita como papel do
Estado, garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional (BRASIL, 1988).
Se analisarmos os artigos acima mencionados, é obrigação do Estado, promover e
permitir o acesso do cidadão aos meios de produção e reprodução de cultura,
independente de suas características enquanto pessoa com deficiência ou não.
Desta forma, e no contexto desta pesquisa, indistintamente, o Estado deve prever
e evitar impedimentos à pessoa, aqui em seu sentido mais amplo, de acessar cultura. Em
tese, o Estado cria, mantém e fomenta ambientes promotores e de salvaguarda de cultura,
de modo que a cultura esteja disponível e acessível a todos. Em virtude das
especificidades motora e/ou sensorial da pessoa com deficiência, surge ao Estado, a
responsabilidade de adequar e transformar esses ambientes, de modo que os mesmos
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passem a atender às necessidades da pessoa com deficiência enquanto consumidora de
cultura.
Desde 1982, o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência da
ONU, já reconhecia a responsabilidade da estrutura social na questão das diferenças e
sinalizava a importância de outro padrão de vida social, para evitar os acontecimentos que
causam as deficiências, neste caso consideremos a equiparação de oportunidades, bem
como, a necessidade de oportunidades (ONU, 1982, p. 5).
Este princípio de equiparação de oportunidades pressupõe o ajuste do meio
ambiente ao sujeito, neste caso, em 1999 a ONU estabelece a Carta para o Terceiro
Milênio onde prescreve que as sociedades necessitam evoluir no sentido de proporcionar
a proteção dos direitos das pessoas com deficiência dando-lhes o apoio ao
empoderamento e inclusão em todos os aspectos da vida (ONU, 1982, p. 1).
O Brasil, na tentativa de alinhar-se com o conceito mundial, em 2006, realiza a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, trazendo uma nova definição
e outro dizer social para as pessoas com deficiência.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL,
2012).

Este conceito, que advém da Convenção, demonstra que existe um consenso
mundial em sintonia com a análise das interdições contextuais, como um fator importante
a ser considerado na organização social. As barreiras físicas, culturais, sociais, passam a
ser pensadas como impedimentos e, portanto, precisam ser eliminadas em um processo
que possibilite aos sujeitos uma maior acessibilidade à vida em sociedade.
As deficiências estão na estrutura da sociedade e em suas diversas instâncias que
a padronizam, e por consequência, segregam. As diferenças estão nas pessoas, em outras
palavras, cada ser humano é único e possui sua especificidade, da mesma forma, a pessoa
com deficiência caracteriza-se por sua particularidade, porém não cabe aqui, a partir desta
diferença, segregar.
Atualmente, a população de brasileiros, segundo dados do Censo, 23,9% da
população, aproximadamente 46 milhões de pessoas, contemplam algum tipo de
deficiência (IBGE, 2015). Nesse sentido, notamos que o Brasil carece de políticas
públicas que possam contemplar estes cidadãos, uma vez que o número elevado de
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pessoas corresponde à população do Uruguai, por exemplo. Logo, as necessidades
políticas são inúmeras: saúde, assistência social, educação, mobilidade urbana, entre
outras.
Como dito anteriormente, a Constituição de 88 assegura que o Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, neste caso, é
necessário haver um espaço/território para que esse direito aconteça.
É neste território que se reflete a dinâmica da sociedade, local este onde a
cidadania se concretiza, ou seja, incompleta. Ratifica-se então, a importância da criação
de políticas públicas que implementem o respeito à cultura e à acessibilidade, como busca
de liberdade para os povos, e seja efetiva quanto a conservação dos espaços.
Segundo Bourdieu (2004, p. 115), “esse subespaço continua sendo um espaço
social, no interior do qual está em jogo um tipo particular de alvos sociais, interesses que
podem ser absolutamente desinteressantes do ponto de vista do que está em jogo no
mundo exterior”.
Para Serpa (2007, p. 36), “é difícil de suportar a massa, não pela quantidade de
pessoas, mas sim, suportar a ideia de que o mundo perdeu literalmente a força de juntarse e dialeticamente relacionar-se, separaram-se somente”.
A sociedade atual sofre de um desengajamento, de acordo com Serpa (2007, p. 32,
grifo do autor), “[...] a acessibilidade não é mais generalizada, mas limitada e controlada
simbolicamente. Falta interação entre esses territórios, percebidos (e utilizados), como
maneira de neutralizar o ‘outro’ em um espaço que é acessível a todos”.
Ainda sobre adequação e acessibilidade, o Desenho Universal é um conceito de
arquitetura que torna todo ambiente acessível e disponível, respeitando a diversidade
humana, garantindo ambientes inclusivos (SARRAF, 2015).
O Movimento Internacional de Inclusão Social defende a ideia de que a
acessibilidade em espaços culturais não se restringe a garantir somente o direito de ir e
vir, mas também, que o ambiente traga o benefício das práticas e linguagens acessíveis,
colaborando assim para que os indivíduos se sintam acolhidos. Despertando o desejo de
permanecer, participar e considerar os espaços culturais como opções de lazer e cultura
(SARRAF, 2015).
É importante ressaltar, que a proposta de inclusão social é contrária à
exclusividade para um tipo de usuário. O conceito de desenho universal deve trazer o
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sentimento de bem-estar social e não de segregação, a meta é que todo espaço possa ser
alcançado por qualquer pessoa, seja ela, deficiente ou não.
No Brasil, o conceito de Desenho Universal é amparado pelo Decreto Federal n.
5.296 de 2004 e têm suas referências básicas advindas da Norma Brasileira n. 9050 de
2015, acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos da
Associação Brasileira Normas Técnicas (ABNT). Porém, os espaços que foram
construídos e/ou reformados antes desse período, muitas vezes, não foram construídos em
conformidade com esta regulamentação, entretanto, isto não significa que os ambientes
construídos e/ou reformados em posterior à norma contemplem suas especificações.
Especificamente, na cidade de Mogi das Cruzes, há uma legislação acerca da
Dimensão Cidadã da Cultura, a Lei n. 7.216 de 2016, o art. 16 desta Lei traz os direitos
culturais enquanto parte dos direitos humanos, e por isso, devem se constituir numa
plataforma de sustentação das políticas culturais. Da mesma forma, o segundo
mandamento dos extintos “Dez Mandamentos do Ministério da Cultura” de Gilberto Gil,
trazia a cultura como direito básico e que deveria estar no mesmo patamar de prioridades
da nação, juntamente com a saúde e a educação (BRASIL apud MANEVY, 2010).

2. O CENTRO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES
O Centro Cultural de Mogi das Cruzes está localizado na Praça Monsenhor Roque
Pinto de Barros, n. 360, no Centro de Mogi das Cruzes, seu horário de funcionamento é
de segunda a sábado, das 08h às 18h. O espaço foi inaugurado em 04 de setembro de
2015, pelo então prefeito Marco Bertaiolli, após uma ampla reforma em seu prédio. Esta
reforma garantiu a recuperação, adequação e modernização de toda a sua estrutura física.
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Figura 1 – Fachada do Centro Cultural de Mogi das Cruzes
Fonte: os autores (2017)

O prédio possui três andares, no piso térreo funciona a Galeria de Artes “Wanda
Coelho Barbieri”, no primeiro andar há a Sala Multiuso “Wilma Ramos” e, no segundo,
a Biblioteca Municipal “Benedicto Sérvulo de Santana”.
A Galeria de Artes “Wanda Coelho Barbieri” possui uma área total de 195m2.
Destinada especificamente para exposição de obras de arte. Neste mesmo andar, está
localizado a recepção e administração, este piso conta com dois banheiros.
A Sala Multiuso “Wilma Ramos” mede 202m2 e comporta 150 espectadores
sentados, sua lotação máxima é de 200 espectadores. Ela é dotada de avançados recursos
técnicos de som e luz, e se destina a apresentações artísticas dos mais diversos segmentos,
como shows musicais, teatro, circo, dança e sessões de cinema. A sala possui também um
camarim, projetor, tela de projeção e máquina de fumaça.
Também no primeiro andar, em frente à Sala Multiuso, há uma área, de 87m 2, a
Área de Convivência “Ilda Veri Lopes”. O objetivo deste espaço é oferecer um ambiente
confortável e aconchegante para a plateia, enquanto aguarda o início das apresentações.
Neste espaço há uma cafeteria em atividade.
No segundo andar, está localizada a Biblioteca Municipal “Benedicto Sérvulo de
Santana”, a biblioteca mede 322m2, e conta com estação de acesso à internet para
realização de pesquisas, o acervo bibliográfico é de acesso livre e é composto por mais
de 35 mil títulos. Neste andar há banheiros, um espaço destinado ao público infantil,
espaço para leitura de periódicos e jornais e o clube de xadrez.

3. ACESSIBILIDADES: ANÁLISE E AVALIAÇÕES
Conforme a ABNT 9050 (2015), tendo em vista, a pessoa em cadeiras de rodas,
há uma série de recomendações a serem seguidas, de forma a tornar o ambiente adequado
e acessível a esta pessoa, a saber: 1. presença de elevadores e/ou rampas de acesso; 2.
altura do balcão de atendimento; 3. altura das mesas de leitura; 4. altura das estantes; 5.
distância entre as estantes; e, 6. banheiros adaptados.
A partir da visita in loco, verificou-se a conformidade dos itens descritos acima:
Item
Elevador e/ou rampas de acesso
Altura do balcão de atendimento
Altura das mesas de leitura
Altura das estantes
Distância entre as estantes

Conformidade
Sim
X

Não
X

X
X
X
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Banheiros adaptados

X
Quadro 1 – Acessibilidade para cadeirantes
Fonte: os autores (2017)

Dentre os itens avaliados, percebe-se que há uma conformidade em 67%, no que
diz respeito às recomendações referentes à infraestrutura do local, o que resulta em uma
adequada mobilidade pelo cadeirante no espaço. No que se refere aos itens em não
conformidade, a altura do balcão de atendimento e altura das estantes, afetam diretamente
na quebra da autonomia do cadeirante na utilização deste espaço.

Figura 2 – Estantes e mesas de leitura
Fonte: os autores (2017)

Figura 3 – Elevador
Fonte: os autores (2017)

Em relação ao deficiente auditivo enquanto consumidor de cultura e usuário deste
espaço, a NBR 9050 (2015), determina a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) com
um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos. Neste contexto, verificou-se no
ambiente que não há a presença de interpretes da linguagem de sinais e/ou funcionários
que dominem este sistema de comunicação, ou seja, o atendimento ao deficiente auditivo
é deficitário.
Quanto ao atendimento e infraestrutura para cegos, foram avaliados a partir da
NBR 9050 (2015), os itens de: 1. sinalização e piso tátil; 2. livros em Braille; e, 3.
audiolivros.

Item

Sim

Conformidade
Não

Sinalização e piso tátil
Livros em Braille
Audiolivros

Parcialmente
X
X
X

Quadro 2 – Acessibilidade para cegos
Fonte: os autores (2017)
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Considerando os itens representados acima, percebe-se que todos estão
parcialmente em conformidade com a NBR 9050, uma vez que:
Item 1: sinalização e piso tátil: somente na área externa do ambiente de cultura há
a presença de piso tátil, quanto à sinalização tátil, não evidenciou-se a existência, interna
e/ou externa.
Item 2 e 3: livros em Braille e audiolivros: em um acervo de 35.000 títulos, este
número está limitado a 25 títulos e 20 títulos, respectivamente. Desta forma, percebe-se
que o deficiente visual enquanto consumidor de cultura não tem acesso a todas as obras
disponíveis no espaço, pois um ínfimo quantitativo está disponível em um suporte
acessível para ele, neste sentido, o deficiente visual perde a autonomia de escolha do que
será usufruído.

CONCLUSÃO

A partir dos objetivos deste trabalho, verificou-se que o ambiente de cultura
classificado aqui como objeto do estudo, organiza-se parcialmente a atender as demandas
da pessoa com deficiência. O Centro Cultural de Mogi das Cruzes demonstra por meio de
sua estrutura estar aproximado do desejado, porém não consegue ou por descuido, não o
fazem.
Ratifica-se então, a importância da criação, análise, avaliação e implementação de
políticas públicas que visam o acesso à cultura pela pessoa com deficiência, deve haver
uma preocupação não somente com a barreira arquitetônica, mas também com a visual,
cinestésica, motora e/ou sensorial.
Porém, não cabe ao espaço tornar-se acessível apenas à pessoa com deficiência, e
sim estar disponível para todo e qualquer cidadão que demande o consumo de cultura,
evitando assim o estigma, tratado por Santos (2001) como folk sector.
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A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO NO BRASIL SOB A PERSPECTIVA
DA EFICÁCIA SOCIAL
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RESUMO
Estuda-se, neste percurso, em que medida a nova lei de Migração no Brasil – Lei n.
13.445/2017, publicada em 25/05/2017 e entrada em vigor a partir do mês de novembro
do mesmo ano (180 dias após a sua publicação) – é suficiente, por si só, para gerar a dita
eficácia social da norma, isto é, a sua aceitação por parte da sociedade? Este estudo tem
como objetivo apontar ações que auxiliem a atribuição de eficácia social da Lei de
Migração, analisar políticas públicas que possam combater o problema da vulnerabilidade
dos migrantes, do não acolhimento e discriminação, repúdio à xenofobia e ao racismo.
Para tanto, se propôs uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa de
corte transversal. Foram discutidas notícias veiculadas na mídia no período de março a
junho/2017, que se referiam à nova lei. Os resultados mostram que há um estigma à
condição migratória, sendo necessário um trabalho educativo de conscientização a fim de
que o valor posto a salvo pelo legislador represente um anseio do qual a sociedade
igualmente compartilhe, sob pena de a lei se tornar letra morta no ordenamento jurídico
vigente.
PALAVRAS-CHAVE: Migração. Políticas Públicas. Vulnerabilidade. Inclusão.
Xenofobia.
ABSTRACT
It is studied, in this course, to what extent the new Migration Law in Brazil - Law no.
13.445 / 2017, published on 05/25/2017 and effective as of November of the same year
(180 days after its publication) - is sufficient in itself to generate the said social
effectiveness of the norm, that is, its acceptance by society? The objective of this study is
to identify actions that will help the social efficacy of the Migration Law, analyze public
policies that can combat the problem of migrants' vulnerability, non-acceptance and
discrimination, repudiation of xenophobia and racism. For that, an exploratory28
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descriptive research was proposed, with a qualitative cross-sectional approach. We
discussed news stories in the media from March to June / 2017, which referred to the new
law. The results show that there is a stigma to the migratory condition, and an educational
work of awareness is necessary so that the value saved by the legislator represents a
yearning of which the society also shares, otherwise the law becomes dead letter in the
ordering in force.
KEYWORDS: Migration. Public policy. Vulnerability. Inclusion. Xenophobia.

INTRODUÇÃO
O fluxo migratório no mundo tem aumentado exponencialmente, mormente em
razão da crise humanitária no globo. Dados da ONU (2016) revelam essa triste realidade:
"O mundo está enfrentando um estado de crise humanitária jamais visto desde o final da
2ª. Guerra. No total, 128 milhões de pessoas estão sendo afetadas por conflitos,
deslocamentos, desastres naturais e profunda vulnerabilidade", indicou a ONU em seu
apelo por recursos.
Alguns países têm adotado posicionamento refratário, impedindo o acesso em seu
território, fechando suas fronteiras aos migrantes e refugiados e até cogitando a
construção de muros separatistas, a exemplo da política de governo de Donald Trump que
chegou a editar um decreto anti-imigração, em janeiro de 2017, posteriormente suspenso
temporariamente pela Suprema Corte Americana.
O Brasil, contrariando esta tendência hermética dos países mais desenvolvidos do
globo, no mês de maio de 2017, aprovou a Lei n. 13.445, regulamentando a política
migratória no território nacional e revogando o antigo Estatuto do Estrangeiro vigente
desde a época da ditadura militar.
No entanto, durante o trâmite do projeto de lei e mesmo após a sua aprovação,
referida norma – conquanto trate de política pública de direitos humanos –, tem causado
objeções por parte da sociedade.
A nova regra visa à inclusão e à isonomia entre nacionais e estrangeiros, porém
muitos não a aceitam, o que gerou manifestações nas ruas, protestos e até prisão (FOLHA
DE SÃO PAULO, 2017).
Este estudo analisa se a só promulgação da Lei 13.445/17 é suficiente para
produzir os efeitos desejados na sociedade e avalia os meios de solução para a falta de
eficácia social da nova lei. À vista disso, adotou-se o método bibliográfico e exploratório
para o levantamento de dados teóricos e jornalísticos, e o método descritivo para a análise
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dos resultados, com abordagem qualitativa de corte transversal. Foram discutidas notícias
veiculadas na mídia no período de março a junho/2017, que se referiam à nova lei.
Conclui-se, com fundamento em tais informações, que políticas públicas podem
auxiliar no combate ao problema do não acolhimento e discriminação, repúdio à
xenofobia e ao racismo e, portanto, possibilitar o reconhecimento, pela sociedade
brasileira, do conteúdo da Lei de Migração como um valor humano que se insere no
princípio republicano de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade
(CF/88, at. 4º, IX).

1 ANÁLISE DO PROBLEMA

1.1 Contexto
O problema tem raízes no período da ditadura militar, época em que foi editado o
Estatuto do Estrangeiro no Brasil (Lei: 6.815/80). Na ocasião, o foco era a segurança
nacional, conforme art. 2º: “Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à
segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional.” (BRASIL,
1.980)
Na esteira do regime militar, a regra dura considerava o estrangeiro como um
estranho, alguém que não pertencia a esta sociedade, hostilizando-o, vez que era tido
como uma ameaça à nação. Daí a edição de regras que impossibilitavam ao estrangeiro à
livre circulação, proibiam qualquer associação de caráter político, inclusive participação
em passeatas e comícios (art. 107, I e III, da Lei 6.815/80), bem como o exercício
profissional na hipótese de visto temporário.

O Estatuto do Estrangeiro, agora

revogado pela Lei de Migração, n. 13.445/2017, não previa garantias aos direitos sociais,
à vida, assistência e previdência social.
De par com isto e nos termos da CF/88, a nova lei prevê normas de direitos
humanos deixando para trás a nomenclatura “estrangeiro” e comtemplando a designação
“migrante” – que significa aquele que se desloca de um lugar para o outro – logo, mais
acolhedora.
No entanto, conquanto tenha força cogente porque é lei e, portanto, imperativa,
seus princípios de igualdade precisam ser sentidos pela coletividade para que possam se
tornar uma realidade a ser vivida, e não somente prescrita, notadamente porque vários dos
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seus dispositivos ainda padecem de políticas públicas de implementação das respectivas
garantias.
Nas palavras de Ricardo Maurício Freire Soares,
A eficácia normativa é aquele atributo normativo que designa a
possibilidade concreta de produção dos efeitos jurídicos. O problema da
eficácia de uma norma é o problema de ser ou não seguida pelas pessoas
a quem é dirigida (os chamados destinatários da norma jurídica) e, no
caso de violação, ser imposta por meios coercitivos pela autoridade que
a evocou. (SOARES, 2013, p.26/27).

O interesse em erradicar ou ao menos reduzir casos de xenofobia, racismo, tráfico
de migrantes, discriminação e preconceito que afetam a eficácia social da lei é uma
questão social e política, vez que o princípio da não-discriminação é a pedra de toque da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual proclama que “todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, bem como da CF/88, art. 5º.
Frise-se, porém, que não obstante a Lei 13.445/2017 ser um avanço, sua eficácia
será medida pelo “grau de cumprimento da norma dentro da prática social”, sendo
considerada socialmente eficaz quando “respeitada pelos destinatários ou quando uma
violação é definitivamente punida pelo Estado”. (SABADELL, 2005, pág. 69).
Assim, diz-se que uma lei é eficaz quando possui força para realizar os efeitos
sociais para os quais foi criada. Nesse sentir, eficácia social é a conformidade entre a
norma e os seus propósitos, ou seja, é eficaz a norma que alcança sua finalidade e
concretiza seus objetivos, porquanto ajustada ao fato.
Corroborando esse entendimento, Ricardo Maurício Freire Soares afirma que:
A eficácia social, também denominada efetividade, é aquele atributo
normativo que assinala a correspondência da norma jurídica com a
realidade circundante, designando a compatibilidade dos modelos
normativos com os fatos sociais. Quando a norma jurídica se apresenta
efetiva, os dispositivos normativos são assimilados e cumpridos
concretamente pelos sujeitos de direito ((SOARES, 2013, p. 27).

Logo, não basta o caráter punitivo da lei, consoante as lições de Ferraz Junior
(2012, p. 167), “A eficácia social ou efetividade de uma norma não se confunde, porém,
com sua observância. A obediência é um critério importante para o reconhecimento da
efetividade, mas esta não se reduz à obediência”. Imprescindível se faz, portanto, a
disseminação do seu conteúdo na sociedade para que se alcance a efetiva conscientização
da coletividade.
Nesse sentido, os principais atores envolvidos são:
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ONU – Organização Mundial das Nações Unidas. Tem representação fixa no Brasil desde
1947. No Brasil o sistema das Nações Unidas está representado por agências
especializadas, fundos e programas de desenvolvem suas atividades em função de seus
mandatos específicos (ONU no Brasil, s/d).
ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A ACNUR tem como
objetivo a proteção de refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e
perseguições. É a Agência da ONU para Refugiados no Brasil. (ONU no Brasil, s/d).
CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados. Consiste em órgão multiministerial do
qual participam o governo brasileiro, a sociedade civil e a ONU (via ACNUR), se
relaciona com diferentes instâncias do Governo Federal, a fim de formular políticas
públicas sobre refúgio e normas. (ONU no Brasil, s/d).
ONGS – Organizações não governamentais, como a MISSÃO PAZ, CARITAS BRASIL,
Abraço Cultural, Conectas, entre outras.
PODER JUDICIÁRIO – O Poder judiciário julga e sentencia em casos de discriminação,
crime de racismo ou tráfico de pessoas.
DEFENSORIA PÚBLICA – Cabe à Defensoria Pública ação individual ou coletiva em
defesa dos direitos dos migrantes, especialmente os vulneráveis.
MINISTÉRIO PÚBLICO – Ao Ministério Público é devida a competência para propor
Termo de Ajustamento de Conduta ou Ação Civil Pública em face do órgão público ou
empresas privadas no intuito de reparar dano coletivo ou coibir sua propagação.
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Conforme a CF/88, art. 220, compete aos
meios de comunicação a difusão da informação. Nesse sentido, cabe às mídias
tradicionais: TV, rádio e jornais, o agendamento da pauta de modo a contemplar questões
de direitos humanos de interesse social e que contribuam para a formação da sociedade
democrática de direito idealizada na Carta Republicana de 1.988.

1.2 Definição e intensidade
Não se pode olvidar que a edição de lei em si já é uma política pública que objetiva
a inserção dos migrantes/refugiados e igualdade entre os povos. Todavia, questiona-se: a
simples criação da lei, por si só, é suficiente para gerar a dita eficácia social, isto é,
aceitação por parte da sociedade?
É cediço que há situações em que a validade técnico-jurídica não é suficiente para
que a norma jurídica alcance o seu objetivo. Na concepção de Reale,
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Os legisladores podem promulgar leis que violentam a consciência
coletiva, provocando reações por parte da sociedade. Há leis que entram
em choque com a tradição de um povo e que não correspondem aos seus
valores primordiais. Isto, não obstante, valem, isto é, vigem.
Há casos de normas legais que, por contrariarem as tendências e
inclinações dominantes no seio da coletividade, só logram ser cumpridas
de maneira compulsória, possuindo, desse modo, validade formal, mas
não eficácia espontânea no seio da comunidade (REALE, 1.995, p. 112).

Ante a necessidade do direito ser reconhecido, vivido pela sociedade – e não apenas
declarado -, imperioso que além da validade formal a norma possua eficácia social, isto
é, que seja incorporada e integrada na forma de ser da comunidade.
Disto depreende-se que a regra formal necessita de eficácia social, isto é, ser absorvida
e aceita pela sociedade enquanto valor. “A sociedade deve viver o Direito e como tal
reconhecê-lo. Reconhecido o Direito, é ele incorporado à maneira de ser e agir da
coletividade”. (REALE, 1995, p.112-113)
No entanto, a realidade demonstra que os migrantes encontram diversos obstáculos
ao chegarem aqui no Brasil, entre eles, o idioma, racismo, xenofobia e muita burocracia
com a documentação e validação dos diplomas – o que impede a obtenção de um emprego
e, por conseguinte, o sustento e a conquista de uma vida digna, conforme demonstrado a
seguir:
O projeto “Classificados: um recomeço” aborda a inserção de imigrantes
haitianos e refugiados no mercado de trabalho da cidade de São Paulo. O
objetivo é retratar a realidade de parte dos 8.500 refugiados e 44 mil
imigrantes haitianos no Brasil, em que muitos chegam ao país com
graduações completas e carreiras erguidas nos locais de origem, porém
se chocam com barreiras - como o preconceito e a validação do diploma
- na procura de uma fonte financeira para a sobrevivência em solo
brasileiro.
O Brasil não só recebe refugiados há anos, como também se estabeleceu
como o país que mais abriga essas pessoas da América Latina, tendo
como destaque o estado de São Paulo. Ele concentrou, no ano passado,
quase 30% dos refugiados que vieram ao país. (RECOMEÇO, s/d).
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Figura 1: Gráfico

Fonte: Prefeitura de SP
Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
de São Paulo, em abril de 2015, entre migrantes residentes no município de São Paulo,
constatou diversas nacionalidades e idade média de 32 anos, como mostra o gráfico a
seguir:
Figura 2: Gráfico

Fonte: Prefeitura de SP

Observa-se, portanto, um fluxo migratório crescente no Brasil, o que torna
imprescindível a presença de políticas públicas de acolhimento a esta população.
Todavia, se por um lado a migração cresce, por outro a intolerância também segue
este caminho, conforme aponta estudo feito a partir de reportagens veiculadas em mídia
no período de março a junho/2017:
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Figura 3: Tabela

Fonte: A
autora

A situação é preocupante. Neste cenário a Lei de Migração tramitou no Congresso
Nacional brasileiro e sob manifestações sociais anti-imigração foi aprovada (Lei n.
13.445/2017) – o que, por si só, não gerou a aceitação social quanto ao seu conteúdo de
direito humano. As abordagens acima demonstram a existência de conflito social e
insegurança contribuindo para o estado de discriminação e repúdio que paira em boa parte
da nação brasileira deixando certo que uma vez estigmatizada a condição migratória,
necessário se faz um trabalho educativo de conscientização a fim de que o valor posto a
salvo pelo legislador represente um anseio do qual a sociedade igualmente compartilhe,
sob pena da lei se tornar simples letra morta no seio da sociedade.
Nesse sentido, várias manifestações sociais de repúdio à lei foram realizadas no
centro de São Paulo e, mesmo após a sua aprovação, há quem defenda e a mídia divulga
que a nova legislação acabará com a segurança do Brasil (embora não demonstrados
dados concretos), aumentará a pobreza e tornará ainda mais precário os serviços de saúde
pública e educação, além de gerar mais desemprego entre os brasileiros.
Assim, o problema define-se na necessidade de atribuição de eficácia social da
Lei que regulamenta a Migração no Brasil – Lei n. 13.445/2017. A ausência da dita
eficácia contribui para a falta de informação adequada e por consequência gera
discriminação, aumento da vulnerabilidade – mormente quanto às atitudes exploratórias
escravocratas praticadas no mercado –, falta de interesse político para a implementação
de políticas públicas de efetivação dos direitos e continuidade da prática do crime de
tráfico humano.

86

1.3 Árvore do problema e objetivo da Política Pública
A fim de entender o problema de forma mais clara foi usada uma árvore,
ferramenta que possibilita relacionar o problema com suas causas e consequências,
podendo ser interpretada como causa, a raiz da árvore; o problema, seu tronco e as
consequências, seus galhos e folhas.
Figura 4 – Arvore do problema
Consequências: aumento da discriminação,
vulnerabilidade dos migrantes, falta de política
pública de implementação dos direitos previstos na
lei, prática de crime de tráfico de migrantes.

Problema: Falta de eficácia social da Lei de
Migração, n. 13.445, publicada no dia 25 de maio
de 2017.

Causa: xenofobia, racismo, identidade cultural,
reserva de mercado de trabalho, condição brasileira
precária de recursos à saúde, educação, moradia e
trabalho.

Para a análise de política pública delimita-se como nível uma das causas do
problema público estudado: a xenofobia. Essa pode ser entendida como uma das
principais causas do problema que leva a não aceitação, pela sociedade, do conteúdo de
igualdade de direitos previstos na Lei 13.445/2017.
Este estudo de política pública tem como objetivo geral combater e minimizar o
problema da vulnerabilidade dos migrantes, do não acolhimento e discriminação, repúdio
à xenofobia e ao racismo. Para tanto, possui como objetivo específico propagar o
conteúdo da Lei de Migração e apontar ações que auxiliem a atribuição de eficácia social
e reconhecimento como um valor humano que se insere no princípio republicano da
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
Na análise das soluções a seguir, apresentaremos um meio de elevar o nível de eficácia
social da norma jurídica em estudo, mitigando ou quiçá erradicando a conduta
discriminatória da coletividade.
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2 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES
2.1 Preliminar
Segundo Secchi (2016, p. 60), a análise das soluções adota a Abordagem
Racionalista, ou seja, “baseia-se em geração estruturada de alternativas (criatividade
estruturada), com projeções políticas e econômicas densas. A escolha da alternativa de
policy mais adequada é baseada em evidências”.
Sendo positivista, sua realidade é objetiva composta por diagnóstico e
prognóstico, sendo lograda em evidências empíricas.
Não obstante existirem várias alternativas possíveis para a resolução do problema,
busca-se a que seja menos onerosa ao poder público e que tenha maior possibilidade de
eficácia, visando minimizar os riscos de eventual conduta errônea na tomada de decisão.
No caso em análise, será utilizado o processo de sistematização de práticas
referenciais: Benchmarking, empregado para
“verificar casos concretos de aplicação de processo, operação, função,
estratégia ou modelo organizacional que foram exitosos em outras
situações para que eles sirvam de inspiração aos particulares do processo
criativo”. (SECCHI, 2016pág. 72)

Neste estudo são sugeridas cinco alternativas como propostas para solucionar o
problema da falta de eficácia social da Lei de Migração. Para o estudo de todas as
propostas considerou-se o atual período de vacatio legis de 180 dias da Lei 13.445/2017,
vez que publicada em 25/05/2017 somente entrará em vigor a partir de 25 de novembro.
Logo, o momento é propício para se tomar medidas visando à conscientização da
coletividade.
Assim, as alternativas propostas são: “Manutenção do status quo”, campanhas de
publicidade informativa em televisão, rádio (rede: nacional), painel rodoviário e em redes
sociais.
É importante salientar que essas propostas visam alcançar o melhor resultado
possível, tendo como stakeholders a coletividade em geral.
2.2 Alternativas para o enfretamento do problema
A primeira alternativa que se apresenta é a manutenção do status quo, medida que
visa a conservação da situação atual, isto é, um não fazer, a não interferência de seus
atores. Dessa maneira, a só edição da lei n. 13.445/2017 permaneceria sem divulgação,
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informação ou implementação de outra política pública que a difundisse e propagasse o
seu conteúdo jurídico.
Já as demais alternativas propõem uma atitude positiva através da criação de
campanha de publicidade informativa de interesse público a ser veiculada se não em
todos, ao menos em um dos veículos a seguir apresentados: emissoras de televisão aberta
(em rede nacional), painel rodoviário, emissoras de rádio (rede nacional) e em redes
sociais.
Nesse sentido, cumpre citar exemplos de ações publicitárias – bem-sucedidas –
utilizadas pelo governo federal para conscientizar a população, tais como a campanha
sobre os efeitos maléficos do álcool no trânsito, sob o conceito “Tem coisas que não dá
pra esquecer nunca. Se beber, não dirija”, a campanha foi composta por filmes para TV e
cinema, jingle para rádio, cartazes, anúncios, peças para internet e impressos diversos,
dentre os quais painéis que foram utilizados pela Polícia Rodoviária Federal.
Houve também, entre outras, a campanha de conscientização da Não-Violência
doméstica, através da qual se difundiu a lei conhecida como “Maria da Penha”.
A ideia aqui é alcançar grande parte da população, seja através da televisão, dos
painéis rodoviários, das redes sociais ou do rádio, este último considerado de maior
alcance entre a população, com grande abrangência e cobertura no país (acesso
geográfico) e em todas as classes, notadamente nas D e E, sendo o mais popular.
Hodiernamente, a utilização de campanhas através do facebook e instagram têm
se mostrado de grande visibilidade e por se tratar de conteúdo relevante propicia o
engajamento e compartilhamento de pessoas. Devido a sua rápida repercussão, além de
baixo custo do investimento, tem-se priorizado a utilização desses meios informatizados.
O governo federal já utiliza de meios digitais – mas não das redes sociais - através
de ferramentas virtuais, como por exemplo, o portal G1, para se aproximar da população
e difundir políticas públicas.
A título de sugestão, propõe-se a seguinte mensagem publicitária:
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Figura 5: (arte ilustrativa)

Fonte: G.c&m31

2.3 Critérios, indicadores e projeção de resultados
Claro que para a efetiva tomada de decisão, há que se criar critérios indicadores
como ferramenta na análise, tais como custo, implantação e viabilidade política,
atribuindo a cada indicador um critério específico.
Não havendo intervenção por parte dos atores políticos no problema apresentado,
não haverá custo para a alternativa de manutenção de status quo, mas também não haverá
perspectiva de melhora, já que tal status consiste em deixar as coisas exatamente como
estão, sem qualquer interferência.
Lado outro, a implantação dos demais cenários propostos seria desenvolvida por
meio da criação de campanha publicitária, elaboração do plano de mídia e custo para
divulgação em cada um dos veículos citados, através de agência de publicidade contratada
por meio de processo licitatório, conforme normas da administração pública e princípios
da transparência, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os
quais regem as relações da administração pública, a teor do disposto no art. 37, CF/88 e
Lei 8.666/90.

CONCLUSÃO
A nova lei de migração no Brasil representa um divisor de águas entre o regime
ditatorial e o estado democrático de direito. A carga axiológica que dela se extrai – devido
ao seu conteúdo de direito humano – demanda conhecimento e conscientização da
coletividade. Manifestações contra a aprovação da lei demonstram a imprescindibilidade
de implementação de políticas públicas de educação não formal que visem à
31
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sensibilização da população quanto aos princípios da igualdade, acolhimento, tolerância
e respeito.
A presente análise de política pública teve como fundamento os estudos da obra
de Secchi (2017), segundo a qual devem existir ao menos quatro alternativas. Nesse
sentido, apresentou-se cinco alternativas: manutenção do status quo, três alternativas
consideradas óbvias (campanhas publicitárias em rede de televisão, painel e rádio) e outra
alternativa considerada criativa (campanha através das redes sociais) – o que possibilitou
observar o problema e suas possíveis soluções sob vários aspectos.
A análise demonstrou, como melhor alternativa para solução do problema da falta
de eficácia social da lei, a realização de campanha publicitária – a exemplo de outras leis
em que tal recurso se mostrou necessário e satisfatório – notadamente através das redes
sociais (facebook e instagran) que se caracterizam pela grande visibilidade,
proporcionando o engajamento e compartilhamento de pessoas com rápida repercussão e
baixo custo de investimento, difundindo a mensagem publicitária: “Sem fronteiras, sem
xenofobismo. O direito à inclusão social agora é lei”.
De para com isto, resta claro que o problema do não acolhimento e discriminação
não será afastado pela simples edição de medida legal, sendo necessário um trabalho de
conscientização visando o reconhecimento pela sociedade brasileira do conteúdo da Lei
de Migração como um valor humano, notadamente inserto na Carta de 1988, at. 4º, IX,
como princípio republicano da cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.
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A RELEVÂNCIA DO VALE-CULTURA COMO BENEFÍCIO AO
TRABALHADOR E FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO DO
AUDIOVISUAL BRASILEIRO
Guillermo Gumucio32
RESUMO
Analisamos a Lei nº 12.761 de 27 de dezembro de 2012 que instituiu o Programa de
Cultura do Trabalhador e criou o vale-cultura e seu Decreto nº 8.804, que a regulamenta,
como pilar da disseminação da produção audiovisual nacional entre a população e
benefício imprescindível para uma maior instrução do trabalhador no Brasil. Com base
principalmente nos estudos de Draibe (1995), Arretche (1996) e Esping-Andersen (1991),
enxergamos no acesso às mais diversas produções da área da cultura, entre elas o cinema,
um fator crucial ao qual a proteção social deve também se ater. Além disso, tentamos
verificar como o audiovisual brasileiro poderia se beneficiar ainda mais do vale-cultura
no melhor interesse dessa indústria e sempre visando ao aprimoramento intelectual do
trabalhador para além do discurso hegemônico dos grandes estúdios. Ainda, é
vislumbrada a tendência corrente do streaming de filmes e séries como tela cada vez mais
preponderante na equação analisada, de modo que tal tipo de serviço, por assinatura ou
via compra e/ou aluguel individual de cada obra, não pode mais ser ignorado quando o
assunto é o acesso da população à produção audiovisual. Usamos dois exemplos recentes
da cinematografia brasileira, os filmes Serras da desordem (2007) e Branco sai, preto
fica (2015), para corroborar com os eventuais benefícios do acervo cinematográfico em
streaming, já que segundo dados de bilheteria da Ancine (2016) o streaming representa
uma oportunidade de aproveitamento que não houve nas salas de cinema de obras do
cinema brasileiro de relevância evidente, ocasião em que o vale-cultura como moeda de
acesso a esse tipo de conteúdo ganha ainda mais importância.
PALAVRAS-CHAVE: Vale-cultura. Audiovisual brasileiro. Programa de Cultura do
Trabalhador. Bem-estar social. Políticas públicas.
ABSTRACT
The present paper reviews Law no. 12.761 of December 27th, 2012, which established the
Programa de Cultura do Trabalhador (“Culture Program for the Worker”) and created the
benefit known as vale-cultura and its related Decree no. 8.804, which rules vale-cultura
as an essential benefit for the worker in Brazil to be more instructed and a milestone of
dissemination of Brazilian audiovisual production among its population. Based especially
in the works of Draibe (1995), Arretche (1996), and Esping-Andersen (1991), we consider
the access to many different cultural productions, cinema among them, as being a crucial
element that the social protection has to be concerned with. Additionally, the paper also
tries to elaborate how the Brazilian audiovisual could benefit even more from vale-cultura
in the best interest of the industry and always aiming at the intellectual development of
the worker beyond the hegemonic approach of the main studios. Furthermore, we look
into the current and growing tendency regarding streaming of films and series in the
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equation assessed herein, as such digital service, whether on a subscription basis or on
demand paid by each film or series (episode or season), cannot be overlooked anymore
when population access to audiovisual works is concerned. Using two recent Brazilian
films, Serras da desordem (2007) and Branco sai, preto fica (2015), to demonstrate the
possible benefits of making them available via movie streaming, because according to
data provided by Ancine (2016) with streaming it’s possible to seize an opportunity to
make more Brazilian movies available to its own population that had occurred in the
actual movie theaters distributed in the whole country, and that vale-cultura can be an
important means to such availability and access.
KEYWORDS: Vale-cultura. Brazilian audiovisual. Culture Program for the Worker.
Welfare estate. Public policies.
INTRODUÇÃO

A fim de dissertar sobre a relevância do vale-cultura, e, consequentemente, do
Programa de Cultura do Trabalhador, como benefício ao trabalhador, faz-se necessário
primeiro estabelecer uma configuração do estado de bem-estar social no Brasil. É certo
que o Brasil, uma nação caracterizada pelo capitalismo tardio, este desenvolvido
inicialmente em período turbulento e autoritário (DRAIBE, 1995, p. 4), o estado de bemestar no Brasil configurou-se também via um modelo de processo de industrialização
comum às economias capitalistas (cf. WILENSKI; LEBEAUX apud ARRETCHE, 1996,
p.8)
Não é tarefa complexa encontrar uma esfera da máquina pública em que a
burocracia excessiva seja um fator predominante e, muitas vezes, limitante com relação
ao tipo de empreendimento, público ou privado, que se pode fazer. Com a cultura, não é
diferente, com um recorte que envolve abarcar os direitos culturais como condição de
crescimento do indivíduo, dizendo respeito ao seu bem-estar (POSSAS, 2012, p. 9). No
âmbito latino-americano, há uma preocupação em enquadrar a cultura como direito de
todo cidadão mais atenuada a partir da década de 1980, com o fim das ditaduras no
continente, e voltando-se o foco para populações afetadas mais explícita e diretamente
por administrações em cenário igualmente complexo e conturbado (Ibidem, p. 10).
Nessa vertente, Draibe esclarece que
[...] é possível apreender o Estado Protetor menos como a concretização
de programas social-democratas do pós-guerra, antes como elemento
estrutural importante das economias capitalistas contemporâneas, uma
determinada forma de articulação entre o Estado e o mercado, o Estado
e a Sociedade, um modo particular de regulação social que se manifesta
a um certo momento do desenvolvimento capitalista. (DRAIBE, 1995,

p. 2)
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Seria de se esperar que, conforme exemplifica Possas (2012), tal preocupação, sob
o prisma orçamentário corresponderia ao discurso planificado. Não obstante, não há um
modelo cristalizado de welfare state que atenda a tal expectativa. Segundo o panorama
da revisão de literatura e revisão histórica oferecido por Draibe, em matéria de custos, os
modelos não são nada uniformes, pelo contrário:
No que tange à estrutura das despesas, as diferenças também não
deixam de se manifestar. Em geral os sistemas tendem a ser financiados
por contribuições sociais de empregados e empregadores, mas os pesos
relativos destas contribuições, assim como a participação do Estado
(com recursos de origem fiscal), variam bastante, conforme os países
ou grupos de países. Em relação à composição e evolução das despesas,
é certo que tendências gerais de elevação contínua tem se manifestado
desde o pós-guerra, na maioria dos casos respondendo principalmente
as (sic) altas taxas de crescimento (em valor e em número) das
aposentadorias e pensões, assim como aos crescentes gastos com a
atenção à saúde (predominantemente a hospitalar) e, mais
recentemente, com os esquemas de seguro desemprego. Entretanto,
também nestas questões, os países estão longe de apresentar modelos
uniformes. (DRAIBE, 1995, p. 3).

Ou seja, para fins pragmáticos, em uma realidade que ainda se debate para tentar
contornar as inúmeras problemáticas em matéria de saúde pública e habitação, por
exemplo, a questão de qualquer benefício garantido ao trabalhador visando ao acesso e
fruição de produtos e serviços na área da cultura é desafio considerável para qualquer
modelo de welfare state averiguado até o momento.
É notório que o processo de desmercadorização a que se refere Esping-Andersen
está muito distante do que ocorre no Brasil. Esping-Andersen (1991, p. 103) frisa que nos
países em que “há a predominância da assistência social, os direitos não são tão ligados
ao desempenho no trabalho e sim à comprovação da necessidade”. O estudioso prossegue
com a tese de que, principalmente nos países anglo-saxões, “atestados de pobreza e de
forma típica, benefícios reduzidos servem, porém, para limitar o efeito de
desmercadorização” (Ibidem, p. 103), e que o mercado, no que poderia parecer paradoxal
a priori, sairia fortalecido dessa relação graças ao proveito de bens e serviços encontrados
na esfera privada por parte dos beneficiados.
Na vertente de relação entre estado de bem-estar social e dinâmicas culturais aqui
contemplada, é importante que uma ferramenta como o vale-cultura não sofra com um
Estado cuja administração pública priorize outras áreas de impacto igualmente
importantes em detrimento do acesso e democratização das mais variadas formas de
expressão e produção culturais. Conforme demonstram Moles (1974) e Habermas (1982),
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tais dinâmicas não necessariamente se apresentam em caráter qualitativo, mas podem ser
depuradas também por um espectro quantitativo que trabalhe com o porte do acesso da
população a determinadas produções culturais.
Sob a égide da relação entre o estado de bem-estar social e a promoção de obras
culturais no Brasil, este artigo pretende avaliar a possibilidade, absolutamente plausível,
como se verá, de disseminação da cinematografia nacional baseada no uso do vale-cultura
pela classe trabalhadora. Para ilustrar a hipótese, usamos dados de bilheteria fornecidos
pela Ancine (2016) e contrastamos o público espectador de duas obras absolutamente
aclamadas pela crítica, Serras da desordem (2017) e Branco sai, preto fica (2015), cada
uma em seu devido âmbito de análise, com os benefícios e as possibilidades trazidos pelos
serviços de streaming de conteúdo cinematográfico. Além disso, usamos outras obras,
conforme conferido mais adiante, para refletir a respeito da democratização da
cinematografia brasileira a despeito do ínterim entre a sua exibição em festivais e no
circuito comercial e a atualidade (i.e., o “agora” inerente a qualquer serviço sob demanda,
disponibilidade imediata).

1. O PROGRAMA DE CULTURA DO TRABALHADOR E O VALE-CULTURA
A Lei 12.761 de 27 de dezembro de 2012 instituiu o Programa de Cultura do
Trabalhador e criou o vale-cultura. O vale-cultura abarca o consumo de serviços culturais
e produtos culturais e considera como áreas culturais: artes visuais; artes cênicas;
audiovisual; literatura, humanidades e informação; música; e patrimônio cultural.
Com um crédito fixado em 50 (cinquenta) reais, a lei prevê “direito cultural e
acesso às fontes de cultura” (BRASIL, 2012) à classe trabalhadora.
Nesse âmbito, cabe resgatarmos a seguinte conceituação:
[...] a proteção social exercida através do Estado socialmente assumida
como função do poder público e representa a existência de um conjunto
de garantias, mais ou menos extensas, através de intervenção política e
administrativa. Mas, (sic) a existência e a constituição de sistemas de
proteção desta natureza não excluem a persistência ou a constituição de
outras formas de proteção, privadas, nas quais o alcance dos mesmos
objetivos está confiado a acordos entre sujeitos, seja na base de relações
mercantis ou fundada em vínculos tradicionais. (DI GIOVANNI,

1998)
Conforme enquadrado supra, o crédito ao trabalhador em particular para dispêndio
em produtos e serviços culturais é relevante na medida em que representa benefício
concedido no mesmo contexto, por exemplo, do vale-transporte ou do plano de saúde,
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i.e., por meio de desconto na folha de pagamento, segundo a faixa salarial, nos termos do
Art. 8º da Lei 12.761: “a alocação de recursos sociais [...] resulta de complexas relações
macropolíticas travadas no plano do poder público envolvendo [...] instituições e grupos
(tais como classes sociais [...]) (Ibidem). Ou seja, o vale-cultura seria, ao fim e ao cabo,
um tipo de seguro social, já que configura-se no esquadro previsto por Ferrara em que a
estrutura de classes é parte integrante da “modelagem destes sistemas – variando quanto
à centralidade ou fragmentação institucional, à participação do Estado ou do setor
privado”, quem também prevê “a estrutura de classes [...] no interior das várias categorias
sociais, também em relação com a dinâmica ocupacional e demográfica” (apud DI
GIOVANNI, 1998) como macrofator para a configuração do sistema de proteção social.
Não obstante, o vale-cultura também é demonstrativo do princípio da privatização
do welfare state no Brasil, inclusive do maior deles: “os usuários devem pagar pelo que
recebem” (DRAIBE, 1995, p. 28). Uma relação que “estabelece uma divisão de trabalho
entre o Estado e o setor privado” (Ibidem, p. 28), como fica claro no caso do vale-cultura.
A questão que trazemos à baila é a relevância de fazer com que, já que tal relação
encontra-se estabelecida, o crédito do vale-cultura seja investido com vistas ao
desenvolvimento do audiovisual brasileiro, inclusive com a possibilidade de uso do
benefício em serviços de vídeo sob demanda (também chamados de “VOD”, da sigla do
inglês para “video on demand”).
A relevância do vale-cultura também se alinhava ao contexto de diversas medidas
na área da cultura levadas a cabo nos últimos anos nas mais diversas escalas (municipal,
estadual, federal). Ferrera relaciona o contexto das políticas públicas em vigor como
fundamental para a modelagem dos sistemas de proteção social:
o ambiente da política pública, ou seja, um conjunto de fatores
organizativos e culturais entre os quais o arranjo institucional herdado
do passado e seus problemas de funcionamento, assim como os
estímulos fornecidos por exemplos estrangeiros e por idéias circulantes
na agenda de políticas nacional e internacional. (apud DI

GIOVANNI, 1998)
Corrobora com essa lógica o diagnóstico da Ancine a respeito do benefício, que
traz também números significativos a respeito da movimentação financeira do setor:
De sua parte, o Programa Vale-Cultura inverte a lógica convencional do
financiamento público à cultura, investindo na eliminação de barreiras financeiras ao
consumo cultural. Nos termos do projeto em debate no Congresso Nacional, estima-se
um total de R$ 7,2 bilhões anuais em bens e serviços culturais para cerca de 12 milhões
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de brasileiros. Haja vista a demanda crescente da população, o audiovisual, o cinema em
particular, figura entre os principais beneficiários potenciais do Vale-Cultura, o que pode
ampliar a sustentabilidade de complexos em zonas e cidades pouco atendidas. (ANCINE,
2013, p. 75)
A natureza híbrida do programa é explicitada no seu próprio cerne, já que a
fiscalização da concessão correta do benefício ao trabalhador com até cinco salários
mínimos é responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo
(BRASIL, 2012).
O deságue desse montante no setor é garantido pelo artigo 18 do Decreto nº 8.804,
que regulamenta a Lei nº 12.761, o qual rege que “é vedada a reversão do vale-cultura em
dinheiro” (Idem, 2013). Outrossim, não parece encontrar muita corroboração na
pragmática o seu artigo 19, segundo o qual “os créditos inseridos no cartão magnético do
vale-cultura não possuem prazo de validade” (Ibidem). Se essa liberdade do uso do crédito
por um período de tempo indeterminado não é salutar do ponto de vista da indústria que
produz os produtos ou serviços culturais, tampouco representa grande virtude do
programa para o trabalhador, no audiovisual, setor com projetos naturalmente
dispendiosos e extensos, esse elemento é ainda mais prejudicial.
Em produção audiovisual, há a problemática da relação entre o financiamento e a
remuneração dos profissionais envolvidos, conforme destacam Sá Earp e Guimarães:
A indústria cinematográfica tem uma característica peculiar que é a de
remunerar os agentes envolvidos a posteriori ao consumo final, de
forma que o mesmo recurso vai sendo repassado entre os agentes
envolvidos gerando diversas incidências tributárias. Na janela de
cinema, por exemplo, após a venda dos ingressos nas bilheterias, parte
deste resultado (após dedução dos impostos e da taxa do exibidor) é
repassada ao distribuidor, que por sua vez deduz novamente os
impostos, despesas de comercialização e a taxa de distribuição e repassa
o saldo remanescente ao(s) produtor(es) envolvidos [sic], os quais mais
uma vez recolhe(m) impostos sobre a receita efetivamente percebida.
Percebe-se neste caso um processo de tributação tríplice. (SÁ EARP;

GUIMARÃES, 2009, p. 125)
Se a imunidade tributária sugerida por Sá Earp e Guimarães ainda parece distante
de concretização, o vale-cultura, por outro lado, parece representar uma ferramenta
concreta que pode propulsionar a área a um novo patamar, conforme as estimativas
divulgadas pela agência responsável no país (ANCINE, 2013), conforme elaborado
adiante.
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Evidentemente, qualquer sugestão de atrelar o crédito do vale-cultura ao consumo
de um produto audiovisual de produção nacional incorreria em problemática que deporia
contra a própria ideologia de um projeto cultural visando à derrubada de fronteiras e
barreiras e ao maior intercâmbio entre os povos. Ainda que, em certa medida, benéfico
para a produção nacional, tal sugestão seria, em suma, um paradoxo: não seria razoável
um programa com gestão do Ministério da Cultura ganhar um traço tão limitador no que
tange o consumo de produtos e serviços culturais pelos trabalhadores. Nesse âmbito, a
ampla opção de uso cabe ao trabalhador, em um cenário tal que cresce a relevância da
formação de público para que o montante previsto pelo vale-cultura deságue em uma
indústria cujo desempenho poderia ser muito melhor, no comparativo, por exemplo, com
a hegemonia do cinema de Hollywood.
A resposta, nesse caso, reside em outro âmbito, que é o da formação desse público
no que diz respeito ao desenvolvimento de um olhar crítico, especialmente no caso do
audiovisual (pelo clássico “fator Hollywood”), e do maior acesso das produções nacionais
ao público, sempre considerando que “acesso” aqui não se refere necessariamente ao
preço atrelado ao produto ou serviço, mas a uma questão de divulgação, como revela a
conclusão de que “a evolução o público de filmes brasileiros no mercado nacional não
guarda qualquer relação com o preço do ingresso” (Ibidem, p. 121). De modo que o
dispêndio do montante repassado ao trabalhador no escopo do Programa de Cultura do
Trabalhador poderia, de bom grado, contar com uma validade razoável, em vez da
validade indeterminada em vigor, para um melhor alinhamento com a produção cultural
nacional. Com efeito, a questão dos fluxos de transações financeiras para a produção e
execução de produtos e serviços é tida como mais complexa na área cinematográfica, mas
o mesmo problema pode ser conferido em diversos segmentos da esfera cultural, como
nas artes cênicas, na pesquisa, curadoria e realização de exposições de artes visuais, etc.
Ou seja, a validade determinada razoável (suponhamos, de um ano, por exemplo) não
seria em prejuízo de uma maior inserção da cultura na vida do trabalhador e, da forma
aqui prevista, colaboraria para uma vida financeira mais saudável para as empresas
recebedoras do vale-cultura, nos termos do art. 2º da Lei 12.761. A medida também
contribuiria para um trabalho de previsão e definição e metas mais acurado por parte dos
órgãos e organizações envolvidos, na medida em que seria possível atribuir um prazo
(anual, por exemplo, no caso de uma validade de um ano ser atrelada ao uso do crédito
do vale-cultura) até que o montante seja dispendido no sistema de produção cultural em
questão.
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Fica claro que, ainda que exista o benefício (i.e., o vale-cultura per se), se mantém
uma hegemonia sociocultural (CANCLINI, 1998) que não interessa necessariamente aos
produtores locais e, sem qualquer surpresa, confirma a tese de que ocorre um uso
clientelístico da máquina do Estado por partes involucradas na exploração do poderio
econômico das mais diversas camadas da população com a consolidação do welfare state
no país (DRAIBE, 1993, p. 28).
No que tange o acesso ao audiovisual, a Ancine atribui, de fato, grande
importância ao vale-cultura, colocando-o no mesmo patamar de destaque do Programa
Nacional de Banda Larga (ANCINE, 2013, p. 75).
A ANCINE, de sua parte, enfatiza que
[...] não é bastante fazer crescer o mercado de consumo, mesmo que
seja de maneira uniforme e acessível à maioria. Um país com a
dimensão geográfica, a posição internacional e a história cultural do
Brasil não pode dispensar a hipótese de atuar sobre a indústria de
conteúdos, seja pelas externalidades positivas envolvidas, entre elas a
influência sobre a imagem do país no exterior, seja pela geração de
emprego, renda e desenvolvimento que a atividade audiovisual viabiliza
ou, ainda, pela necessidade de refletir sobre o modo de vida e os valores
da cultura brasileira. Ter um papel relevante nesse domínio significa
organizar e consolidar agentes nas duas principais atividades que
agregam valor ao audiovisual: a produção e a programação. (Ibidem,

p. 75)
Naturalmente, é e deve ser uma preocupação da agência com relação à produção
do país, mas é relativamente fácil chegar à conclusão de que ainda há um longo caminho
a percorrer no que diz respeito ao consumo de audiovisual de produção nacional no Brasil.
As expectativas da Ancine com relação ao uso do vale-cultura no consumo de
audiovisual dão ideia da proporção do benefício. A meta do número de espectadores que
usam o vale-cultura no pagamento de bilhetes e vídeo doméstico para 2015 era de 6
milhões, e o triplo, 18 milhões, para 2020 (ANCINE, 2013, p. 120).
Além disso, é necessário enxergar o vale-cultura como legitimador de uma prática
legal de consumo de audiovisual. Munido do crédito, o trabalhador pode investir o
montante em produto e/ou serviço cultural de sua preferência de forma que fomente a
respectiva indústria. Caberia ao Ministério da Cultura, evidentemente, instruir o
trabalhador (e, por que não, a opinião pública como um todo) a respeito da importância
do benefício para a formação de um cenário cultural regional. A tarefa, em termos de
lançamentos nas salas de cinema, não é tão árdua que pareça pouco plausível: ao contrário
do que indica a lacuna oceânica entre a receita dos filmes estrangeiros e aquela dos filmes
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brasileiros no circuito, essa diferença não é tão gritante no número de títulos lançados.
Em 2015, os filmes estrangeiros geraram uma receita de R$ 2.072.482.154, enquanto as
produções nacionais renderam um montante de R$ 277.679.148. A despeito disso, as salas
projetaram 317 filmes estrangeiros e 129 brasileiros nesse ano (Idem, 2016).

2. A PERSPECTIVA DO VÍDEO SOB DEMANDA

Com os serviços de vídeo sob demanda cria-se situação sui generis no setor: o
crédito de vale-cultura gasto pelo trabalhador na assinatura de um determinado serviço
de vídeo sob demanda incorreria, direta ou indiretamente, em benefício ao
desenvolvimento do audiovisual brasileiro?
Em receita em serviços de vídeo sob demanda, o Brasil representa o oitavo
mercado internacional e o primeiro na América Latina, com uma receita estimada em
mais de US$ 352.000.000 (trezentos e cinquenta e dois milhões de dólares
estadunidenses) (ALCÂNTARA, 2016, p. 4).
A questão é pertinente, delicada e atual. A sugestão por parte da Ancine de
implantar um sistema de cotas nos sistemas de vídeo sob demanda, o qual obrigaria os
serviços a colocarem um número mínimo de produções brasileiras à disposição dos
usuários, já se mostra como contraproducente por si só, com a própria agência prevendo
o “risco de escolha de títulos orientada apenas pela lógica financeira”, alegando que tal
medida “pode desestimular o crescimento dos negócios”, além de que também “não
garante a divulgação das obras para estímulo ao visionamento” (Ibidem, p. 16). Nas salas
de cinema, a Cota de Tela para a produção brasileira foi estabelecida pela Instrução
Normativa nº 88, de 02 de março de 2010, e no presente momento se rege pelas alterações
da Instrução Normativa nº 122, de 09 de dezembro de 2015.
Se a pesquisa “Uso do Tempo Livre e as Práticas Culturais na Região
Metropolitana de São Paulo” do Centro de Estudos da Metrópole do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (Cebrap) mostrava que “quatro em cada 10 entrevistados (40,8%)
afirmaram ter assistido a um filme seja em fita VHS seja em DVD, nos doze meses
anteriores à sondagem” de 2002 (BOTELHO, 2009, p.163), não há qualquer motivo para
acreditar que esse número diminuirá em um futuro próximo.
Ainda, há a tendência de encurtamento de janelas em geral, com uma média de
131 dias entre a estreia do filme no circuito comercial e o lançamento em serviços de
vídeo sob demanda (ALCÂNTARA, 2016) no Brasil. No caso da produção nacional, são
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notórias as experiências recentes dos filmes Branco sai, preto fica (dir. Adirley Queirós,
2015) e Mundo cão (dir. Marcos Jorge, 2016), sucessos de crítica, mas que não tiveram
vida longa nas salas do país. Branco sai, preto fica fez R$ 212.712,63 nas salas do país
com um público de 19.034 pessoas. O filme de Jorge, inclusive, chegou ao serviço de
vídeo sob demanda Netflix no Brasil apenas cerca de três meses após ficar meras três
semanas em cartaz na cidade de São Paulo.
Considerando que o número de assinantes do serviço Netflix seja por volta de 2,2
milhões (BRIGATTO, 2015), a veiculação de filmes nacionais na plataforma é de grande
interesse das partes envolvidas, à luz da demanda de determinados tipos de obras
audiovisuais em serviços de vídeo sob demanda como o Netflix, como ocorre com os
documentários. Por exemplo, Serras da desordem, documentário de 2007 do cineasta
Andrea Tonacci com reputação ilibada e uma das maiores referências no gênero, teve um
público de 273 pessoas nas salas do país (ANCINE, 2016). Parece razoável constatar que
o potencial de disseminação de um filme como Serras da desordem nos principais
serviços de vídeo sob demanda é bastante promissor.
O papel do vale-cultura para ampliar o acesso do trabalhador a esse tipo de
conteúdo é extremamente relevante. Conscientizado a respeito da possibilidade de uso do
crédito do vale-cultura, o trabalhador pode. Já que, em perspectiva, as políticas públicas
no Brasil se caracterizaram por uma centralização que deu margem à interferência da
iniciativa privada (DRAIBE, 1993, p. 27) faz-se mister que, à luz da movimentação dos
montantes previstos em audiovisual via vale-cultura nos próximos, seja instituída também
uma política de maior disseminação da cinematografia com viés não apenas educacional,
mas também de formação de público, visando à expansão do público espectador que
acarretaria em bem-vinda maior instrução do cidadão em matéria de audiovisual e áreas
conexas do conhecimento, em uma tentativa de reverter um pouco do processo descrito
por Canclini (2001). Isto é, além do valor inerente à construção de um repertório, assistir
a, por exemplo, um filme histórico e/ou de época (enquanto gênero, apenas para fins de
exemplificação; caberiam como ilustração deste ponto filmes tão diversos entre si quanto
Como era gostoso o meu francês e Desmundo, por exemplo) não precisa ocorrer apenas
o aprendizado de um período da história do país, mas salientar-se o prestígio à produção
nacional como uma mirada não abarcada por Hollywood ou qualquer outra indústria
cinematográfica estrangeira. Ao fim e ao cabo, não deixa de ser inerente que o aparato de
maior acesso do trabalhador aos meios de cultura (HABERMAS, 1982).
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No que tange a formação de um olhar crítico e apreciação de um conteúdo que
não necessariamente esteja alinhado a um discurso reducionista e superficial
(GUMUCIO, 2014, pp. 4-6), a existência de um catálogo que abranja a cinematografia
brasileira em um período mais abrangente, e alinhado ao ecletismo inerente ao nicho
configurado no cenário atual (Ibidem), é de extrema relevância para agregar valor
inestimável para a formação de público e, não obstante, reconhecimento de uma
identidade, ou representação de uma identidade, cinematográfica, principalmente se
cotejado à produção estrangeira. Vale destacar o atual poder do serviço Netflix em matéria
de enfraquecimento da hegemonia de tela da Rede Globo, o qual poderia ser ainda mais
viabilizado por meio do vale-cultura, haja vista que o uso de serviços de vídeo sob
demanda da Rede Globo ainda apresentam audiências bastante inferiores. Não só, mas a
lacuna entre o público que usa o serviço Netflix e aquele que efetivamente paga por ele
(71% e 57%, respectivamente) poderia ser eventualmente diminuída com o dispêndio do
vale-cultura na assinatura desse ou outro serviço de vídeo sob demanda, à medida em que
as tecnologias empregadas pelas empresas para detectar o uso de credenciais idênticas
simultaneamente evoluem.

CONCLUSÃO

Para além do simples olhar sobre objetivos, metas e panorama atual, o presente
artigo abarca a produção científica do campo das políticas públicas a fim de demonstrar
possibilidades e potenciais de um instrumento claro de democratização de acesso à cultura
como aquele instituído pela Lei nº 12.761 de 27 de dezembro de 2012, à luz da grande
variedade de recursos das novas tecnologias de fornecimento de conteúdo sob demanda
já demonstrada e analisada (GUMUCIO, 2014).
Conforme analisado supra, a relevância do vale-cultura para o audiovisual
brasileiro é pertinente não apenas para atingir as metas estabelecidas pela Ancine, mas
para ratificar o notório potencial de um benefício alinhado ao modelo de welfare state já
existente no país. O presente estudo assume a corrente condição improvável de
reformulação significativa de tal modelo e prefere, ao seu modo, investigar o que poderia
ser aprimorado nessa configuração a fim de fomentar uma indústria que, sob qualquer
prisma, já teve desempenhos melhores, seja no âmbito de saúde financeira, seja no papel
de formação do cidadão quanto aos assuntos trazidos à baila na presente (formação de
repertório, identidade, diversidade, etc.). A despeito da dificuldade de enquadramento do
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vale-cultura no modelo flexível de welfare state praticado no país, acreditamos que o
desenvolvimento do audiovisual perpassa pelo uso mais difundido e manutenção dos
benefícios previstos no Programa de Cultura do Trabalhador, como o aqui estudado.
O presente artigo trouxe um exemplo notório de obra de relevância indiscutível, o
filme Serras da desordem, cujo aproveitamento nas salas de cinema foi irrisório.
Demonstramos como o melhor uso de artifícios que tragam a apreciação de cultura não
apenas como forma de entretenimento, mas como colaboração para o aprimoramento da
população nos mais diversos campos intelectuais e de exercício da cidadania, e como as
tecnologias de oferecimento de conteúdo sob demanda podem ser apreciadas como
plataformas de usufruto de toda uma classe trabalhadora a um catálogo cinematográfico
que não poderia ser conferido de outro modo.
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A ATUAÇÃO DA OAB NAS AÇÕES INTERSETORIAIS EM
SAÚDE.
Thaís de Camargo Oliva Rufino Andrade33
Paulo Antonio Rufino de Andrade34
RESUMO
O presente trabalho versa sobre a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil nas
políticas públicas de atuação intersetorial de saúde. Objetiva-se analisar o papel da Ordem
dos Advogados do Brasil, na consecução dos objetivos das ações intersetoriais, enquanto
Políticas Públicas de Solução alternativa de conflitos na área de saúde. Para tanto, foi
desenvolvida pesquisa bibliográfica e documental, valendo-se do método dedutivo para a
abordagem dos dados coletados. Por fim, entende-se que a participação da OAB é
extremamente importante, para auxiliar na efetividade destas ações, e deve ser mais
envolvida. Com a atuação deste importante órgão, as Ações Intersetoriais podem ganhar
mais efetividade, e se tornarem um valioso instrumento de construção do direito à saúde,
baseado nos princípios constitucionais de integralidade e universalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas. Ações Intersetoriais em Saúde. OAB. Direito
à Saúde.
ABSTRACT
This paper deals with the Brazilian Bar Association 's actions in the public health sector
intersectorial policies. The objective of this study is to analyze the role of the Brazilian
Bar Association in achieving the objectives of intersectoral actions, as Public Policies for
Alternative Health Conflict Resolution. For that, a bibliographical and documentary
research was developed, using the deductive method to approach the data collected.
Finally, it is understood that the participation of OAB is extremely important, to assist in
the effectiveness of these actions, and should be more involved. With this important body
acting, Intersectoral Actions can gain more effectiveness, and become a valuable tool for
building the right to health, based on the constitutional principles of integrality and
universality. KEY WORDS: Public policies. Intersectoral Actions in Health. OAB. Right
to health.
KEYWORDS: Public policies. Intersectoral Actions in Health. OAB. Right to health.
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INTRODUÇÃO

O Direito à Saúde, enquanto garantia Constitucional de Dignidade Humana, está
inserido no modelo de Estado de Bem-Estar Social adotado pelo Brasil, desde a
promulgação da Constituição Federal de 1988.
A “Organização Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como sendo “um
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de doença e
enfermidade”. (BATISTELLA, 2007)
Através desta definição, a OMS ajudou a expandir o pensamento da saúde para
além de uma visão limitada, biomédica e fincada na patologia para um domínio mais
positivo que inclui o “bem-estar”.
No Brasil, a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, apresentouse um conceito de saúde em sentido amplo, a definindo como resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego,
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. (BRASIL, 1987)
A saúde, deixou de ser apenas um valor individual, para apresentar-se como um
valor da coletividade. É um direito fundamental, voltado à preservação da vida e
dignidade humana.
Todavia, o sistema de saúde pública no Brasil ainda convive com problemas
estruturais decorrentes da insuficiência de recursos para o atendimento de todas as
demandas, e deficiências técnicas que têm gerado crescentes conflitos envolvendo a falta
de efetivação do Direito Constitucional à Saúde.
Assim, muitas vezes, o Direito à Saúde só pode ser efetivado por meio da
intervenção do Poder Judiciário, também chamada de judicialização, o que tem gerado
muita discussão no campo jurisprudencial e doutrinário.
Com o passar dos anos, houve um aumento exponencial no número de processos
judiciais, que em sua maioria refletem apenas uma atuação judicial prioritariamente
demandista, e individualizada, sem a devida apreensão do sistema como um todo.
Neste diapasão, identifica-se a influência dos preceitos de direitos humanos
consagrados pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, através do Pacto de San José da Costa Rica, de
1969, ratificado pelo Brasil desde 1992, que consagra como garantia da pessoa humana o
direito à saúde, cabendo ao Estado assegurar a efetivação de referido preceito.
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Neste contexto, tem surgido alternativas, para efetivação do direito fundamental à
saúde, como as ações intersetoriais em saúde, inclusive a chamada mediação sanitária,
como ações institucionais que objetivam garantir a resolução dos principais problemas
coletivos de saúde.
Neste diapasão, o presente artigo objetiva analisar, pautado no que dispõe o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia (Lei 8.906/94) em seu art.
44, I, que estabelece que a OAB tem a finalidade de defender a Constituição, a ordem
jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar
pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento
da cultura e das instituições jurídicas, o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, na
consecução dos objetivos das ações intersetoriais, enquanto Políticas Públicas de Solução
alternativa de conflitos na área de saúde.
Para tanto, o método utilizado na elaboração do presente trabalho é o dedutivo,
baseado em pesquisas bibliográficas, dados fornecidos pelo Conselho Nacional de
Justiça, através dos Relatórios Justiça em Números dos CNJ, o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil e da Advocacia, bem como como as ações que já estão em prática.
A pesquisa buscou identificar a amplitude das ações intersetoriais em saúde, sua
relevância na efetivação do direito fundamental à saúde, e a importância da participação
da OAB nas Políticas Públicas decorrentes destas ações.
Para atender aos objetivos propostos, será feito um paralelo do direito à saúde,
enquanto direito fundamental, e a importância de sua garantia plena pelo Estado. Será
ainda avaliada a judicialização em números, com o objetivo de identificar a atual demanda
do Poder Judiciário, em questões envolvendo o Direito Fundamental à Saúde, para enfim
identificar a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil nas ações de políticas públicas
voltadas às ações intersetoriais em saúde, a partir de sua finalidade institucional na
preservação da Ordem Constitucional.

1. DIREITOS HUMANOS E SAÚDE
A temática proposta no presente artigo, está diretamente relacionada à garantia de
saúde plena, a todos os indivíduos, enquanto direito fundamental, constitucionalmente
assegurado.
Entende-se por saúde, segundo a “Organização Mundial de Saúde” (OMS) como
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de
doença e enfermidade”. (BATISTELLA, 2007)
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Através desta definição, a OMS ajudou a expandir o pensamento da saúde para
além de uma visão limitada, biomédica e fincada na patologia para um domínio mais
positivo que inclui o “bem-estar”. No Brasil, a partir da VIII Conferência Nacional de
Saúde, em 1986, apresentou-se um conceito de saúde em sentido amplo, a definindo como
resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente,
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos
serviços de saúde. (BRASIL, 1987)
Enquanto direito fundamental, a saúde é um Direito Humano Essencial,
representando a garantia da vida; sem a saúde o ser humano não se integraliza enquanto
ser em dignidade (DE GOIS, 2017).
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em 1948, abre-se com a afirmação de que "todos os seres humanos
nascem livres e iguais, em dignidade e direitos" (art. 1º). (ONU, 1948)
Ao falarmos em direitos humanos, não podemos dissociar seu estudo do princípio
superior da dignidade humana. Todo o sistema protetivo deve pautar-se na busca primeira
pela dignidade da pessoa, sendo esta um valor supremo, que atrai todos os direitos
fundamentais do homem. (MOREIRA, 2006).
Ao principiar o título referente aos direitos e garantias fundamentais, o art. 5º,
caput, garante a inviolabilidade do direito à vida, elevada a cláusula pétrea, conforme
dispõe o art. 60, § 4º, IV. Do direito à vida e da proteção à dignidade humana certamente
decorre, entre outros, o direito à saúde, inserido no capítulo da ordem social e com
previsão central no art. 196, que estabelece de forma inovadora que a saúde é um direito
de todos e dever do Estado.
Assim, resta claro, que a efetivação do direito à saúde possui relação íntima com
a realização de outros direitos humanos, que abrangem outras dimensões da vida humana.
(VENTURA, 2010)

2. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM NÚMEROS
A partir da análise, dos relatórios anuais disponibilizados pelo Conselho Nacional
de Justiça, identificamos um grande aumento explosivo de novos processos sobre a
Judicialização da Saúde no Brasil.
No relatório de 2017 (CNJ, 2017), divulgado no início de setembro de 2017,
totalizaram no ano de 2016 (considerando o processo ajuizados até 31 de dezembro de
2016, e em trâmite inclusive nas instâncias recursais) 1.346.931 processos em andamento.
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Comparando as aferições a partir de 2011, segamos à seguinte evolução:
Em 2015, foram apuradas 854.506 demandas (SCHULZE, 2017); Em 2014,
392.921 (CNJ, 2017) e 240.980 processos judiciais em 2011(CNJ, 2011).
No Estado de São Paulo, em 2015, cerca de 43.000 encontravam-se em trâmite.
(CNJ, 2017)
Pelo vertiginoso aumento das demandas judiciais, resta evidente que o Estado tem
falhado nas políticas de Saúde Pública, sendo dever dos diversos agentes envolvidos, a
busca por meios que garantam efetivo acesso aos mais variados recursos disponíveis, à
toda coletividade, o que não ocorre através de demandas individualizadas, no Poder
Judiciário.

3. AS AÇÕES INTERSETORIAS EM SAÚDE, COMO MEDIDA ALTERNATIVA
PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
Com o novo paradigma do Estado Democrático de Direito, com destaque na
Constituição da República, o direito de acesso à Justiça, passou a fazer parte do rol de
direitos e garantias fundamentais, representando a garantia de uma proteção conferida
pelo estado de maneira eficaz e em tempo adequado. (FERREIRA, 2007)
Conforme leciona Canotilho, da interligação do direito de acesso à Justiça com os
direitos fundamentais, originam-se as dimensões essenciais da garantia institucional do
acesso à Justiça, conectada com o dever do Estado de garantir a aplicação judicial do
direito. (CANOTILHO, 2003)
Neste contexto, de busca pela efetividade do acesso a justiça, surgem os meios
alternativos de solução dos conflitos.
Neste panorama, no universo de relações que envolvem os atores no Sistema de
Saúde, identificamos relações, que vão muito além da relação médico paciente.
São identificados conflitos internos como os assistenciais, organizativos e
conflitos entre profissionais, bem como externos, que apesar de gerados fora do sistema,
geram reflexos internos, todos, não sendo solucionados, geram a judicialização.
Assim, as ações intersetoriais em Saúde, dente elas a mediação sanitária, buscam
formas alternativas e prevenção e solução destes conflitos, evitando assim a
judicialização.
Segundo BELLINI, et al. (2014), considera-se a intersetorialidade como a
integração desses diversos setores para a consecução das ações públicas, ao mesmo tempo
em que mantém as especificidades de cada área.
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Ainda segundo os autores, nas ações intersetoriais a atuação vai além de cada setor
individualmente, objetivando a superação de práticas fragmentadas e a eficiência para
atingir os objetivos e alcançar os resultados propostos.
Assim, conclui-se que a intersetorialidade nas políticas públicas é tida como uma
articulação maior entre diversos conhecimentos para atingir um objetivo mais amplo.
Com a articulação entre os diversos atores envolvidos nas Políticas Públicas de
Saúde, torna-se mais eficaz a ação proposta.

4. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE AÇÕES INTERSETORIAIS NA ÁREA DE
SAÚDE

4.1. EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

Identificou-se através de pesquisa nos mais diversos órgãos do Ministério Público
do país, uma atuação pioneira do Ministério Público de Minas Gerais, desde 2012.
Verifica-se que a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, apontou o
Ministério Público como responsável pela fiscalização da gestão pública de saúde.
Partindo dessa premissa, o MPMG tem atuado de forma decisiva, na construção
de um novo modelo de solução de conflitos na área de Saúde, no Estado de Minas Gerais.
Para tanto, fomenta-se o envolvimento de todos os atores do sistema, jurídico ou
não, através da construção de espaços para discussão e deliberação dos problemas-causas
relacionados à saúde coletiva.
Esta alternativa, tem permitido que todos os envolvidos do processo maior
legitimação, viabilizando uma melhor organização dos serviços, “a partir da
democratização do processo coletivo de trabalho, permitindo-se a corresponsabilização
geral em um sistema ÚNICO de Saúde. (DE ASSIS, 2016)
Em 2016, já haviam sido realizadas 91 (noventa e uma) reuniões em todo Estado
de Minas Gerais. Apesar de criada pelo Ministério Público, muitas reuniões são
solicitadas pelos demais órgãos envolvidos, como a Secretaria Estadual de Saúde,
Conselho de Saúde, entre outros.
Diversos órgãos vêm se envolvendo na proposta, dentre eles, destacam-se alguns,
dentre vários, que já atuam no Estado de Minas Gerais, como o Ministério Público;
Ministério da Saúde; Secretaria Estadual de Saúde; Conselhos de Saúde; Conselho
Mediação sanitária: direito, saúde e cidadania Regional de Medicina; Comissão de Saúde
111

da Assembleia Legislativa; Comissão de Direito Sanitário da OAB/MG; Fórum
Permanente da Saúde (TJMG); Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; prefeitos
municipais; secretários municipais de saúde; Câmaras Municipais de Vereadores, dentre
outros.
Por fim, alguns resultados já são apontados, como positivos, na iniciativa mineira
(DE ASSIS, 2016): a) fomento à elaboração de Diagnósticos Situacionais em cada uma
das microrregiões de saúde; b) incentivo ao planejamento regional da saúde; proposta de
criação de Plano de Ação para Expansão e Melhoramentos dos serviços de saúde em face
das Redes de Atenção à Saúde (RAS); estabelecimentos de Convênios de Cooperação
Técnica Entre Entes Públicos; corresponsabilidades financeiras tripartite; melhoria das
condições de trabalho nas unidades de saúde; eliminação da concorrência entre os
prestadores (hospitais), com definição da vocação sanitária de cada deles, a partir dos
vazios assistenciais e das necessidades coletivas de saúde; fusão operacional da
assistência de prestadores (hospitais) na mesma base territorial para os fins de
racionalização e adequação à escala; intervenção administrativa ou judicial na gestão
hospitalar, de forma consensual, excepcional, sempre que os indicadores assim o
recomendarem para prevalência do interesse público sanitário; instituição do PROHOSP
Gestão Compartilhada e PROHOSP incentivo pela SES/MG; criação de um Grupo de
Estudos para propostas de implantação de cargos e carreiras dos profissionais da ESF, no
âmbito microrregional, com piso estadual, administrado por consórcio público, para os
fins de sua interiorização, superação à vedação do subsídio maior no âmbito municipal e
da rigidez da Lei de Responsabilidade Fiscal (limite prudencial); articulação junto ao
TRT-MG para os fins de se evitar penhoras de bens e rendas dos prestadores hospitalares,
referências para determinadas regiões, nos casos de sua insolvência ou dificuldades
financeiras, por meio de garantias (fundos) para pagamentos dos precatórios (fase
execução) das reclamações trabalhistas; criação do Núcleo de Atendimentos das
demandas judiciais pela SES/MG; aumento da capacitação técnica sanitária pelos
diversos Órgãos de Execução do Ministério Público; curso de especialização de direito
sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, com participação plural de
membros do Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública; redução de
confrontos, conflitos e demandas judiciais reflexivas, dentre outras.
Foi ainda criada a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, através da
Resolução Conjunta EMG PGJ nº 1, de 11 de setembro de 2015, presidida pessoalmente
pelo Procurador Geral de Justiça, com representantes do Ministério Público e do Governo
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do Estado de Minas Gerais, para os fins de discussão de matérias de relevante valor
jurídico-social.

4.2 OUTRAS AÇÕES INTERSETORIAIS EM SAÚDE

Tendo por referência levantamento realizado por Bourlinova e outros
(BOURLINOVA Et al, 2014), identificou-se algumas experiências, porém a construção
de trabalhos compartilhados ainda é uma realidade pouco verificada. Ainda prevalece a
fragmentação e a descontinuidade política, com pouca participação popular, o que indica
que a construção de redes e de ações interinstitucionais exige, também, a construção de
uma nova linguagem integradora entre os campos profissionais e institucionais
envolvidos. A seguir apresenta-se algumas iniciativas pesquisadas, seus objetivos e
principais atores envolvidos.
•

Iniciativa de Vila Paciência, rio de Janeiro (RJ), de 2001 a 2003: Principais

objetivos: empowerment pessoal e comunitário por meio da estratégia de
desenvolvimento local Integrado Sustentável, com foco na Promoção da Saúde:
Setores/atores envolvidos - Secretaria municipal de Saúde; - Centro de Promoção da
Saúde; - Grupo Gestor da Iniciativa de Santa Cruz; - moradores do bairro.
•

Fórum de combate à violência, Juazeiro (Ba), de 2002 a 2004. Principais

objetivos: Promover estratégias de redução dos índices de mortalidade por causas
externas; - Elaborar e implantar um plano estratégico de fomento à cultura de paz; levantar as condições demográficas e socioeconômicas da comunidade; - levantar o grau
de participação da comunidade em movimentos sociais; - levantar os índices de situação
de violência: Setores/atores envolvidos - Prefeitura municipal de juazeiro; - Governo
Estadual da Bahia; - Escolas municipais; - Secretaria municipal de Saúde; - Secretaria
municipal de Educação; - Órgãos da justiça; - associação de moradores; - Comerciantes.
•

Projeto Viva Seu Bairro!, campo grande (MS), de 2001 a 2005. Principais

objetivos

diminuir as desigualdades sociais. Setores/atores envolvidos - Secretaria

municipal de Saúde; - Secretaria municipal de Educação; - Secretaria municipal de
assistência Social; - Secretaria municipal de Habitação; - Secretaria municipal de trânsito;
- Secretaria municipal de obras; - Secretaria municipal de Planejamento urbano, Secretaria municipal de Esporte, lazer e Cultura;

113

•

Projeto rotas, campinas (SP), 2004. Principais objetivos - oferecer oficina

de fotografia para adolescentes e crianças contra a violência sexual; - discutir, com base
no território, as questões de exploração/violência sexual de crianças e jovens; - realizar
ações de prevenção por meio de ações educativas, culturais, saudáveis e em perspectiva
social. Setores/atores envolvidos - ministério da Educação e Cultura, por intermédio da
Secretaria de Ensino Superior e do Programa de apoio à Extensão universitária voltado
às políticas públicas; - Pró-reitoria de Extensão da universidade Federal de São Carlos; Prefeitura municipal de Campinas; - oNGs pertencentes ao Conselho municipal de
direitos da Criança e do adolescente; - Petrobras.
•

Saúde ocular de crianças de 0 a 7 anos, campinas (SP), 2003. Principais

objetivos - Construir, coletivamente, um projeto intersetorial na perspectiva da promoção
da saúde, especificamente na área de saúde ocular. Setores/atores envolvidos - docentes
da unicamp; - discentes de 1° ano do curso de medicina da unicamp; - agentes
comunitários de saúde (aCS); - moradores; - Empresa tecnol.
•

Ações de combate à violência, Belo Horizonte (Mg), de 2002 a 2006.

Principais objetivos - Formular, acompanhar e avaliar a Política municipal de
enfrentamento à violência doméstica e sexual; - desenvolver ações de prevenção às
violências doméstica, sexual, no trânsito e institucional; - Construir uma rede de
atendimento e de proteção social; - Identificar os grupos mais vulneráveis e coletar
informações sobre pontos críticos de acidentes no trânsito. Setores/atores envolvidos Prefeitura municipal de Belo Horizonte; - Secretaria municipal de Saúde; - Secretaria
municipal de trabalho e direitos de Cidadania; - Secretaria municipal de Políticas Sociais;
- Sociedade civil com atuação na área dos direitos humanos; - Guarda municipal; Empresa municipal de transporte e trânsito; - Hospital Sara Kubitschek; - Fundação
Hospitalar do Estado de mG; - PuC-minas; - Faculdade Newton de Paiva; - Companhia
Brasileira de trens urbanos; - Secretaria de Estado de Saúde de minas Gerais; - liga
mineira do trauma; - oNG rua viva; - Câmara municipal de Belo Horizonte; - mídia; agentes comunitários de saúde; - Hospitais conveniados; - Servidores e profissionais da
área da saúde; - Conselhos tutelares; - associação municipal de assistência Social; unidades de Pronto atendimento; - Centros de Convivência da Saúde mental.
•

Intoxicação por chumbo em crianças, Bauru (SP), 2002 e 2003. Principais

objetivos - verificar as fontes de exposição ao chumbo; - verificar a exposição humana
(foco em crianças de 0 a 12 anos); - Identificar as necessidades de intervenção com
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relação à saúde humana e ao meio ambiente; - Efetuar as ações de saneamento.
Setores/atores envolvidos - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; - Secretaria
municipal de Saúde; - Secretaria municipal de obras; - Secretaria municipal de meio
ambiente - Secretaria municipal das administrações regionais; - ministério da Saúde; Companhia de tecnologia de Saneamento ambiental; - departamento de Água e Esgoto; Fundacentro; - Centro de Intoxicações (unicamp); - Faculdades de medicina e de Ciências
(unesp); - Faculdade de odontologia (uSP); - Hospital de reabilitação de anomalias
Craniofaciais (uSP).
•

Projeto ambientes Verdes e Saudáveis (PaVS), São Paulo (SP), de 2005 a

2007. Principais objetivos - Fortalecer a gestão integrada no nível local para o
desenvolvimento de uma agenda de proteção e de promoção de ambientes verdes e
saudáveis; - desenvolver competências e habilidades dos agentes comunitários de saúde;
- Intervir em questões ambientais de forte impacto sobre a saúde da população; - Formar
agentes e lideranças comunitárias para abordagem e elaboração de propostas de
intervenção local; - adotar ações preventivas e novas práticas efetivas de promoção da
saúde. Setores/atores envolvidos - Secretaria municipal do verde e do meio ambiente; Secretaria municipal de Saúde; - Secretaria municipal do desenvolvimento Social; ministério da Saúde; - opas; - Programa das Nações unidas para o meio ambiente; Faculdade latino-americana de Ciências Sociais; - Centro de Estudos, Pesquisa e
documentação em Cidades Saudáveis (USP); - Fiocruz; - Núcleo de Estudos da Saúde
Pública (unB); - Iclei Brasil; - Fundação oswaldo Cruz; - Escola técnica do SuS; - agentes
Comunitários de Saúde, de controle de zoonoses e de proteção social; - associação
Congregação Santa Catarina; - associação Saúde da Família; - associação Comunitária
monte azul; - Casa de Saúde Santa marcelina; - Instituto adventista de Ensino; Irmandade da Santa Casa de misericórdia de São Paulo;
•

Projeto Produção de cuidado intersetorial, São carlos (SP), 2008.

Principais objetivos - articular os serviços de saúde com outros equipamentos sociais; aumentar a adesão de famílias aos programas da uBS que só encaminham as crianças em
situação de agravo (normalmente, a creche encaminha); - desenvolver e potencializar
ações de educação em saúde entre uma equipe da Estratégia Saúde da Família e uma
creche. Setores/atores envolvidos - Programa de residência multiprofissional da uFSCar;
- direção de Educação Infantil; - ministério da Educação e Cultura; - Creche envolvida na
ação; - unidade Básica de Saúde envolvida na ação.
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•

Grupo Executivo para o controle de dengue, Belo Horizonte (Mg), 2007 e

2008. Principais objetivos - obter resultados mais efetivos no controle de dengue.
Setores/atores envolvidos - Secretaria municipal de Saúde; - Secretaria municipal de
Planejamento; - Secretaria municipal de Educação; - Secretaria municipal de Políticas
urbanas; -Secretaria municipal de Políticas Sociais; - Superintendência de limpeza
urbana; - Gabinete do Prefeito; - assessoria de Comunicação Social; - Secretarias
municipais de administração regional; - Gerências regionais de saúde; - Gerência de
vigilância em Saúde e Informação; - Gerência de vigilância Sanitária; - Gerência de
Controle de Zoonoses; - Gerência de Epidemiologia; - Gerência de assistência.
•

Projeto Hortas comunitárias, Maringá (Pr), de 2005 a 2011. Principais

objetivos - Possibilitar a geração de renda; - Incentivos à alimentação saudável; - ocupar
de forma benéfica terrenos baldios ociosos em áreas urbanas; - reduzir a criminalidade
entre os jovens; - Combater a depressão e baixa autoestima de idosos; - melhorar a
qualidade de vida e saúde de comunidades pobres. Setores/atores envolvidos - Secretaria
municipal de Serviços Públicos; - Secretaria municipal de Saúde; - Presidente do bairro;
- Centro de referência em assistência Social; - unidades Básicas de Saúde; - Eletrosul
Centrais Elétricas; - rotary Club maringá Sul; - Companhia de Saneamento do Paraná; Centro de referência em agricultura urbana e Periurbana (universidade Estadual de
maringá); - agência adventista de desenvolvimento e recursos assistenciais; Profissionais liberais e comerciantes.

5. O PAPEL DA OAB NA GESTÃO PÚBLICA

A Ordem dos Advogados do Brasil, além de desenvolver função de conselho de
classe, exerce um papel fiscalizador do Poder Público, em decorrência do estabelecido no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia (Lei 8.906/94), que em seu
art. 44, I, prevê que a OAB tem a finalidade de defender a Constituição, a ordem jurídica
do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa
aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura
e das instituições jurídicas.
Assim, o ordenamento jurídico no Brasil não incluiu a OAB no lugar comum dos
demais órgãos de fiscalização profissional, pois sua função é ambivalente: juntamente
com sua luta pelos interesses corporativos em favor da classe profissional que representa
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(dos advogados), a OAB também possui uma finalidade institucional, que se reveste de
um verdadeiro mandato constitucional.
Com efeito, o papel fundamental da OAB na preservação da ordem democrática é
decorrência lógica da importância institucional dos profissionais que a compõem – “os
advogados”; o munus que é atribuído à OAB é decorrência lógica e reflexo da dignidade
constitucional do advogado como elemento essencial à Justiça.
A OAB, por seu papel institucional, previsto na legislação que a instituiu,
realmente deve participar, da formação jurídica, política e ética do Estado.

CONCLUSÃO

Após análise de todo material coletado, verifica-se que as ações intersetoriais em
saúde têm se mostrado como formas alternativas de solução de conflitos em saúde.
Em sua maioria, as medidas adotadas demonstram pouca efetividade para a
proposta de redução das demandas em saúde, ainda prevalecendo a fragmentação e a
descontinuidade política, com pouca participação popular.
Das experiências analisadas, a proposta de mediação sanitária desenvolvida no
Estado de Minas Gerais, tem demonstrado ser possível a substituição gradual, do
tradicional modelo de judicialização, devendo ser utilizado como referência para que
outras ações similares sejam iniciadas.
Nestas propostas, considerando seu papel institucional, a participação da OAB é
extremamente importante, para auxiliar na efetividade destas ações, e deve ser mais
envolvida.
De todas as propostas avaliadas, apenas a Mediação Sanitária no Estado de Minas
Gerais conta com a participação Institucional da OAB.
Com a atuação deste importante órgão, as Ações Intersetoriais podem ganhar mais
efetividade, e se tornarem um valioso instrumento de construção do direito à saúde,
baseado nos princípios constitucionais de integralidade e universalidade.
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A EFICÁCIA DA INFORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE
INFORMATIVOS DA PREFEITURA PARA A POPULAÇÃO: ESTUDO DE
CASO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA SP
Joel Oliveira Gomes35
Mauricio Ayres Cunha36
RESUMO
O artigo tem por finalidade verificar a eficácia da informação quanto as políticas públicas
adotadas na cidade de Bertioga SP. O objetivo geral do artigo é analisar a eficiência dos
informativos de políticas públicas em relação a população em geral. Os objetivos
específicos tratam dos conceitos de política pública, eficiência na administração pública
e distribuição dos boletins informativos junto a população, que visam atender a
problemática da pesquisa que foi, se os boletins oficiais do município estão sendo eficazes
e conhecidos pela população, a fim de que haja conscientização das políticas públicas
adotadas pela prefeitura de Bertioga – SP. A metodologia utilizada foi qualitativa /
quantitativa exploratória, com amostra juntamente com munícipes da cidade. A pesquisa
analisou 140 questionários, de moradores dos diversos bairros da cidade. O resultado da
pesquisa demonstrou que muitos moradores não têm conhecimento do informativo, assim
como muitos bairros, se não tem acesso ao boletim informativo, é por puro
desconhecimento. Conclui-se com isso, que ainda faltam ações por parte da administração
municipal para que os munícipes da cidade tenham acesso a informação dos atos
praticados pelas políticas públicas adotadas na cidade.
PALAVRAS-CHAVE: Boletim Informativo, informação, eficiência, políticas públicas

ABSTRACT
The article aims to verify the effectiveness of the information regarding the public policies
adopted in the city of Bertioga SP. The general objective of the article is to analyze the
efficiency of public policy information in relation to the general population. The specific
objectives deal with the concepts of public policy, efficiency in public administration and
distribution of newsletters to the population, which aim to address the research problem
that was, if the official bulletins of the municipality are being effective and known by the
population, in order to that there is awareness of the public policies adopted by the
municipality of Bertioga – SP. The methodology used was qualitative / quantitative
exploratory, with sample along with city residents. The survey analyzed 140
questionnaires, from residents of the various districts of the city. The survey results
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showed that many residents are unaware of the newsletter, as many neighborhoods do not
have access to the newsletter for lack of knowledge. The conclusion is that there is still a
lack of actions on the part of the municipal administration so that the citizens of the city
have access to information of the acts practiced by the public policies adopted in the city.
KEYWORDS: Information bulletin, information, efficiency, public policies

INTRODUÇÃO

O artigo tem por finalidade verificar a eficácia da informação relativas às políticas
públicas municipais aos habitantes do município, através dos boletins oficiais do
município, informativos disponibilizados a população de forma gratuita, e analisar de que
forma esses munícipes se favorecem através destas informações, e se essas são de fácil
acesso por parte de todos os munícipes nos diversos bairros da cidade de Bertioga SP.
O artigo tem como objetivo geral, analisar a eficácia da informação de políticas
públicas através dos boletins oficiais, periódicos disponibilizados pela prefeitura e seus
benefícios para a população em geral.
Os objetivos específicos têm por finalidade conceituar as políticas públicas,
analisar se as distribuições dos boletins são feitas de forma eficaz, assim como verificar
a conscientização da população em relação a distribuição desse instrumento de consulta
de benefícios e políticas em geral, assim como demonstrar o conceito e eficiência na
Administração Pública. Esses objetivos têm por finalidade responder a problemática da
pesquisa que é: Os boletins oficiais do município estão sendo eficazes e conhecidos pela
população, a fim de que haja conscientização das políticas públicas adotadas pela
prefeitura de Bertioga – SP?
A promoção do tema se fez pelo interesse dos autores na falta de utilização das
políticas públicas por parte da população em si, por falta de conhecimento ou não,
ocasionando problema de reclamações por parte dos munícipes das políticas públicas de
educação, saúde, meio ambiente, entre outras, pela simples falta de conhecimento de
instrumentos que possibilitem o acesso a informação.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Políticas Publicas

As políticas públicas são políticas que ficam a cargos da União, Estados e
Municípios, a fim de trazer melhorias para a diversos setores da sociedade relacionadas a
Saúde, Educação, Segurança, Moradia, Meio Ambiente entre outros.
De acordo com SOUZA (2006), Theodore Lowi desenvolveu a talvez mais
conhecida tipologia sobre política pública, elaborada através de uma máxima: a política
pública faz a política. Com essa máxima Lowi quis dizer que cada tipo de política pública
vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua
decisão passam por arenas diferenciadas.
Para Lowi (1964), a política pública pode assumir quatro formatos:

a) O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, que
desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais
individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões,
em detrimento do todo.
b) O segundo é o das políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público,
envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse.
c) O terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior número de pessoas
e impõe perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos
incertos e futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o
sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil
encaminhamento.
d) O quarto é o das políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada
uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios
diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma
também diferente.

Segundo SOUZA (2006), Das diversas definições e modelos sobre políticas
públicas, podemos extrair e sintetizar seus elementos principais:
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a) A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o
que, de fato, faz;
b) A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a
participantes formais, já que os informais são também importantes;
c) A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras;
d) A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados;
e) A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de
longo prazo;
f) A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação.

1.2 Meios de informações de políticas públicas

Os meios de informação relativos as políticas públicas adotadas são de extrema
importância para que a população tenha conhecimento do que acontece no seu entorno,
tanto para o conhecimento de seus direitos, assim como a exigência dos seus deveres junto
as esferas de poder, quer seja municipal, estadual ou Federal.
Brandão (2006) diz que a Comunicação Governamental pode ser entendida como
Comunicação Pública, na medida que ela é instrumento de construção da agenda pública
e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da
população nas políticas adotadas, o reconhecimento das ações promovidas nos campos
políticos, econômico e social, em suma provocar o debate político. Trata-se de uma forma
legítima de um governo prestar contas e levar ao conhecimento da opinião pública os
projetos, ações, atividades e políticas que realiza e que são de interesse público.
Segundo Castells (2000, pg 367):

(...) a mídia eletrônica (não só o rádio e a televisão, mas todas as formas de
comunicação, tais como o jornal e a internet) passou a se tornar o espaço
privilegiado da política. Não que toda a política possa ser reduzida a
imagens, sons ou manipulações simbólicas. Contudo, sem a mídia, não há
meios de adquirir ou exercer poder. Portanto, todos [os partidos políticos,
de ideologias distintas] acabam entrando no mesmo jogo, embora não da
mesma forma ou com o mesmo propósito. (Castells, 2000, p. 367)
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Gomes Filho (2005) salienta que informação gera mais informação; ou seja, a
partir do momento em que o gestor publica dados, a sua divulgação, tanto pelos órgãos
oficiais como pela mídia, acaba gerando o debate entre a sociedade e fortificando a
democracia
De acordo com Lima (2000), sendo o Brasil uma sociedade em que os meios de
comunicação possuem uma posição central nas relações sociais, a atuação dos seus
veículos é relevante na configuração do jogo político e no exercício da hegemonia. Os
discursos dos diversos atores políticos buscam, nos canais da mídia, espaço para
legitimarem-se e ganharem força política perante a opinião pública. A visibilidade
midiática das PP nos noticiários e seu enquadramento, ou mesmo da agenda política, são
fatores que exercem influência (direta ou indireta) sobre os diferentes atores políticos que
atuam no ciclo das PP.
Segundo Penteado e Fortunato (2015), os governos apropriam-se das novas
tecnologias para desenvolver serviços públicos para o cidadão, ancorados na lógica do
aumento da eficiência da gestão pública e no processo de desburocratização. São criados
mecanismos de controle das contas públicas (exemplo: Portal Transparência Brasil),
acesso a serviços públicos (exemplo: emissão de documentos), informações sobre
serviços públicos e, em especial, arrecadação de tributos (exemplo: Imposto de Renda).
Vejamos o que Junior (2012) retrata sobre a eficiência das políticas públicas e sua
transparência:
Divulgar a eficiência de políticas públicas e transparência na utilização de
recursos está em constante ascensão na gestão governamental brasileira.
Com a intenção eleitoral futura ou pela exigência da Lei de
Responsabilidade Fiscal, os órgãos públicos utilizam a comunicação para
inserir o cidadão no contexto político-econômico tanto das cidades, como
do estado ou mesmo da federação. (JUNIOR, 2012)

1.3 Eficiência na Administração Pública
O grande desafio que a Administração Pública enfrenta, é que todas as políticas
adotadas por ela, seja nos âmbitos, Municipal, Estadual ou Federal, cheguem a quem de
destino, a população em geral, pois somente com a eficiência nos processos públicos, a
população terá acesso aos benefícios que as políticas públicas podem oferecer.
Vejamos o que Torres (2004, pg. 175) descreve sobre eficiência na área pública:
Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se
relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por
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determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos
utilizados para atingir tais objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que
o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar explícito como esses
foram conseguidos. Existe claramente a preocupação com os mecanismos
utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou seja, é preciso buscar
os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade econômica
que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, ou seja, fazer o
melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos
pelo contribuinte (Torres, 2004, p. 175).

Castro Apus Torres (2006), relaciona os conceitos de eficiência e efetividade às
reformas gerenciais. À medida que aumentam as preocupações com a melhoria da
qualidade do Estado, as preocupações com eficiência e efetividade vão se sobrepondo às
limitadas questões de ajuste fiscal. Ainda segundo o autor, eficiência tem foco na relação
custo/benefício, enquanto 6 efetividades se concentram na qualidade do resultado e na
própria necessidade de certas ações públicas.
Vejamos também o que Meirelles (2002, pg. 94) traz a luz do tema:

O Princípio da Eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para
o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e seus membros (Meirelles, 2002, p. 94).

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada no artigo foi qualitativa/quantitativa exploratória,
fundamentada através de revisão bibliográfica nos principais periódicos A1 – B1, além
de dissertações e teses que tratam do assunto.

Uma pesquisa exploratória é exatamente o que a situação anterior sugere.
O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto
ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa
exploratória, você conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a
construir hipóteses. Como qualquer exploração, a pesquisa exploratória
depende da intuição do explorador (neste caso, da intuição do pesquisador).
Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a
forma de um estudo de caso (GIL, 2008).

O instrumento da pesquisa está relacionado a eficácia dos boletins informativos
do município, a fim de conhecimento de políticas públicas na cidade de Bertioga SP. Para
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a coleta de dados foi aplicado questionário semiestruturado com perguntas fechadas a
munícipes da cidade de Bertioga.
No que diz respeito ao questionário, este é definido por ZENTGRAF (2000),
como:

um conjunto de perguntas dispostas sequencialmente e elaboradas em
função dos objetivos da pesquisa e das hipóteses ou questões que se
investigam. Segundo o tipo de perguntas, os questionários podem ser de
perguntas fechadas, de perguntas abertas ou mistas.

Para a amostra, utilizou-se como critério uma amostra probabilística simples,
composta de 140 respondentes de diversos bairros representativos do município de
Bertioga, diante de uma população de aproximadamente 59 mil habitantes, segundo
estimativa do IBGE (2017). Essa quantidade de respondentes proporcionaram uma
amostragem com uma margem de segurança (confiabilidade) de aproximadamente 90%
e 7% de erro.
Para chegarmos a esses números, seguimos o roteiro sugerido por SAMARA &
BARROS (2002), onde:
N: População
n: amostra
p: porcentagem dos elementos favoráveis ao atributo pesquisado.
q: porcentagem dos elementos da amostra desfavoráveis ao atributo pesquisado
p: erro padrão amostral
Z: número do desvio padrão relativo à curva normal.
Fórmula: Cálculo da amostra, quando o universo é maior que 10mil.

p 

p.q
.Z .
n

Dados apurados:
N: 59297 (população infinita);
n : 140 ;
p: 50%;
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q: 50%;
p: 7%;
Z: ?

50x50
.Z
140

7
Z 7

2500
140
Z  1,6565
Para Z= 1,6565, em qualquer tabela estatística de “Área subtendida pela curva
normal reduzida de 0 a Z”, obtém-se: 0,45154. Este número representa a proporção
positiva sob a curva normal. Por simetria, obteremos o mesmo valor para a proporção
negativa. Deduz-se, portanto, um nível de confiança de aproximadamente 90 %.

3. PESQUISA
Inicialmente se procedeu a um exame detalhado dos dados coletados. Esta
verificação crítica foi realizada a fim de detectar falhas ou erros, evitando-se informações
confusas ou incompletas que pudessem prejudicar o resultado da pesquisa.
Os poucos casos verificados com relação a informações incompletas foram
contornados pelo aplicador, e apenas em um caso o questionário foi novamente
preenchido pelo cliente.
Os questionários dos respondentes foram codificados em todos os seus itens, e em
seguida tabulados, de modo que cada resposta obtida, em termos percentuais,
possibilitasse a inter-relação entre elas, bem como para facilitar uma compreensão e
interpretação rápidas.
O objetivo da pesquisa foi o de colher a resposta dos munícipes sobre o Boletim
Informativo da prefeitura municipal que trata das políticas públicas, como já dissemos e
para isso, criou-se um questionário, cuja aplicação proporcionou um ótimo grau de
retorno.
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3.1 Análise da Pesquisa
Inicialmente o perfil do munícipe respondente é equilibrado quanto ao sexo, com
54% dos entrevistados sendo mulheres, e 46% homens. Com idade predominante de 18 a
29 anos, 65% e escolaridade mínima com o ensino médio completo. (100%).

Gráfico 01: Perfil do munícipe

Perfil do munícipe

Homens
Mulheres

Fonte: Os autores
Destes 140 respondentes 87% conseguem acessar a internet de sua residência e
isso é um dado importante. Se este dado nos chama a atenção, por outro lado, decepciona
constatar que 21% dos munícipes abordados desconhecem as políticas públicas do
município. Entretanto, para eles a entrevista foi encerrada, mas continuaram a compor a
base de dados para os demais cálculos percentuais, afinal eles fazem parte da amostra.
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Gráfico 02: Acesso à internet na residência

Acesso a internet na residência

com acesso
Sem acesso

Fonte: Os autores
Quanto ao conhecimento do boletim Informativo que trata das políticas públicas
adotadas no município, a maioria conhece, com percentual de 52%. Entretanto, é
preocupante o porcentual dos que não conhecem: 26%.
Gráfico 03: Conhecimento do Boletim Informativo

Conhecimento do Boletim
Informativo

Conhecem
Não conhecem
Não responderam

Fonte: Os autores
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Outro fator que pode ser considerado como preocupante, é quanto a não facilidade
de obtenção do Boletim Informativo, com o percentual de 30%, vindo esses números a
coincidentemente serem os mesmos números porcentuais que vão ao encontro quando se
pergunta se esse instrumento distribuído pela prefeitura é gratuito, pois 30%
desconhecem.

Gráfico 04: Facilidade de obtenção do Boletim Informativo

Facilidade de obtenção do
boletim

tem facilidade
sem facilidade

Fonte: Os autores
Por outro lado 37%, dos respondentes desconhecem o local de distribuição desse
Boletim Informativo, e isso inclui internet, apesar de 87% terem acesso a internet em suas
residências.
Nossas pesquisas apontam para um número que surpreende: 46% dos respondentes
afirmam que o Boletim Informativo não chega a seus bairros, entretanto 76% acham
necessária essa informação que faz um elo de ligação entre as ações públicas da prefeitura
e seus habitantes.

131

Gráfico 05: Abrangência recebimento Boletim Informativo nos bairros de Bertioga

Bairros que recebem o
informativo relativo a pesquisa

bairros que recebem
Bairros que não recebem

Fonte: Os autores
For fim constatamos que 45% visualizam o Boletim Informativo pela internet, mas
13% tem que procurar pelo boletim em outro bairro.
No embalo da pesquisa exploratória constatamos que a prefeitura terceiriza a
distribuição dos Boletins Informativos e que seus mais de 8000 exemplares são
apresentados a população em aproximadamente 200 pontos de distribuição dentro dos 19
bairros do município.

CONCLUSÃO
Podemos afirmar que Prefeitura Municipal de Bertioga pressupõe, mas
efetivamente não sabe se é eficiente em seu serviço de orientação, informação e no
esclarecimento das políticas públicas adotas diante da população através de seus boletins
informativos.
Pode-se verificar dentro dos dados da pesquisa, que muitos dos munícipes da cidade
não têm conhecimento do boletim informativo oferecido pela prefeitura e as políticas
públicas oferecidas por ela, apesar do nível de escolaridade razoável, e pela média de
idade dos entrevistados. Torna-se mais preocupante, visto que o boletim também é
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disponibilizado via internet, e mesmo com a possibilidade de 87% dos entrevistados terem
acesso à internet, essa informação não chega a eles.
Em relação abrangência de alcance dos bairros atendidos pelo boletim
informativo, apesar da amostra considerada, diante do volume de habitantes da cidade de
Bertioga, constatamos que praticamente todos os bairros relativos aos moradores contidos
na amostra recebem o informativo, entretanto os respondentes desconhecem os pontos de
distribuição e com isso caracteriza-se uma deficiência da prefeitura na utilização dessa
ferramenta de informação, diante da tiragem de aproximadamente 8000 exemplares do
boletim/edição. Esses fatores se traduzem no quesito facilidade de obtenção por parte dos
munícipes quanto ao informativo, onde apesar de estarem disponibilizados na internet, os
interessados não têm a consciência da existência dele.
Diante dos fatos apresentados, seria necessária uma maior divulgação do boletim
informativo junto a população, e como sugestão a Prefeitura Municipal de Bertioga
deveria estabelecer linha uma estratégia de marketing junto a população para que se
obtenha um público de aproximadamente 90% com conhecimento do que faz o governo
municipal, devido a grande importância do boletim informativo e todos os benefícios que
ele traz a população da cidade de Bertioga.
Ressaltamos a necessidade de um maior aprofundamento do assunto que se faz
necessário, visto que a amostra apontou apenas uma quantidade resumida de moradores
da cidade, se fazendo necessárias novas incursões para a comparação dos dados
apresentados no artigo com novas amostras de população.
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RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE O SETOR PÚBLICO E A
SOCIEDADE: Controle de políticas públicas
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RESUMO
Este estudo objetiva examinar a questão das responsabilidades compartilhadas entre setor
público e sociedade, na propositura, execução e controle de políticas públicas. Verifica
também diplomas legais de previsão e efetivação da participação da sociedade na solução
dos problemas que lhe afeta. Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo, de revisão de
literatura e documental, quanto a participação popular como instrumento de poder na
gestão pública. Partimos da hipótese segundo a qual o conhecimento da realidade pela
sociedade enseja novo posicionamento para tomada de decisão com fundamentos e
razões, como sujeitos de direitos e de deveres sociais, responsáveis por si e pelo coletivo.
Palavras-Chave: Responsabilidade Compartilhada. Gestão Participativa. Solução de
Problemas.
ABSTRACT
This study aims at examining the issue of shared responsibilities between the public sector
and society, in proposing, executing and controlling public policies. It also verifies legal
diplomas for forecasting and enforcing the participation of society in solving the problems
that affect it. It is a qualitative-descriptive study, of literature and documentary review,
about popular participation as an instrument of power in public management. We start
from the hypothesis according to which knowledge of reality by society gives rise to a
new position for decision-making with grounds and reasons, as subjects of rights and
social duties, responsible for themselves and for the collective.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é apresentar a questão da gestão das políticas públicas e
a participação da sociedade despertando, não só no meio acadêmico, mas também aos
leitores fora deste universo (atores de composição do Estado), o interesse pelo tema aqui
abordado, isto é, desvelar a questão das responsabilidades compartilhadas entre setor
público e sociedade, na propositura, execução e controle de políticas públicas.
Logo de início esclarecemos que não se tem um consenso no tocante a
conceituação do que seja política pública, para tanto a presente pesquisa apoia-se nos
estudos, quanto aos conceitos expostos nas obras de Marta M. Assumpção Rodrigues e
Leonardo Secchi, autores contemporâneos que os trazem claros e de fácil compreensão.
Tratando-se da participação da sociedade no ciclo de vida das políticas públicas,
o que inclui sua participação, como ressalta Silva (2002), não apenas em identificar o
problema, mas, também, em todas as demais fases de seu processo, até seu controle, podese deduzir que: a mudança de paradigma de sociedade apática e governos clientelistas
para uma sociedade participativa e governo eficiente e eficaz é uma necessidade real e
imediata. Transformações estas que, por sua complexidade avultada, não ocorrem na
velocidade que, talvez, muitos desejassem se tivessem conhecimento da importância, do
tema abordado, para a presente e futuras gerações.
Movimentações cotidianas significativas afetam a sociedade gerando novos
desafios, o que nos leva a “repensar e reorganizar nossas formas de ser, estar, pensar e
fazer as coisas em uma velocidade e intensidade até então não vivenciadas, questões estas
que interferem nas dinâmicas sociais [...]” (FRANCO, 2017, p. 286).
Nesse sentido, entender que o processo de desenvolvimento de novas formas de
gerenciamento da res pública está associado “a uma mudança na gestão pública, a qual
representa uma tendência de cooperação entre os diversos atores do Estado, da sociedade
civil e do mercado” (KISSLER & HEIDEMANN apud SILVA, ALCÂNTARA e
PEREIRA, 2016, p. 138) e não apenas às antigas formas de administração do Estado,
voltadas para determinados segmentos ou classes sociais elitistas num Estado
hierarquizado, passando para modernos sistemas de gestão comumente conhecidos como
governança colaborativa.
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Diante do dinamismo das mudanças demográficas, no desenvolvimento dos
centros urbanos, das regiões metropolitanas, há, em tese, anseios por condições adequadas
tanto para a sobrevivência do cidadão quanto para evitar, reduzir ou eliminar riscos
sociais da vida cotidiana.
O estudo neste artigo resgata aspectos históricos do desenvolvimento social
brasileiro no período de industrialização, na década de oitenta (promulgação da
constituição de 1988). Posteriormente, adentra nas transformações sociais das últimas
décadas e seus impactos sobre o papel dos gestores públicos e da participação social e seu
consequente controle sobre as políticas públicas com o advento dos instrumentos
normativos da gestão participativa estampadas no plano infralegal.
O referencial teórico deste artigo baseia-se na produção de saber acadêmico
sobre políticas públicas, abarcando também diplomas legais de previsão e efetivação da
participação da sociedade na solução dos problemas e possíveis dificuldades de aceitar e
lidar com o ônus das responsabilidades e limitações humanas e institucionais no trato da
res pública.
Por derradeiro, antecedendo as considerações finais, como um imprescindível
aspecto dos processos de efetivação de políticas públicas, citamos o caso da revisão do
plano diretor do município de Bertioga frente a importância da participação popular e o
papel do Ministério Público na fiscalização quanto ao direito de participação efetiva da
população local na propositura, execução e controle de políticas públicas.

1. POLÍTICAS PÚBLICAS: O QUE SÃO, QUEM FAZ, PARA QUEM?

Perceber o que são políticas públicas e saber quem são os atores que as fazem é
tão importante quanto tê-las ou não. “Quem ganha o quê, quando e como” assim já definia
Lasswell (RODRIGUES, 2015, p. 8) nos idos de 1936, e que permanece até a atualidade
como a definição mais bem aceita no campo das ciências das políticas públicas como
questões obrigatórias tanto para os analistas e os gestores públicos quanto para os alvos
(recebedores dos resultados das práticas das políticas públicas).
Secchi (2013, p. 2) traz uma definição concisa, clara e objetiva quanto a
conceituação de políticas públicas quando diz que “uma política pública é uma diretriz
elaborada para enfrentar um problema público”. E continua quando diz que a diferença
entre problema público e política pública estão em suas atribuições, ou seja, um (o
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primeiro) é onde se intenta chegar, o segundo como se concretizará esta intenção
(SECCHI, 2016).
Rodrigues (2015) esclarece que política pública pode ser entendida como um
processo no qual existem vários grupos com interesses, valores e objetivos divergentes
que deliberam coletivamente condicionando todo o conjunto social, compartilhado entre
os membros da sociedade.
Tem-se no processo de Políticas Públicas três grandes fases como: propositura
(formulação), execução (implementação) e controle (avaliação) (LIMA e D'ASCENZI,
2013). Aclarando o conceito e para melhor entendimento sobre o cenário da gestão de
políticas públicas, traz Secchi (2016) que o processo de sua elaboração é também
conhecido como ciclo de políticas públicas onde se projeta todo o procedimento de vida
de uma política pública, tendo este procedimento fases interdependentes e sequenciais. E
destaca Secchi (2016) que existem várias versões para se visualizar um ciclo completo de
políticas públicas, contudo o autor utiliza um modelo com sete principais fases: “1)
identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) formulação de alternativas, 4)
tomada de decisão, 5) implementação, 6) avaliação, 7) extinção” (SECCHI, 2016, p. 43).

2. GOVERNANÇA COLABORATIVA

O Estado exercente das funções executiva e legislativa, esta com a
responsabilidade de pensar as necessidades e de apresentar propostas ao legislativo e, se
aprovadas as proposituras, executá-las, ou seja, colocá-las em prática e; aquela prática
legiferante que abrange o identificar e fiscalizar as necessidades a execução das políticas
públicas além de aprovar ou não a sua previsão, implantação, execução e encerramento
quando for o caso, também é responsável pela formulação das políticas, “que atende ao
clamor da população e o transforma em norma geral para todos, inclusive para o próprio
Estado, que tem o dever de implantá-las” (LIBERATI, 2013, p. 138).
Para entender a questão das responsabilidades compartilhadas entre o setor
público e a sociedade é de suma importância que passemos pelos conceitos básicos de
governança política. Não se trata aqui do ato de governar na acepção do “substantivo
governo”. No campo acadêmico já é de conhecimento que o termo governance tem seu
surgimento a partir de condução reflexiva do Banco Mundial sobre o conhecimento
efetivo de condições garantidoras de um Estado real eficiente (DINIZ apud
GONÇALVES, 2005).
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Por governança política Silva, Alcântara e Pereira citando Kissler & Heidemann,
apresentam o conceito de governança pública como sendo “um modelo das relações entre
Estado, mercado e sociedade civil, pautado por objetivos comuns” (SILVA,
ALCÂNTARA e PEREIRA, 2016, p. 138).
No tocante a gestão pública, em tese, executada pelo Estado através de seus órgãos
nas três esferas de governo, inúmeros indivíduos, grupos, organizações, movimentos
sociais e partidos políticos influenciam as políticas públicas. Atores sociais, tem papel
fundamental “influenciar de algum modo as políticas governamentais, defendendo seus
interesses próprios ou dos grupos que representam” (DIAS e MATOS, 2012, p. 39). Sem
adentrar aos meios utilizados pelos atores, citamos apenas de forma elucidativa as práticas
de: lobby, greve, mobilizações e participação nas reuniões. Práticas estas que se mostram
capazes de influenciar as tomadas de decisões referentes aos processes de políticas
públicas.
Obviamente diferentes atores possuem distintos interesses, muito embora em
muitos pontos são coincidentes (DIAS e MATOS, 2012). É o que se nota no exemplo da
gestão compartilhada contida na lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos
– PNRS), observando que “há de se chamar a atenção de que a PNRS não se restringe aos
instrumentos de comando e controle, mas os supera, pautando-se pela proatividade,
estruturação das responsabilidades e gestão compartilhada” (BAPTISTA, 2015, p. 4). O
gestor público objetiva atender uma demanda social por uma cidade com uma melhor
qualidade de vida (demanda esta oriunda da própria sociedade), por sua vez corretores de
imóveis e proprietários desejam além disso, a valorização dos bens; integrantes de
cooperativas e associações de catadores de mateirais recicláveis desejam o sustento
familiar e outras necessidades interrelacionadas com a dignidade da pessoa humana.
2.1. Participação
No contexto mundial, especialmente após a segunda guerra, a truculenta forma de
se lidar com administração do Estado se vê frente a condição de fragilidade
governamental de países Europeus principalmente nas questões de enfrentamento à
“fome, doenças, precariedade dos transportes etc., decidem implantar novas formas de
Estado, cuja característica permite a aproximação da população nas decisões
administrativas” (LIBERATI, 2013, p. 141), ou seja, a descentralização dos poderes da
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administração, o que demonstra ser recente esta ideia de gestão. Novidade contraposta ao
sistema da centralização das decisões governamentais, desconcentrando o poder político.
A história brasileira tem demonstrado que pouco ou nada vale a simples
proclamação do caráter democrático estatal sem um sistema assecuratório do respeito não
só aos “princípios democráticos de liberdade, da igualdade, do pluralismo político e do
informativo” (CICHOVSKI, 2013, p. 216), mas também que “possibilite a efetividade
dos direitos sociais, de modo que os processos decisórios sejam informados por um
pluralismo, com ampla publicidade e abertura aos diversos setores sociais” (ibid., p. 216).
Na década de noventa há considerável evolução da participação popular, ainda
que simbólica, como no caso das grandes manifestações dos caras pintadas, oportunidade
histórica do primeiro impeachment de presidente brasileiro (processo político de cassação
de chefe do poder executivo) pós constituição de 1988. Moreira (2016) deixa claro que a
insatisfação popular que mais tarde tornar-se-ia mobilização contra o governo de
Fernando Collor de Melo, deu início a sua saída do governo através do processo de
impeachment.

2.2. Importância do controle social das políticas públicas

Na dinâmica da questão das responsabilidades compartilhadas entre setor público
e a sociedade – na propositura, execução e controle de políticas públicas, como já se viu
em linhas anteriores – saber identificar as características intrínsecas das políticas públicas,
seja ela de inclusão social através das cotas raciais, de assistência à infância, à juventude,
ao idoso, deficiente, de moradia, ampliação de vagas em creches e escolas públicas ou
particulares, a participação social em questões relevantes nacional, regional ou local, são
condições sine qua non para o sucesso da empreitada compartilhada entre o público e o
privado.
A Constituição da República a partir de 1988 por seu turno deu forma à questão
da “distribuição de responsabilidades: define a participação da sociedade [no sentido
amplo] no processo de gestão da res publica, em cumprimento do mandamento
constitucional e consolidação da democracia” (LIBERATI, 2013, p. 141), em outras
palavras, postulou-se inegável a importância da democratização das relações políticas e
sociais ao encontro de uma gestão pública mais eficaz.
Fonte (2015) apresenta importante colaboração para o entendimento do controle
de políticas públicas quando se refere à definição do regime jurídico ao qual se submetia
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e por consequência às possibilidades de controle jurídico à que se sujeita; ao lembrar a
classificação das políticas públicas segundo sua finalidade citando: I - políticas públicas
constitucionais essenciais: o mínimo existencial; e II - políticas públicas constitucionais
não essenciais.
Por políticas públicas constitucionais essenciais, Fonte (2015, p. 343 e 344)
apresenta aquelas voltadas ao atendimento do mínimo necessário subdividido em dois:
(i) mínimo existencial prima facie: o mínimo é composto pelo: (a)
direito à vida (art. 5o, caput, da CF/88), que se decompõe no direito às
prestações de saúde e alimentação necessárias à garantia da própria
existência do ser humano; (b) vedação ao tratamento degradante ou
desumano (art. 5o, III, da CF/88): garantia do direito às condições
básicas de higiene, ao abrigo e ao vestuário mínimo; (c) direito à
educação básica (art. 5o, caput; art. 208, § 1o, da CF/88): assegura o
acesso à educação infantil e fundamental, à creche e ao material
didático-escolar; (d) acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da
CF/88): consiste no direito à existência de mecanismos jurídicos hábeis
à defesa de direitos, e no direito à assistência jurídica integral e gratuita.
(ii) mínimo existencial in concreto: o mínimo existencial no caso
concreto não pode ser conhecido de antemão, por isso a solução
encontrada foi o fornecimento de dois parâmetros gerais que devem ser
considerados pelo julgador no momento de delimitá-lo: (a) o mínimo
existencial deve corresponder a prestações que sejam passíveis de
universalização; e (b) o mínimo existencial deve ter sua extensão
delimitada pelo nível de tributação da sociedade, considerado o
esquema do seguro hipotético de Ronald Dworkin.

Não só moradores das grandes cidades, mas também aqueles de rincões distantes
dos aglomerados urbanos (subprefeituras, distritos regionais, bairros isolados, aldeias ou
mesmo zonas rurais com baixa ocupação populacional), deve ter em si despertados a
consciência da importância da sua participação enquanto sujeito de direitos e de deveres
na identificação dos problemas públicos e na busca de soluções possíveis de serem
implantadas que possuam capacidade de amenizar ou eliminar problemas públicos e não
particulares.
A título de exemplo trazemos à luz do campo da disseminação do conhecimento
o caso dos vereadores e os pombos na praça, ilustrado por Leonardo Secchi (2016),
situação narrada em que um vereador de determinada cidade queria criar uma lei
proibindo alimentar pombos; incomodado com os animais da praça da igreja por não
gostar de destes, além de que, semanas antes foi procurado por duas senhoras relatando
ser, uma delas, alérgica àqueles bichinhos, confessa ainda o vereador que “está com medo
de não se reeleger, pois não apresentou muitos projetos para a Câmara, e que ouviu
queixas de seus eleitores de que o vereador está muito parado” (SECCHI, 2016, p. 36).
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Situação esta que exige reflexões para saber se: o ploblema é público ou privado?
é realmente um problema ainda sem solução? a falta da lei é mesmo um problema? dar
alimento aos pombos é realmente um problema? os pombos são um problema; qual é a
preocupação do vereador com tudo isso? (SECCHI, 2016).
Percebe-se que a depender das respostas e das soluções adotadas o erário
(dinheiro dos cofres público) pode estar sendo canalizado para interesses particulares ao
invés de público, é o que se nota em situações como esta: a máquina pública atendendo
determinados interesses de certas classes, apesar de custeados pela sociedade mediante o
pagamento de tributos. “Somente a PARTICIPAÇÃO POPULAR pode garantir a
inversão de prioridades e o controle social sobre os investimentos públicos, que tornarão
realidade a CIDADE DE TODOS” (BATEIRA, TARDIN, et al., 2006, p. 12).
2.3. Consciência da importância da participação popular enquanto ator do Estado
democrático de direito
A participação popular se apresenta com tamanha força, ainda que nem sempre a
própria comunidade tenha consciência dela. “O Estado, para desenvolver as atividades e
os serviços públicos, o faz por meio de atores, pessoas, organizações e instituições
encarregadas de prover as pessoas de todos os direitos previstos no texto constitucional”
(LIBERATI, 2013, p. 82).
Da cartilha políticas públicas e o ciclo orçamentário do DIAP (Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar) extrai-se que “o governante nunca vai renunciar
ao seu direito e obrigação de fazer política e tomar decisões, mas a relação governocidadão, mediante mecanismos de consulta e participação popular, sempre lhe será útil”
(QUEIROZ, 2016, p. 7).
Nas páginas dos diários oficiais e em algumas outras mídias, especialmente em
jornais escritos, as publicações de editais de convocação para que a comunidade participe
das reuniões, algumas delas no modo itinerante (nos bairros e nas comunidades afastadas
dos centros da cidade) para tratar de assuntos de interesse local muitas vezes não logram
êxito. Ocorre que não raras vezes a participação ínfima não permite o enriquecimento do
diálogo construtivo político no sentido de identificar necessidades públicas e apontar
caminhos para suas soluções.
Colaboração ímpar dada por Secchi (2013) ao pontuar que a identificação do
problema público passa pela percepção do problema; pela definição ou delimitação deste
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e pela avaliação da possibilidade de solução. Lembrando que segundo o próprio autor
“um problema público é a diferença entre o que é e aquilo que se gostaria que fosse a
realidade pública” (SECCHI, 2013, p. 44).
O tema das responsabilidades compartilhadas entre setor público e a sociedade é
imprescindível no sentido de saber/conhecer algumas características intrínsecas do macro
tema “Políticas Públicas”.
A capacidade de percepção por parte da população quanto à identificação dos
problemas públicos e das possibilidades de soluções para tais e principalmente o seu papel
como sujeito colaborador e “realizador” de políticas públicas é de máxima relevância
social para que se possa tornar um autor participativo e não só receptivo das ações
governamentais.

3. CONTROLE E GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR EFETIVA NA
ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A efetivação de políticas públicas com programas como: Bolsa Família;
Universidade para Todos (Prouni); Financiamento Estudantil (Fies) e a Política de
valorização do salário mínimo, dentre outros exemplos de políticas públicas, que saltam
aos olhos da sociedade, independente de posicionamentos (se contrários ou a favor),
objetivam a inclusão social, a distribuição e redistribuição de renda.
No entanto não podemos ater-nos, apenas, a estas modalidades de políticas
públicas de inclusão social e de distribuição e redistribuição de renda.
O campo da atuação das políticas públicas e, especialmente, a participação
popular é tema positivado: 1) a partir da materialização do poder constituinte com a
promulgação da Carta Maior de 1988, o que dá o start para reformas na esfera municipal
e; 2) com a edição da Lei 10.257/2001, conhecida como o “Estatuto das Cidades”
(BRASIL, 2001), com notória força jurídica cogente de responsabilização do poder
público e garantia do direito à “gestão democrática por meio da participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano; [...]” (BRASIL, 2001, art. 2º, II) uma das diretrizes gerais da política urbana cujo
objetivo é o de ordenar “o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana” (BRASIL, 2001, art. 2º, caput).
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“A divisão de tarefas, responsabilidades e de ações entre governo e sociedade
tem possibilitado a construção de um novo espaço público, permitindo um novo papel a
ser exercido pelos movimentos oriundos da sociedade civil” (LIBERATI, 2013, p. 141).
Lembrando que a divergência faz parte da construção do processo de políticas
públicas, “qualquer que seja a política a ser seguida, poderá sempre haver aqueles que se
opõem, e ela somente poderá ser implementada se houver o maior apoio possível entre os
diferentes interesses envolvidos” (DIAS e MATOS, 2012, p. 40), sua implantação possui
relação direta com o equilíbrio ou prevalência de forças dos grupos sociais envoltos direta
e indiretamente com o propblema público a ser enfrentado, “uma política pública
dependerá da correlação de forças entre os diversos grupos envolvidos e que têm
representação política, seja no âmbito do governo, ou com atuação política a partir da
sociedade civil, como os movimentos sociais” (DIAS e MATOS, 2012, p. 40). Neste
ponto merece atenção, a título ilustrativo, o caso da revisão do plano diretor da cidade de
Bertioga, nos idos de 2015.

3.1. Revisão do plano diretor de Bertioga x direito à participação popular
O direito democrático a participação popular nas fases do processo de políticas
públicas (já destacadas neste artigo por Lima e D'Ascenzi e depois por Secchi de forma
mais detalhada), deixa claro o compartilhamento da responsabilidade pelas políticas
públicas aplicadas nas urbes, entre administradores e administrados, ou seja, a
apresentação do direito à participação solidária no trato da coisa pública e a divisão da
responsabilidade das políticas públicas municipais.
Exemplo disso, garantido pelo judiciário, foi a ação ajuizada pela Defensoria
Pública de São Paulo “em que pede a suspensão do processo de elaboração do plano
diretor de Bertioga [...], por ter desrespeitado a Constituição e a legislação
infraconstitucional, impedindo uma efetiva participação popular na discussão”
(DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO, 2015).
Liberati (2013) vem ao encontro da ideia central da decisão judicial quando diz
que mesmo sendo uma difícil função a de formular políticas públicas, elas são de suma
importância àqueles que vivem em um Estado Democrático de Direito, e portanto o
Executivo não pode deixar de seguir a legislação vigente para pô-las em prática, ainda
que que se trate do direito à participação popular. Gestão participativa pressupõe
interatividade social entre os diversos atores envolvidos e afetados pelas decisões tomadas
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por aqueles que detém o poder de decidir os caminhos e passos do desenvolvimento social
da cidade.
Permanece ainda o município de Bertioga com a primeira versão do plano diretor
ainda do ano de 1998, quando já, há muito, dever-se-ia ter sido revisado e remodelado
para atendimento e conservação dos objetivos aos quais foi idealizado na constituição de
88, do estatuto das cidades e das demandas sociais pelo desenvolvimento sustentado como
o próprio instrumento legal municipal preconisa, mas que para tanto carece de mais
eficiente condução do processo de política pública de participação popular quanto às
questões locais, responsabilidades compartilhadas entre setor público e sociedade, na
propositura, execução e controle de políticas públicas.
É possível notar que, no tocante à questão das responsabilidades compartilhadas
entre setor público e a sociedade, na propositura, execução e controle de políticas
públicas, parece não ser suficiente para atingir um nível de eficiência inclusive como
“política de participação popular”, pois as próprias políticas públicas, ainda que surjam
como respostas à determinados problemas socias, um dia se extinguem, e isto se dá por
vários motivos, alguns deles, que Secchi (2016) descreve, são: quando não há mais
interesse político, quando não há mais o problema público à que ela foi destinada a
solucionar, ou até mesmo as políticas públicas com prazos já pré-determinados para início
e fim, dentre outros motivos.
O destaque aqui é para aquestão dáquela que se finda por falta de conhecimentoou
desinteresse da própria sociedade e dos gestores públicos “o problema, embora não
resolvido, perdeu progressivamente importância e saiu das agendas políticas e formais.
Para Meny e Thoenig (1991), esta é a causa mais comum” (SECCHI, 2016, p. 67) caso
curioso o da revisão do plano diretor de cidade de Bertioga, o qual experimentou
condenação jurídica para refazer todo do processo condicionando sua validade à efetiva
participação popular.

CONCLUSÃO
Prevalência da injustiça que ao exame das questões de interesse coletivo versus
problemas particulares, geralmente de classes menos abastadas, tem pouca ou nenhuma
chance de obtenção de êxito na correção de distorções de interesses frente à ausência do
conhecimento e da consciência da sociedade quanto ao seu papel como ator (sujeito ativo
de direitos e de deveres inclusive de participação direta) na identificação de problemas
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públicos tanto na busca de soluções e implantação de políticas públicas quanto no
acompanhamento da execução destas.
Imprescidível é a participação popular frente à atuação estatal na gestão da coisa
pública. Os diplomas normativos legais de previsão e efetivação da participação da
sociedade na solução dos problemas se apresentam como instrumento garantidor do
direito de participação ativa do cidadão nas questões de relevante interessse público. No
entanto, ainda carece de conhecimento e entendimento por parte dos atores sociais não
integrantes da adminisração pública direta.
Tudo no sentido de que seja possível a concretização de políticas públicas com
responsabilidades compartilhadas em forma de gestão participativa para o fomento das
soluções de problemas públicos e não apenas particulares como dantes massivamente
praticado na forma de “cunhadío” e ainda não totalmente extinto da sociedade brasileira.
Hoje a responsabilidade compartilhada merece atenção por parte da população
como forma de garantia da própria existência reforçada, nota-se, já no preâmbulo da atual
constituição nacional, o destaque dos representantes do povo reunidos para não só instituir
o Estado democrático de direito, mas também para assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias no sentido de que não só o Estado
seja responsável pelo sucesso ou fracasso da sociedade, mas que a própria sociedade
participe desta lida.
O conhecimento da questão das responsabilidades compartilhadas entre setor
público e a sociedade, como sujeitos de direitos e de deveres sociais responsáveis, abre
caminhos para um novo posicionamento na tomada de decisões na busca de soluções dos
problemas que lhes afetam.
A interação coletiva da sociedade com o poder público executivo e legislativo,
quando da elaboração de projetos (na propositura, execução e controle de políticas
públicas) deve ser considerada como requisito de efetivação da garantia do direito de
participação do desenvolvimento social assim como elemento de fiscalização da própria
política pública de participação popular junto ao Estado.

147

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, M. D. C. Introdução. In: ALBUQUERQUE, M. D. C. Participação
Popular em Políticas Públicas: Espaço de construção da democracia brasileira. São
Paulo: Instituto Pólis, 2006. p. 09-13.

BAPTISTA, V. F. As políticas públicas de coleta seletiva no município do Rio de Janeiro:
onde e como estão as cooperativas de catadores de materiais recicláveis? Revista
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 49(1), p. 141-164, Janeiro/Fevereiro 2015.

BATEIRA, C. et al. A cidade que queremos. Publicação do Núcleo Estadual RJ da
Campanha Plano Diretor Participativo. Rio de Janeiro, p. 12. 2006.

BRASIL. Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257). Brasília: Diário Oficial da União
(D.O.U.), 2001.

CICHOVSKI, P. B. Federalismo e Participação Democrática no Licenciamento
Ambiental: Limites Constitucionais à Regulamentação das Competências sobre Energia
Elétrica. In: LEAL, A. C. D. B., et al. Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento.
Rio de Janeiro; São Paulo; Belém: Forense; Método; CESUPA, 2013. Cap. 10, p. 215 237.

DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO. Defensoria Pública ajuíza ação para
garantir participação popular em plano diretor de Bertioga. JUS Brasil, 2015. Disponivel
em: <https://dp-sp.jusbrasil.com.br/noticias/220547472/defensoria-publica-ajuiza-acaopara-garantir-participacao-popular-em-plano-diretor-de-bertioga>. Acesso em: 20
Outubro 2017.
DIAS, R.; MATOS, F. Políticas Públicas - Pricípios, Propositos e Processos. São
Paulo: EDITORA ATLAS S.A., 2012.

FONTE, F. D. M. Políticas Públicas e direitos fundamentais. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva,
2015.

FRANCO, F. C. Introdução. In: BONINI, L. M. D. M.; SARTORELLO, R.; ALMEIDASCABBIA, R. J. D. Dinâmicas Sociais: Políticas culturais e culturas locais. Curitiba:
CRV, 2017. Cap. Parte IV, p. 285 - 359.

FRANZESE, C. Mudanças Recentes no Estado Brasileiro: a reforma do modelo nacional
desenvolvimentista - entre a garantia de direitos e a abertura de mercado. In:

148

ALBUQUERQUE, M. D. C. Participação Popular em Políticas Públicas: espaço de
construção da democracia Brasileira. São Paulo: Insituto Pólis, 2006. p. 15-29.

GONÇALVES, A. O Conceito de Governança. XIV Congresso Nacional do Conpedi.
Fortaleza: Anais de Congresso. 2005.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA LEI PAULISTA FRENTE AO DIREITO
SOCIAL DA SAÚDE DAS PESSOAS SUBMETIDAS À GASTROPLASTIA

Alder Thiago Bastos 140
Daniel Ferreira Limaverde 241
RESUMO
Trata-se de um artigo relevante que objetiva a verificação da (in)constitucionalidade da
Lei Paulista, cuja discussão de constitucionalidade está em trâmite perante o Supremo
Tribunal Federal, questionando a obrigatoriedade de os restaurantes cobrarem valores
diferenciados àqueles que foram submetidos à cirurgia de gastroplastia. Revela-se, pois,
que o Estado de São Paulo, enquanto ente federado, tem autonomia e liberdade de
elaboração de leis, observando-se os contornos e limites constitucionais. A referida lei
não se preocupa tão só com o direito da saúde, mas também com a isonomia, comportando
uma análise da (in)constitucionalidade do ato legislativo sob as regras do federalismo.
PALAVRAS-CHAVE: Direito. Saúde. Autonomia. Federalismo. Isonomia.
ABSTRACT
It is a relevant article that aims at verifying the (un)constitutionality of the Paulista Law
whose discussion of constitutionality is pending before the Federal Supreme Court,
questioning the obligation of restaurants to charge differentiated amounts to those who
underwent gastroplasty surgery. It is thus revealed that the State of São Paulo, as federated
entity, has autonomy and freedom to elaborate laws, noticing the contours and
constitutional limits. This law is not only concerned with the right to health, but also with
isonomy, with an analysis of the (un)constitutionality of the legislative act under the rules
of federalism.
KEYWORDS: Law. Health. Autonomy. Federalism. Isonomy.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é segundo colocado em cirurgias bariátricas, perdendo apenas para os
Estados Unidos da América, com a realização de 434 mil procedimentos cirúrgicos no
período de 2012 a 2016 conforme apontamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica. Esta técnica médica tem por objetivo limitar consideravelmente
a ingestão de alimentos pelo corpo e sua absorção, o que se traduz em uma rápida perda
de peso da pessoa que se submete ao tratamento. (SBCBM, 2017)
Existem Protocolos de Diretrizes e Procedimentos Terapêuticos implementados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), definidos pelas Portarias GM/MS nos 424 e
425/2013, que trazem os parâmetros de indicação de tratamentos clínico e cirúrgico para
o controle da obesidade no país, sendo recomendados para pessoas que estejam no grau
dois ou três, em consonância com a classificação trazida no art. 3o, § 3o do referido
protocolo.
Nesse contexto, sabendo-se que o tratamento cirúrgico impacta na vida da pessoa
- com a redução do órgão para que possa ingerir a quantidade que varia entre 15 e 30
mililitros de alimentos -, o pós-operatório não deve apenas se preocupar com a limitação
que o paciente terá para sua vida a partir da realização da cirurgia bariátrica, mas também
com o seu retorno à vida social, sendo este essencial para a manutenção da sua saúde,
conforme o conceito trazido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Diante deste quadro, o Governo do Estado de São Paulo promulgou a Lei no
16.270 de 05 de julho de 2016, com vacatio legis de 90 dias, conforme preceituou o seu
art. 7o que tem por objetivo reduzir os custos de restaurantes e obrigar a ofertar meias
porções em refeições na modalidade à la carte, “rodízios” ou “festivais” àquelas pessoas
que comprovem o tratamento médico através de um laudo médico ou declaração do
médico responsável.
As proporcionalidades ao pagamento dos valores de meia porção variam de 30%
a 50% em pratos à la carte e de 50% aos restaurantes que oferecem o sistema de rodízios
ou festivais, consoante preceituam os artigos 1o e 2o da Lei em referência42. Outra medida

42

Art.1º - Os restaurantes e similares que servem refeições "à la carte" ou porções ficam obrigados a
oferecer, para pessoas que tenham tido o estômago reduzido por meio de cirurgia bariátrica ou qualquer
outra gastroplastia, meia porção com desconto de 30% (trinta por cento) a 50% (cinquenta por cento)
sobre o preço normal da refeição integral.
Art. 2º - Os restaurantes e similares que servem refeições na modalidade "rodízio" e "festival" ficam
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impactante que determinou a legislação em comento foi a sua divulgação em restaurantes
com a afixação de cartazes medindo 30 cm x 25 cm com a notícia de que haverá a redução
dos valores aos clientes que se enquadrarem no termo da lei.
A Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo – ABRESI, por
sua vez, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal,
autuada sob o no (ADI) 5.561, sendo designado como relator o Ministro Edson Fachin,
aduzindo, em suma, que a Lei Paulista é eivada de inconstitucionalidade, mormente que
usurpa a competência exclusiva de a União Federal legislar sobre matéria que verse sobre
a exploração de atividade econômica, a violação do princípio da liberdade empresarial
(art.5o, Inciso XIII, CF) e os princípios gerais da atividade econômica (art. 170, CF).
O Ministro Edson Fachin não se pronunciou quanto ao pedido liminar de
suspensão da eficácia da lei estadual formulado pela demandante, portanto, permanecem
vigentes todas as suas determinações e penalidades e, concomitantemente, o referido
relator, em consonância com o art. 12 da Lei no 9.868/199943, remeteu a demanda para
análise do plenário, requisitando as informações de praxe da Assembleia Legislativa e do
Governo do Estado de São Paulo.
Nesse diapasão, é necessário investigar a constitucionalidade da legislação
paulista, pois o Estado-membro pode tomar as decisões que se adéquem à realidade da
sua população, sob pena de ferir a própria essência do federalismo que preconiza a
autonomia dos Estados-membros na tomada de decisões.
A lei estadual parece conflitar com dois pontos de interesse: primeiro, é sem
dúvida a preocupação consumerista dos pacientes que foram submetidos à cirurgia
bariátrica ou gastroplastia em geral afetando sua alimentação, pois há a redução de
ingestão de alimentos; segundo, também aparenta impactar na própria vida social do
indivíduo, pois não consegue ir a restaurantes e comer uma porção inteira, festivais e
rodízios.
Lembre-se, no entanto, que o conceito de saúde divulgado pela Organização
Mundial de Saúde implica em “um estado de completo bem-estar físico, mental e social

obrigados a conceder desconto de 50% (cinquenta por cento) no preço das refeições para as pessoas que
tenham o estômago reduzido através de cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia.
43
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu
especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações,
no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República,
sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a
faculdade de julgar definitivamente a ação.
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e não somente ausência de afeções e enfermidades” (OMS, 2016), levando-se em conta
que a saúde do indivíduo também passa pelo seu convívio social; contudo, a limitação de
acessos a restaurantes pela sua própria condição de não conseguir ingerir alimentos
impacta na segregação deste indivíduo de uma vida social.
Portanto, a hipótese do presente trabalho é a verificação da (in)constitucionalidade
da Lei no 16.270 de 05 de julho de 2016, que determina que restaurantes que sirvam
comidas à la carte ou na modalidade rodízio e/ou festival estabelecendo o pagamento
diferenciado, sob pena de multa limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso
de reincidências de descumprimento da legislação.

1 AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS BRASILEIROS NA PRODUÇÃO
DE LEIS

O modelo de federalismo brasileiro se representa na estrutura organizacional
epigrafada pelo art. 18 da Constituição Federal, estabelecendo que não haja
hierarquização entre os entes federados quando reforça a ideia de que a “organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”, sempre preservando a autonomia dos entes locais; ou seja, a priorização
do Estado-membro é a efetivação dos direitos dos interesses locais (BRASIL, 1988).
Nesse ponto, para alcançar a regularidade da norma do Estado de São Paulo frente
ao texto constitucional, requer-se entenderem dois pontos primordiais: o primeiro é a
situação do modelo de federalismo em que se encontra consolidado o sistema brasileiro e
o segundo ponto é a autonomia dos Estados-membros em formular leis que visem ao
interesse local. Por fim, traçar os princípios que regem a obrigatoriedade da saúde como
direito social e sua efetivação por cada ente federado.
Portanto, faz-se necessário, para o desenvolvimento do presente estudo, subdividir
a primeira parte deste artigo na verificação do sistema de federalismo no qual o Brasil
está consolidado.

1.1 Federalismo
Na prática, o federalismo brasileiro tem suas bases no modelo alemão,
denominado cooperativista, pois centra os princípios e as tomadas de decisões
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estratégicas para o país, dedicando aos demais entes federados o direcionamento das
políticas previstas de forma autônoma ou concorrente, desde que haja a previsão legal
epigrafada na Carta Maior. Vale dizer que a Constituição Federal preconiza,
prioritariamente, uma riqueza de detalhes e princípios que tenta assegurar o papel de cada
ente federado e quais os seus limites estabelecidos pela legislação.
Por sua vez, no modelo norte-americano, denominado dualista, os Estadosmembros têm total liberdade em triar suas políticas públicas e a própria Constituição
Federal é enxuta a fim de propiciar interpretações menos rígidas em um contorno
constitucional mais próximo dos interesses autônomos de cada ente federado. Retrata este
modelo a própria competitividade estabelecida entre os Estados-membros, cujos limites
também são alinhados pela Lei Maior que, por sua vez, sendo mais concisa, tem uma
margem interpretativa maior.
Como apontam Khamis e Sartori (2017, p. 305):
O Estado brasileiro, como sabido, ostenta um federalismo “sui generis”.
Afinal, é difícil enquadrá-lo dentro das classificações doutrinárias
clássicas. De um lado, não pode ser considerado dualista ou
competitivo, como ocorre nos Estados Unidos da América, em que os
Estados têm autonomia acentuada, graças a uma constituição concisa e,
portanto, de interpretação flexível. Lá é a Suprema Corte quem dita a
tônica do grau de federalismo, o que, normalmente, é feito com base na
chamada “commerce clause” (cláusula de comércio). Por outro lado,
tampouco se aproxima da federação cooperativa que rege a Alemanha,
onde há uma vinculação vertical ao poder central, com atribuições
descentralizadas e harmônicas.

Assim, sabendo-se que o federalismo brasileiro é sui generis, pois, além de
mesclar os modelos dualista e cooperativista, também referencia na classificação
centrípeta quando intensifica as decisões estratégicas no ente mais distante (União), mas
simultaneamente emprega a formação centrífuga pela descentralização dos poderes do
ente mais longínquo, reafirmando a autonomia dos Estados-membros e dos Municípios
na busca das decisões de interesses locais, nos termos do art. 18 da Constituição Federal.
Este conflito está representado, por exemplo, na distribuição da carga tributária
que é previamente definida pela Carta Fundamental, cabendo a arrecadação dos recursos
financeiros de forma individualizada a cada um dos entes federados. Porém, as políticas
públicas que são direcionadas aos cidadãos têm a preocupação com o interesse local e
individual de cada ente federado, como se verifica na aplicação dos regramentos que são
direcionados à saúde da população e as cláusulas que visam estabelecer regras de
funcionamento do comércio.
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Como ressalta Rammê (2015, p. 2308), no sistema federativo brasileiro “tem-se,
de um lado, uma excessiva centralização reguladora e arrecadatória, e de outro uma
excessiva descentralização político-administrativa”. Por isso, acaba por haver tantos
conflitos que resvalam na própria interpretação do federalismo brasileiro e seu
enquadramento em dois modelos distintos e antagônicos entre si.
Demonstra-se com certa nitidez que a constitucionalidade dos atos praticados
pelos Estados-membros e Municípios se perfaz na própria ausência de definição de um
modelo em que, de fato, empenha-se em uma total e irrestrita liberdade aos entes
federados ou, de modo oposto, siga uma centralização no ente federado mais distante com
as tomadas de decisões.
Como relembram Mendes e Branco (2015, p. 816-817): “no que tange às
competências legislativas, deixa para a União os temas gerais, os princípios de certos
institutos, permitindo aos Estados-membros afeiçoar a legislação às suas peculiaridades
locais”. Nessa esteira é que as normas contidas na legislação estadual conflitam com os
regramentos cotejados na Constituição Federal, pois, se há de um lado o excesso de
centralização, de outro, verifica-se uma ampla e irrestrita liberdade de legislar sobre
matérias que aparentemente correlacionam com as normas subscritas no Texto Maior.

1.2 Autonomia dos Estados

Ciente de que a própria Carta Política não consegue se afiliar fidedignamente aos
modelos de federalismo existentes - fazendo-se uma mescla daquelas referências
implementadas nos Estados Unidos da América e na Alemanha em relação às decisões
que visem políticas regionais -, os Estados-membros têm total autonomia para eleger e
fazer cumprir a sua legislação, desde que esta não reflita em contraposição aos traçados
determinados pela Constituição Federal. Significa dizer que a União, os Estadosmembros, Distrito Federal e Municípios têm autonomia assegurada sem qualquer
hierarquização em relação aos outros entes federados.
Conforme leciona Silva (2015, p. 488):
Autonomia é a capacidade de agir dentro de círculo preestabelecido,
como se nota nos arts. 25, 29 e 32 que a reconhecem aos Estados,
Municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos
na Constituição. É, pois, poder limitado e circunscrito e é nisso que se
verifica o equilíbrio da federação, que rege as relações entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, todos: autônomos nos termos
da Constituição (art. 18). Esse equilíbrio federativo realiza-se por
mecanismos instituídos na constituição rígida, entre os quais sobreleva
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o da intervenção federal nos Estados e agora também no Distrito
Federal e dos Estados nos Municípios, que está prevista nos arts. 34 a
36.

Deste modo, a situação primordial para identificar a constitucionalidade e a
eficácia de uma norma em território brasileiro é estabelecer a verificação desta frente à
Constituição Federal e aos diversos princípios que vêm epigrafados do próprio modelo
de federalismo mais centralizado, trazendo-se, pois, a própria hierarquia piramidal de
Kelsen em que todas as normas devem observar ao Ordenamento Maior do país.
Outro ponto de relevância é o confronto da norma dentro da própria autonomia
que o Estado-membro detém para legislar e efetivar políticas públicas favoráveis ao
desenvolvimento das suas necessidades locais, em um âmbito que se preocupa com
regionalização das demandas estaduais e municipais, mais atentas às realidades daquela
parcela da população. Consoante apontam Mendes e Branco (2015, p. 827-828):
As normas de conteúdo a que o poder constituinte estadual está sujeito
podem ser classificadas no grupo dos princípios constitucionais
sensíveis43 e dos princípios constitucionais estabelecidos44, estes
compreendendo as demais disposições da Constituição Federal, que se
estendem à observância dos Estados-membros. Figuram exemplos de
norma desse tipo o art. 37, XI, ao prever que a remuneração e o subsídio
de agentes públicos estaduais "não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal", e o art. 27,
caput, que estabelece o número de deputados das Assembleias
Legislativas.

O sistema brasileiro é rígido ao preconizar a instituição de impostos dentre as
competências de cada ente federado, mas extremamente flexível para que as políticas
públicas tenham independência, liberdade e autonomia, até porque não caberia, pois, ao
ente mais distante (União), impor regras sobre as necessidades locais - tal como o
estabelecimento comercial de um Estado-membro e/ou Município -, sendo estes os mais
próximos da realidade local e conhecedores de suas próprias necessidades.
Portanto, verifica-se que os Estados-membros detêm total liberdade e autonomia
em tomadas de decisões, desde que não usurpem sua competência definida pela
Constituição Federal. As autonomias dos Estados-membros e Municípios estão na própria
liberdade de escolher os regramentos da saúde local, da educação e também da autonomia
e regramento dos estabelecimentos comerciais que visem, sobremaneira, defender os
interesses daquela parcela da população, respeitando-se os princípios intrínsecos e
extrínsecos constitucionais.
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2 OS PRINCÍPIOS AXIOLÓGICOS DA LEI

Partindo-se dos estudos realizados nos itens anteriores, é possível concluir que o
Estado de São Paulo tem autonomia como ente federado em estabelecer suas regras que
visem beneficiar a saúde e o bem-estar desta parcela da população brasileira e que, nesse
contexto, o conceito de saúde foi alterado pela OMS, não mais estando alicerçado na
inexistência de doença ou no tratamento que objetive sua cura efetiva, mas em uma total
e inexorável correlação entre a sanidade física, mental e também a social.
Portanto, o eixo que deverá determinar o princípio axiológico da presente análise
é o contexto social onde está inserido aquele que opta por fazer o procedimento cirúrgico
que reduz drasticamente e quantitativamente o seu estômago, e sua recolocação perante
o meio social.
É certo que não apenas o corpo daquele que é submetido à cirurgia bariátrica tem
alterações, pois não é capaz de ingerir a quantidade de alimentos na mesma proporção de
um indivíduo normal.
Verifica-se, pois, que também há alterações do indivíduo enquanto inserido no
seu meio social, haja vista que é evidente que deixará de participar de situações que
impliquem em frequentar restaurantes que não ofertem meia porção ou adeptos do sistema
de alimentação conhecidos como “rodízios” ou “festivais”, já que financeiramente não
compensará visitar esses estabelecimentos, haja vista que seu estômago é reduzido por
procedimentos cirúrgico.
A Constituição Federal, ao especificar os direitos da saúde - seja de forma
genérica como direito fundamental social no seu art. 6o, seja de forma específica
delimitando o alcance e abrangência da saúde nos termos dos arts. 196, 197 e 198 -,
contudo, torna nítido não trazer o conceito, o qual é fornecido pela ciência médica.
Verifica-se que o art. 196, ao especificar o direito da saúde, preconiza o seguinte
regramento:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL,
1988)

Portanto, indiscutível que cabe ao Estado fomentar serviços que visem à proteção,
promoção, recuperação ou demais garantias que são implementadas através de políticas
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públicas ou econômicas. Não há, nesse prisma, que falar em obrigação por apenas um dos
entes da federação, muito menos que deva haver qualquer hierarquização entre eles, em
implementar direitos sociais de relevância, tal como aquele que se preocupe com a saúde
do cidadão.
Neste primeiro ponto, torna-se evidente que o direito da saúde pode ser
implementado por qualquer Estado-membro, pois através da política social epigrafa a
proteção do Estado em relação à saúde dos cidadãos.
Outro ponto de reverência para identificar a axiologia da Lei Paulista é a distinção
do conceito de saúde, tal como apontado nos estudos trazidos pela Organização Mundial
da Saúde. É cediço que houve uma amplificação do conceito de saúde daquele que se
enfatizava no início do século XX: a saúde hoje é extremamente ampla e não se preocupa
apenas com o corpo humano, mas também com a mente, a fim de que ambos estejam em
harmonia.
Todavia, um dos critérios para alcançar uma mente saudável perfaz na necessidade
do indivíduo buscar a felicidade dentro das possibilidades existentes, e essa felicidade
deve ser verificada dentro de um contexto do indivíduo inserido em uma sociedade. A
saúde atualmente é tratada não apenas como um meio de cura de doenças, mas também
de preservação e prevenção, sabendo-se que o índice de doenças mentais relacionadas ao
isolamento social e ao afastamento dos anseios individuais (depressão, síndrome do
pânico, etc.) são cada vez mais frequentes.
O bem-estar social está relacionado ao homem e ao meio social no qual está
inserido, e não mais ao homem enquanto ser humano individualizado. O conceito de
saúde atual preocupa-se com essa distinção, busca fundamentar os anseios sociais e as
cautelas necessárias para que o homem não seja segregado do seu meio social,
capacitando a sua integralização com seus pares.
Segundo Bonavides (2008, p. 368):
O constitucionalismo dessa terceira época fez brotar no Brasil desde
1934 o modelo fascinante de um Estado Social de inspiração alemã,
atado politicamente a formas democráticas, em que a Sociedade e o
homem-pessoa – não o homem-indivíduo – são os valores supremos.
Tudo, porém, indissoluvelmente vinculado a uma concepção
reabilitadora e legitimante do papel do Estado com referência à
democracia, à liberdade e à igualdade.

Nesse paradigma é que o rol de direitos sociais inclui a saúde, com íntima ligação
ao princípio fundamental da dignidade humana, inserido no art. 1o, Inciso III da
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Constituição Federal, e implica na integralização do contexto de saúde, tal como subscrito
no art. 6o.
Cunha Jr. e Novelino (2015, p. 857), ao comentarem o art. 196 da Constituição
Federal, realçam a importância da descentralização das tomadas de decisões e a
cooperação técnica existente entre os entes federados. Vale dizer que apresentam
argumentos favoráveis para que todos aqueles que gerenciam a máquina estatal,
independentemente do ente federado que se trate, devem disponibilizar a saúde de forma
descentralizada, ainda que necessárias sejam as cooperações técnicas e/ou financeiras
entre os entes federados, conforme art. 30, IncisoVII:
A estrutura conferida ao Sistema Único de Saúde, com a
descentralização das ações e a cooperação técnica e financeira dos entes
federativos, reflete o federalismo cooperativo adotado pela
Constituição de 1988. Nos termos da Constituição, os serviços de
atendimento à saúde da população devem ser prestados pelo Município,
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado (BRASIL,
1988).

A lei paulista não tem caráter comercial, não limita os estabelecimentos no
exercício da atividade, mas se preocupa com a diferenciação das pessoas que são
submetidas à cirurgia bariátrica que tenham plenitude na sua saúde enquanto inseridas em
um meio social.
O indivíduo que sofre um tratamento bariátrico não poderia, em tese, ser afastado
de seu meio social, de frequentar um restaurante de sua preferência ou ter a
disponibilidade de ir a locais que ofertem refeições em sistema aonde não se limite a
quantidade de alimentos a serem ingeridos, justamente que um limitador para frequentar
determinado lugar é o custo-benefício.
É notório que aquele que é submetido ao processo de uma cirurgia bariátrica
restringe sua vida social, pois é evidente que, ao adentrar em um restaurante, não
consegue ingerir alimentos em grande escala, o que implica no afastamento do indivíduo
do convívio social em que repousam suas rotinas de diversão e entretenimento.
Outro ponto de relevância que deve ser verificado sobre a axiologia da legislação
paulista refere-se à preservação do princípio da isonomia frente ao direito do consumidor,
sabendo-se que a premissa da isonomia é, desde o conceito trazido de Aristóteles, da
Grécia antiga, como o “dever de tratar igualmente os iguais e desigualmente os designais,
na medida de sua desigualdade”. (MELLO, 2008)
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A isonomia, nos contornos constitucionais atuais, é derivada do princípio da
igualdade material, valendo-se dizer que busca o tratamento diferenciado e justificado
pela legislação. Conforme leciona Mello (2008, p. 14):
(...) a lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas
instrumento regulador da vida social que necessita tratar
equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo políticoideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos
textos constitucionais em geral, ou de modo assimilado pelos
sistemas normativos vigentes.

Portanto, sob essa premissa, a regra é que haja o tratamento igualitário de todos
os cidadãos, mas que sejam respeitadas, sobremaneira, as suas limitações, asseverandose que a lei é um meio social para estabelecer a justiça entre os cidadãos e promover a
igualdade social.
Ao estabelecer o tratamento diferenciado, verifica-se que a lei paulista preocupouse em estabelecer as normas de direito e os princípios individuais que norteiam a defesa
dos cidadãos enquanto inseridos em um meio social, dentro de um dos princípios mais
importantes do direito brasileiro que é a isonomia de tratamento, respeitando a igualdade,
mas igualando as diferenças.
Isto, somado ao fato de que, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica
e Metabólica, nos últimos cinco anos anteriores a 2016 mais de 434 mil pessoas
realizaram tratamento cirúrgico para redução de peso, este número se torna extremamente
impactante, inclusive se refletirmos sobre a reclusão social que estes indivíduos possam
ter sofrido caso tenham deixado de frequentar estabelecimentos representados pela
legislação paulista.
Como relembra Khamis (2017, p. 166-167):
Aqui, portanto, um determinado direito será considerado fundamental,
não por causa de uma estruturação sistêmica, nem mesmo com vistas a
uma relação lógica de precedência, mas sim por garantir juridicamente
- por meio de norma dotada de coercibilidade - os valores considerados
essenciais (fundamentais) para o bem viver naquela sociedade. É
esse o fundamento que reflete o significado de fundamentalidade
arraigado, contemporaneamente, na consciência dos povos. (g/n).
Em sendo assim, e dada a fundamentalidade do direito à saúde, observa-se que a lei
paulista, ao fixar e limitar valores axiológicos à proteção da saúde da pessoa submetida aos
procedimentos de cirurgia bariátrica ou gastroplastia de qualquer espécie, não foi maculada
pelo vício da inconstitucionalidade, como suscitada na ADI ora apreciada, eis que apenas legislou
sobre assunto de sua competência e trouxe à tona a igualdade fixada como premissa
fundamental.
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CONCLUSÃO

Nesse contexto, considerando que a análise da legislação sob o ângulo federativo,
realçando-se a própria liberdade e autonomia do Estado de São Paulo, foi possível
constatar a validade da hipótese ventilada no presente artigo científico e constatar a
constitucionalidade da Lei no 16.270 de 05 de julho de 2016.
Como verificado ao longo do trabalho, o modelo de federalismo brasileiro adota
um regramento próprio que permite que todos os entes federados, sem qualquer
hierarquização, produzam a legislação própria, desde que observados os princípios
constitucionais. Este regramento foi observado pela Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo e a promulgação pelo Governo do Estado foi regulamentar.
Por fim, de salientar que uma legislação pode prever a proteção de uma classe de
minoria, desde que não afronte o princípio da igualdade. Referida situação se enquadra
no princípio da isonomia, esclarecendo-se que defende a saúde daqueles que detêm um
procedimento cirúrgico bariátrico, considerando o atual conceito de saúde que não apenas
reconhece o tratamento de uma enfermidade, mas que no sentido de que haja uma
integralização da higidez física, mental e social.
Desta forma, a legislação paulista preocupou-se com a integralização da minoria
constante no país e sua integralização enquanto inserto em seu meio social, observando
os princípios da igualdade e da isonomia, em detrimento dos princípios invocados na ADI
que não foram visualizados no presente caso.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.
BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 23ª Ed., atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros, 2008.
CUNHA JR., D.; NOVELINO, M. Constituição Federal para concursos. 6. ed. Bahia:
JusPodivm, 2015. P. 293.
KHAMIS, R. B. M. A indisponibilidade do direito fundamental à proteção do meio

ambiente. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 153-173, mai./ago. 2017.
Disponível
em:
<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1015>.
Acesso
em: 20 out. 2017
161

KHAMIS, R. B. M.; SARTORI. I. R. G. O impacto do federalismo sanitário brasileiro na

efetividade do direito à saúde. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 7. No 2. Ago
2017.
Disponível
em:
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/ 4613>. Acesso em:
02 nov. 2017
KELSEN, H. Teoria Pura do Direito, Martins Fontes, São Paulo, 1987.
MELLO, C. A. B. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3a ed. 22a Tiragem,
São Paulo: Malheiros, 2008.
MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G.. Curso de Direito Constitucional. 10ª. ed. São
Paulo: Saraiva, 2015.
SBCBM - Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Número de cirurgias
bariátricas no Brasil cresce 7,5% em 2016. Publicado em 24 de Janeiro de 2017.
Disponível em: < http://www.sbcbm.org.br/wordpress/numero-de-cirurgias-bariatricasno-brasil-cresce-75-em-2016/>. Acesso em: 01 out. 2017.
SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2015.
OMS - Organização Mundial de Saúde, Conceito de Saúde em 2016. Disponível em:
<http://cemi.com.pt/2016/03/04/conceito-de-saude-segundo-oms-who/>. Acesso em: 02
nov. 2017.

162

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrea Regina Monteiro44
José Espedito Isidro45
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo apresentar as principais ferramentas e parceiros
vinculados às políticas públicas de fomento às micro e pequenas empresas do Estado de
São Paulo, tendo como foco a Política Pública Estadual de Estímulo ao
Empreendedorismo e Favorecimento à Micro e Pequena Empresa e a Subsecretaria de
Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa. O estudo partiu de uma pesquisa
bibliográfica realizada a partir de artigos e sites em internet das instituições pesquisas. O
tema se apresenta como algo relevante, uma vez que possui bastante representatividade
na economia nacional e estadual. Foram caracterizadas as variáveis, empreendedorismo
e políticas públicas, a fim de amparar o estudo. Os resultados levantados mostraram uma
diversidade grande em termos de instrumentos e parceiros para o desenvolvimento e
implementação das ações definidas pela política pública, desde fontes de financiamento
a agências de pesquisa, apoiando ações relativas a melhoria no processo de gestão, em
seus produtos, capacitação de funcionário entre outras.
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Políticas públicas. Micro e Pequena
Empresa.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the main tools and partners related to the public policies
to promote micro and small business in the State of São Paulo, focusing on the State Public Policy
to Encourage to Entrepreneurship and Favoring the Micro and Small Business and the UnderSecretariat for Entrepreneurship and Micro and Small Enterprise. The study was based on a
bibliographical research carried out from articles and internet sites of research institutions. The
theme presents itself as something relevant, since it is quite representative in the national and state
economy. Entrepreneurship and public policies were characterized as variables to support the
study. The results showed a great diversity in terms of instruments and partners for the
development and implementation of actions defined by public policy, since financing sources to
research agencies, supporting actions related to improvement in the management process, in their
products, among others.

KEYWORDS: Entrepreneurship. Public Policy. Small business.
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INTRODUÇÃO

Segundo pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em
conjunto com o SEBRAE mostra que 34,5 % dos adultos brasileiros, com idade entre 18
e 64 anos, desejam possuir um negócio próprio. Os dados ainda revelam também que,
hoje, quatro em cada dez brasileiros são donos de uma empresa - a maioria de pequeno
porte - ou estão envolvidos com a criação do próprio negócio. É o maior índice em 14
anos e quase o dobro do registrado em 2002 (SEBRAE, 2016).
Com a ampliação do número de empreendedores no Brasil, vem crescendo
também a importância dos negócios de menor porte na economia e na geração de
emprego. Segundo o IBGE, a participação das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no
Produto Interno Bruto (PIB) correspondia a 21%, em 1985 e em 2011, o Sebrae, com
auxílio da Fundação Getúlio Vargas, estimou que esta participação passou para 27%
(DANA, 2016).
A importância das MPEs também é refletida no percentual de empregos com
carteira assinada, que em 2015, já respondiam por 52% dos empregos no Brasil e por
41,4% da massa salarial. Embora ainda seja um número menor que o dos Estados Unidos,
onde 65% das vagas criadas desde 1995 foram geradas por pequenas empresas, os dados
reforçam a necessidade de medidas que ajudem a melhorar o ambiente de negócios no
País.
O caminho das MPEs ainda possui muitos obstáculos, apesar de nas últimas
décadas, ter havido uma relativa melhora no panorama. A criação do Simples em 1996 e
aperfeiçoado em 2007, permitiu a redução e a simplificação dos tributos. A aprovação da
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, em 2006, garantiu tratamento diferenciado
aos empreendimentos de menor porte. A criação do regime de Microempreendedor
Individual, em 2009, favoreceu a formalização de milhões de negócios que viviam na
ilegalidade. A Redesimples, lançada esse ano passou a integrar as informações do
governo federal, dos Estados e dos municípios, para facilitar a abertura e o fechamento
de empresas. O portal da Redesimples é um dos dez sistemas previstos no Empreender
Mais Simples, convênio assinado entre o Sebrae e o Governo Federal, no início do ano,
para criar uma série de ferramentas para melhorar o ambiente de negócios, reduzir a
burocracia e dar mais agilidade aos processos de gestão das micro e pequenas empresas
(SEBRAE, 2017). Porém, o cenário para as MPEs ainda é agressivo, necessitando de mais
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assistência por parte do setor público através de políticas públicas que incentivem o
fomento de novos negócios.
Dessa forma, este artigo se propõe a apresentar quais as políticas públicas que vem
sendo trabalhadas pelo governo do Estado de São Paulo com vistas ao estímulo às micro
e pequenas empresas, bem como suas ferramentas e parceiros envolvidos na
implementação das ações estipuladas pela política pública.
1.

EMPREENDEDORISMO E SEUS ASPECTOS

O termo empreendedorismo teve sua criação atribuída ao pensador francês JeanBaptiste Say, durante o século XVIII. A posteriori, Joseph Schumpeter retorna aos
escritos de Say incrementando novas ideias. Peter Drucker nos esclarece o significado do
termo empreendedor e nos diz que ele realoca recursos de uma área de menor
produtividade para outra de maiores ganhos em eficiência produtiva. (SCHUMPETER,
1934 apud DRUCKER, 1987, p. 27).
São muitos os estudiosos que tratam do tema empreendedorismo, cada um com
sua visão peculiar e contribuição sobre o assunto. Conforme Dornelas (2001), o ato de
empreender significa fazer algo relativamente novo, diferente, identificando outras
formas interessantes de negócios, tendo como foco a inventividade e a agregação de valor.
Ele defende que empreendedorismo está relacionado à otimização dos recursos e
obtenção de novas oportunidades que gerem valor para a empresa.
Trazendo sua significativa contribuição ao tema, Timmons (1994 apud
DORNELAS 2001) nos afirma que os empreendedores costumam ser excelentes
descobridores de boas oportunidades, tendo a capacidade de criar e de construir uma visão
sem nenhuma referência prévia, ou seja, a partir do nada. Em suma, são verdadeiros
desbravadores de negócios. Outra contribuição importante é de Filion (1999), nos
esclarecendo que o “[...] empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza
visões” (apud ISIDRO, 2009)
Vivemos num cenário de grandes transformações trazidas pela globalização da
economia. As empresas precisam se adequar continuamente para permanecerem no
mercado e garantirem sua sustentabilidade. Em um contexto dinâmico como o atual, o
empreendedorismo torna-se peça fundamental e condição sine qua non para a
modernização das organizações.
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O empreendedorismo deve ser considerado como uma estratégia moderna de
gestão que consegue contribuir para a melhoria do desempenho das empresas e da
sociedade como um todo, independente do porte. No Brasil vários estudos foram
realizados pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
no sentido de fornecer o suporte necessário aos potenciais empresários (SEBRAE, 2017).
Nos últimos anos vimos um crescimento em número de empreendedores no Brasil.
Segundo a pesquisa do instituto GEM, o número de empreendedores brasileiros passou
de 20,9% para 34,5% em doze anos. Esse incremento nos mostra que o brasileiro tem
mudado a sua visão sobre o empreendedorismo. Antes o empreendedor era visto como
um escapista que empreendia por não ter outra saída ou um emprego formal. Além disso,
a própria sociedade o enxergava com outro olhar, esse enraizado de preconceitos e rótulos
pejorativos. Os tempos mudaram e com isso a mentalidade em relação ao tema. Isso
representa um relativo avanço (DAVIES e GIANSANTE, 2015).
Nessa mesma pesquisa realizada em 2014, quando os entrevistados adultos foram
questionados sobre os seus mais importantes desejos a vontade de montar seu próprio
negócio apareceu em terceiro lugar, representando 31,4% da opinião das pessoas ouvidas.
Utilizando de estudos cada vez mais detalhados o Sebrae verificou que, com a expansão
do empreendedorismo, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm alcançado um espaço
mais representativo na economia, atingindo um índice de 27% de participação em 2011.
Atualmente nosso país contabiliza 10 milhões de MPEs, totalizando mais de 95% das
organizações do país consideradas como pequenos negócios (DAVIES e GIANSANTE,
2015).
Ainda destacando a relevância das MPEs no Brasil, 52% dos empregos formais
gerados no país estão nas empresas de pequeno porte e 27% do PIB brasileiro vem dos
pequenos negócios. Levando em consideração a importância desse tema nos principais
organismos de estudo desenvolvimento econômico mundial, pegamos emprestado as
ideias de um grande estudioso do tema para ratificar nosso ponto de vista. Segundo Joseph
Schumpeter (apud ISIDRO, 2009), o empreendedorismo está aliado ao crescimento
econômico e o empreendedor com a sua motivação é a força motriz que movimenta o
mercado. Em suma, o comportamento empreendedor de diferentes atores tem gerado
imensos resultados para o crescimento da economia brasileira (DAVIES e GIANSANTE,
2015). As Micro e Pequenas Empresas tem uma expressiva atuação no cenário econômico
brasileiro. De acordo com informações do Ministério de Trabalho e Emprego – MTE, da
Relação Anual de Informações Socais – RAIS, no ano de 2010 contávamos com 3,4
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milhões de organizações empresariais no Brasil, sendo desse total, 97,5% são Micro e
Pequenas Empresas que representam 40,4% dos empregos formais e aproximadamente
40% da remuneração da economia (LORGA e OPUSZKA, 2013).
Existem fatores que mais influenciam o processo durante cada fase da aventura
empreendedora, principalmente quando a abordagem diz respeito ao processo de
inovação enquanto semente do processo empreendedor remete-nos naturalmente ao termo
inovação tecnológica. Nesse caso, existem algumas peculiaridades que devem ser
entendidas para que se interprete o processo empreendedor ligado a empresas de base
tecnológica.
Segundo Moore, as inovações tecnológicas são responsáveis pelo incremento da
economia mundial. O talento aliado à tecnologia e boas ideias indicam que o processo
empreendedor está prestes a emergir. (MOORE apud ISIDRO, 2009).
Ao identificar uma oportunidade de negócios, o empreendedor deve testá-la para
avaliar sua viabilidade comercial, através da elaboração de um plano de negócios.
Determinar os recursos necessários é consequência do que foi feito e planejado no plano
de negócios. Já a captação dos recursos pode ser feita de várias formas e através de várias
fontes distintas. Para gerenciar a empresa, o empreendedor também poderá utilizar um
plano de negócios, pois se trata de uma ferramenta de planejamento e gestão (ISIDRO,
2009).
As parcerias que as empresas estabelecem com os atores externos ao negócio
podem ser constituídas através de relacionamentos unilaterais e bilaterais. As alianças
estratégicas com outras empresas, fornecedores, clientes estratégicos, inclusive com os
seus colaboradores, são exemplos destes relacionamentos. Dentre estes, chamamos as
redes de contatos que na abordagem de Aldrich & Zimmer (1999), assim se manifesta
(apud ISIDRO, 2009).
As redes de contatos (networking), apesar de intangíveis em muitos casos, são
vitais para a descoberta de oportunidades, testar novas ideias e obter recursos para a
formação de uma nova empresa. Elas proporcionam ainda informações e capital social à
empresa, ou seja, um conjunto de recursos, tangíveis ou não, que se revertem à empresa
através de seus relacionamentos, facilitando atingir seus objetivos (ALDRICH e
ZIMMER, 1999, p. 86 apud ISIDRO, 2009). Sobre esta realidade, Dornelas afirma que,
enquanto nos Estados Unidos a família e amigos contribuem com o financiamento de
até 50% do novo negócio, no Brasil esse percentual não passa de 3% e que é evidente a

167

dificuldade encontrada para conseguir crédito em instituições financeiras (DORNELAS,
2001, p. 147 apud ISIDRO, 2009)
Em suma, pela relevância do tema, nenhuma empresa deve negligenciar a
importância do empreendedorismo para a sua renovação e sustentabilidade no mercado
competitivo que se apresenta. Mesmo o empreendedorismo sendo considerado como uma
estratégia de gestão age como filosofia e alcança todos os níveis da organização, de forma
capilar, e promove as mudanças que forem necessárias para a adequação e modernização
dos negócios.

2.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Os estudos sobre política pública se deram de forma diferente nos Estados Unidos
e Na Europa, enquanto na Europa, a área de política pública surge como um
desdobramento dos trabalhos em teorias explicativas sobre o papel do Estado e do
governo, nos Estados Unidos o destaque foi dado à produção governamental. (SOUZA,
2006)
O entendimento da política pública como ferramenta das decisões do governo é
fruto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia como meio para enfrentar seus
efeitos. Robert MacNamara, foi o responsável por introduzir a ideia de política pública
como instrumento das decisões do governo, que estimulou a criação, em 1948, da RAND
Corporation, organização não-governamental financiada por recursos públicos e
considerada a precursora dos think tanks46.
Segundo Souza (2006), a área de políticas públicas possui quatro nomes que
podem ser considerados como sendo os “pais” fundadores, são eles: H. Laswell, H.
Simon, C. Lindblom e D. Easton. Harold Laswell, cientista político e considerado um dos
criadores da psicologia política, introduz a expressão policy analysis (análise de política
pública). Hebert Simon, economista americano, introduziu o Modelo de racionalidade
limitada dos decisores públicos (policy makers), argumentando que a limitação da
racionalidade poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Esse modelo
reconhece que os tomadores de decisão sofrem limitações cognitivas e informativas e que

46

Think tank: são consideradas “organizações de pesquisa, não governamentais, sem fins lucrativos com
substantiva autonomia organizacional do governo e de interesses societais como empresas, grupos de
interesse e partidos políticos” (WEAVER 1989 apud HAUCK 2015)
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os atores não conseguem entender a complexidade com o que estão lidando (SECCHI,
2012).
Charles Lindblom, cientista político, por sua vez, discutiu a ênfase no
racionalismo de Laswell e Simon e recomendou a incorporação de outras variáveis à
formulação e à análise de políticas públicas, como as relações de poder e a integração
entre as diferentes fases do processo decisório o que não teria necessariamente um fim ou
um princípio. Isso explica a necessidade de as políticas públicas incorporarem outros
elementos em sua formulação e em sua análise além das questões de racionalidade, tais
como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse (RUA;
ROMANINI, 2017).
Easton contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, ou
seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton,
políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que
influenciam seus resultados e efeitos. Easton entende o processo político como um
sistema em que cada componente não pode ser analisado isoladamente: a ação de cada
um dos intervenientes no processo político só pode ser adequadamente percebida quando
inserida no todo (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).

2.1 DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo os estudiosos da área, não existe um consenso quanto à definição do que
seja política pública, portanto não há uma melhor ou única acepção quanto ao termo. Para
Mead, política pública pode ser entendida como um campo dentro do estudo da política
que considera o governo à luz de grandes questões públicas, enquanto Lynn a coloca
como um conjunto de ações do governo que produzirão efeitos específicos. Porém a
definição mais conhecida é a de Laswell que define política pública como a resposta às
seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz (SILVA, 2016).
Segundo Souza (2006), outros significados ressaltam a função da política pública na
solução de problemas.
Para Souza (2006), política pública pode ser resumida como o campo do
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar
essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações (variável dependente). Dessa forma, a formulação de políticas públicas
institui o estágio em que os governos democráticos exprimem seus objetivos e
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plataformas eleitorais em programas e ações que lançarão resultados ou mudanças no
mundo real.

2.2 TIPOLOGIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

As tipologias de políticas públicas são formas de classificar os atores, estilos e
instituições dentro de um processo de políticas públicas. Para Secchi (2012), uma
tipologia é um esquema de interpretação e análise de um fenômeno baseado em variáveis
e categorias analíticas. Theodor Lowi, cientista político norte-americano desenvolveu a
mais conhecida tipologia sobre política pública, apresentando quatro formatos: (1)
políticas distributivas, (2) políticas regulatórias, (3) políticas redistributivas, (3) políticas
constitutivas. (SOUZA, 2006)
As políticas distributivas tratam das decisões tomadas pelo governo que
desconsideram a questão dos recursos limitados, e privilegiam certos grupos sociais ou
regiões, em detrimento do todo. Atendem a demandas pontuais de grupos específicos,
objetivando a oferta de equipamentos e de serviços públicos setoriais. As políticas
regulatórias são aquelas mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e
grupos de interesse. Esse tipo de política visa regular determinado setor, criando normas
para o funcionamento dos serviços públicos (NORONHA, 2005).
As políticas redistributivas atingem um maior número de pessoas e conferem
perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro
para outros; em geral, são as políticas sociais universais, como o sistema tributário, o
sistema previdenciário, sendo as de mais difícil condução. São as políticas que visam
redistribuir a renda na forma de recursos e/ou de financiamento de equipamentos e
serviços públicos (NORONHA, 2005). Por fim o quarto formato é o das políticas
constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada uma dessas políticas públicas vai gerar
pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do
sistema político de forma também diferente (SOUZA, 2006).

3.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO ÀS MPES EM NÍVEL FEDERAL

O foco principal das políticas públicas para as Micro e Pequenas empresas passa a
privilegiar essas instituições que nem sempre tiveram o amparo governamental adequado.
Dentre as ferramentas de incentivo ao desenvolvimento das MPEs contamos com um
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conjunto de iniciativas e programas governamentais de apoio e fomento direcionados
para o financiamento de mão de obra e equipamentos de produção, incentivo à
inventividade e ao desenvolvimento de novos produtos e auxílio ao segmento de Micro e
Pequenas Empresas de cunho tecnológico (LORGA e OPUSZKA, 2013).
Políticas públicas voltadas às PMEs no Brasil surgem na década de 1960. As
primeiras políticas públicas estruturadas para PMEs não estavam focadas exatamente
nesse público. Os incentivos favoreciam enormemente a formação de grande
conglomerados empresariais. O surgimento da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), em 1967, pretendia atender a essa demanda. A Finep tinha como atribuição a
gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Seu
papel foi fundamental no surgimento das primeiras empresas de base tecnológica. O
consórcio formado por Finep, BNDE e ABDE (Associação dos Bancos de
Desenvolvimento) deu origem em 1972 ao Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à
Pequena e Média Empresa (Cebrae), criado para ser órgão público responsável pela na
promoção de novas técnicas de gestão para as PMEs e ligado à Presidência da República
(AVELLAR e BOTELHO, 2015).
Na década de 1980 foi o criado o Estatuto da Microempresa. Sendo aprovado em
1984, garantia o tratamento simplificado e benevolente às microempresas nos campos
administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento
empresarial. No início da década de 1990 o país para por profundas mudanças e começa
a implantação da Política Industrial e de Comércio Exterior. Nesse momento o governo
para estimular o surgimento de PMEs realiza a conversão do Cebrae em Serviço
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), em 1990, dotando-o de
recursos para o aumento de sua capacidade de atendimento. (AVELLAR e BOTELHO,
2015).
Outra política pública voltada para as empresas de pequeno porte surge no ano de
2006. O Governo Federal sanciona a Lei Complementar nº 123, no dia 14 de dezembro
de 2006, que em seu bojo traz diversas mudanças para as micro e pequenas empresas. A
Lei traz diversos benefícios para o exercício das MPE`s, entre eles: 1) regime unificado
de apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, o chamado Imposto
Simples Nacional; facilitações tributárias - menor ônus; dispensa do cumprimento de
certas obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Recentemente surgiu uma ação de bastante destaque no Brasil, a criação da
REDESIMPLES que é um conjunto de sistemas informatizados, interoperáveis que foram
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colocados à disposição do cidadão para realizar o processo de registro e legalização das
pessoas jurídicas (inscrição, alteração e baixa) no âmbito da União, Estados e Municípios,
conforme disposto na Lei Complementar 123/2006 e na Lei 11.598/2007.
(REDESIMPLES, 2017).
Em suma, apesar do grande número de políticas públicas editadas nos diferentes
governos, nas quais as micro e pequenas empresas são citadas como as principais
beneficiárias dessas ações, a realidade dessas empresas nos mostra justamente o
contrário. A necessidade de capital de giro da MPEs esbarra na extensa lista de exigências
dos bancos públicos que dificultam o acesso a crédito.

4. RESULTADOS

Para responder ao objetivo proposto tomou-se como base toda a produção
realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
(SDECT) do Estado de São Paulo, criada em 1965 como apenas Secretaria de
Desenvolvimento, e em 2011 passou a possuir a nomenclatura atual. Após essa mudança
em sua terminologia, foi reformulada sua estrutura e passou a fortalecer o apoio ao micro
e pequeno empreendedor, a atração de investimentos, o incentivo à pesquisa científica e
tecnológica e a expansão do acesso aos ensinos superior e profissionalizante.
Tendo em vista a obrigação decorrente do artigo 179 da Constituição Federal e
mais de forma mais específica a Lei Complementar nº 123, o Estatuto Nacional da Micro
e Pequena Empresa, a SDECT por meio da Coordenação de Empreendedorismo e Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e a Junta Comercial do Estado de São
Paulo elaboraram um planejamento estratégico para sua atuação, o qual resultou no
Programa VIA RÁPIDA EMPRESA, dentro do Plano Plurianual PPA 2012-15.
Para a implementação desse planejamento estratégico a SDECT criou a Política
Pública Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo e Favorecimento à Micro e Pequena
Empresa, cujo anúncio foi feito na quinta-feira, 17 de maio de 2012, pelo governador do
Estado. Essa política, a partir dos vários envolvidos e parceiros, passa a ser o principal
vetor de apoio às micro e pequenas empresa, por meio da Subsecretaria de
Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, criada para garantir e validar as
medidas.
A Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa é
responsável pela promoção de ações voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo,
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em especial por meio de iniciativas dirigidas às microempresas e empresas de pequeno
porte, estabelecendo parcerias com órgãos públicos e privados, visando à agilização de
procedimentos de instalação, regularização, recuperação e crescimento de microempresas
e empresas de pequeno porte (SDECT, 2017).
A Subsecretaria ainda é responsável pela coleta, organização e análise de
informações que visem à adequação do perfil e das necessidades dos micro e pequenos
empresários às reais demandas de mercado, além da realização de estudos, produção e
propagação de assuntos relacionados ao empreendedorismo.
Segundo o decreto 58.053/2012, a Subsecretaria tem seu desempenho voltado para
a realização das políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo às MPEs do estado
de São Paulo. Com base no artigo 3º, são objetivos dessas políticas públicas:
I - a melhoria contínua da facilidade de prospecção, legalização e exercício de
atividade econômica;
II - o aumento da participação relativa da micro e pequena empresa no produto
interno bruto da economia paulista.
Parágrafo único - O disposto no "caput" compreende, entre outros, os seguintes
objetivos específicos:
1. a redução do tempo de abertura e baixa de empresas;
2. a redução do custo de cumprimento dos procedimentos exigidos dos
empreendedores pelos órgãos e entidades do Estado;
3. o apoio às micro e pequenas empresas, em especial no tocante:
a) ao aumento da lucratividade;
b) à capacitação e profissionalização da gestão. (SÃO PAULO, 2012)

Para a consecução desses objetivos são disponibilizados pela SDECT diversas
ferramentas e parceiros, como o portal Via Rápida Empresa que disponibiliza serviços
pela internet de forma integrada e desburocratizada.
O pequeno empreendedor terá o Cartão Via Rápida Empresa, um certificado
digital personalizado e dirigido aos sócios e titulares de empresas paulistas, contando
ainda com: Praça de Negócios Paulista: identificação do mercado paulista fornecedor e
comprador; MPE Vende Fácil e “Made in” São Paulo: obtenção da certificação da
capacidade técnica e operacional pelas MPE para facilitar a participação das MPE em
processos licitatórios e para exportação; MPE Crédito: acesso a linhas especiais de
crédito; MPE Inovação: inovação de produtos, serviços e respectivos processos
produtivos das MPE; MPE Conciliação: submissão das contendas das MPE à
procedimentos de conciliação e MPE Gestão: teste de maturidade de gestão para
identificação dos pontos para profissionalização da gestão do negócio. A partir desses
instrumentos o pequeno empresário fica amparado em diversos pontos do negócio.
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Outro parceiro extremamente importante para aplicação da política pública de
estímulo às MPEs é a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo),
uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Possui
autonomia garantida por lei e está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação. Através da FAPESP, os novos empreendedores paulistas
tem a oportunidade de contratar pesquisas tecnológicas para promoção do
desenvolvimento e da inovação em suas micro, pequenas ou médias empresas. O
Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas - PIPE foi criado em 1997
e destina-se a apoiar a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em pequenas
empresas sediadas no Estado de São Paulo. Os projetos de pesquisa selecionados para
apoio no PIPE deverão ser desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo
empregatício com micro ou pequenas empresas ou que estejam associados a elas para sua
realização.
Outro parceiro importante na implementação das ações voltadas às micro e
pequenas empresas é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São
Paulo. O IPT é uma empresa estatal de pesquisa para o desenvolvimento de novos
materiais e processos biotecnológicos, e proporciona suporte às empresas que pretendem
desenvolver projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Às MPEs oferece suporte
para ajustar produtos e processos para atender determinados requisitos técnicos dos
mercados nacionais e internacionais, implementa melhorias na organização da gestão da
produção, adequa os processos e produtos aos requisitos de sustentabilidade e realiza
atendimentos tecnológicos para que as empresas superem gargalos de seu processo
produtivo.
O IPT oferece ao micro e pequeno empreendedor os diversos programas por meio
do NT-MPE - Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa, proposto
à resolução de problemas técnicos das empresas brasileiras, sobretudo as de pequeno e
médio porte, por meio de ações de extensão tecnológica e eventualmente de
desenvolvimento. Os programas são os seguintes:
PRUMO - Programa Unidade Móvel: atendimento voltado a área tecnológica das
empresas, principalmente as micro e pequenas, criando condições de otimização de
processos produtivos, melhoria de qualidade dos produtos e a obtenção de inovações
incrementais nas empresas;
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PROGEX – Programa de Apoio à Exportação: Contribui para a inserção e
ampliação no mercado internacional das micro e pequenas empresas e, simultaneamente,
reduzir índice de mortalidade como exportadora.
GESPRO – Gestão da Produção: Atendimento tecnológico voltado à identificação
e solução de principais gargalos na produção, envolvendo aspectos como prazo de
entrega, custos, produtividade, balanceamento da produção e fluxograma industrial.
QUALIMINT – Qualificação para o Mercado Interno: contribui para o aumento
de competitividade da empresa, com base nos níveis de exigência do mercado nacional,
bem como, sempre que possível, elevar os padrões técnicos para enfrentar a concorrência
de produtos similares estrangeiros.
PROLIMP – Produção mais Limpa: Ações para adoção de tecnologias mais
limpas ou melhoria de processos visando à redução de emissões (gasosas ou líquidas) e
de rejeitos de produção, ao consumo racional de matérias-primas, água e energia, à
destinação correta e reciclagem de resíduos, e ao atendimento às normas e regulamentos
ambientais.
Os financiamentos podem ser conseguidos por meio da Agência de
Desenvolvimento Paulista, Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do Estado
de São Paulo que oferece diversas opções de financiamento de acordo com a necessidade.
A Desenvolve SP está vinculada à Secretaria da Fazenda e foi criada pela Lei Estadual
10.853/01 e regulamentada pelo Decreto 52.142/07. As opções de crédito da Desenvolve
SP podem ser utilizadas para financiamento de projetos de investimento em ampliações
e modernizações, aquisição de máquinas e equipamentos e projetos inovadores. Umas das
linhas de financiamento é o Juro Zero Empreendedor, uma parceria entre o Governo do
Estado de São Paulo e o Sebrae-SP que oferece crédito com juro zero para os
microempreendedores individuais (MEI) paulistas que concluíram o programa Super
MEI47, do Sebrae-SP, e não possuem restrições cadastrais no CNPJ e no CPF. Outra
fonte financiadora é o Banco do Povo, um programa de microcrédito produtivo
desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo. A taxa de juros é de apenas 0,35%
ao mês, pré-fixado.
Com base no que foi levantado, percebe-se um grande leque de opções ofertadas
ao micro e pequeno empreendedor no estado de São Paulo, desde possibilidades de
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Programa Super MEI é ofertado pelo Sebrae-SP e oferece cursos de capacitação aos
microempreendedores interessados em tornar seu negócio mais competitivo a partir de soluções técnicas e
de gestão ofertadas.
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melhorar a gestão, processos, o produto à capacitação específica, porém o que ainda
precisa ser avaliado, o que pode ser lançado como um futuro trabalho de pesquisa, é se as
opções ofertadas realmente cumprem o que prometem, se o acesso, pelo micro e pequeno
empreendedor é facilitado e se são utilizadas de fato pelo público alvo.

CONCLUSÃO

O objetivo proposto por artigo foi o de descrever as políticas públicas de fomento
às micro e pequenas empresas do estado de São Paulo, tendo como foco a Política Pública
Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo e Favorecimento à Micro e Pequena
Empresa, instituída em 2012, bem como a atuação da Subsecretaria de
Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa e todos os seus instrumentos e
parceiros para a implementação das ações definidas. Para a implementação das medidas
são disponibilizados aos micro e pequenos empreendedores diversas ferramentas e
instituições de apoio e favorecimento às MPEs. O portal Via Rápida oferece serviços
integrados e desburocratizados pela internet, facilitando o registro e o licenciamento das
microempresas. Por meio do PIPE - Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, a Fapesp
permite que os microempresários têm a possibilidade de contratar pesquisa científica e/ou
tecnológica em pequenas empresas sediadas no Estado de São Paulo.
O IPT, por meio do NT-MPE - Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e
Pequena Empresa, oferece ao micro e pequeno empreendedor programas: PRUMO Programa Unidade Móvel; PROGEX – Programa de Apoio à Exportação; GESPRO –
Gestão da Produção; QUALIMINT – Qualificação para o Mercado Interno; PROLIMP –
Produção mais Limpa. As fontes de financiamento podem ser através da Desenvolve SP
e o Banco do Povo, que oferece taxas de juros bastante atrativas.
A partir dos resultados apresentados é possível ter um panorama geral do
instrumental ofertado às Micro e Pequenas Empresas voltado para o desenvolvimento e
sustentabilidade de seus negócios, uma vez que empreender não é apenas abrir uma
empresa, mas é necessário todo um suporte para sua manutenção e sobrevivência no
mercado.
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ERRADICAÇÃO E IMPACTOS NA SAÚDE
Rita de Cássia da Silva48
Thaisy Correia Guerra Delgado49

RESUMO
O trabalho escravo contemporâneo ainda é um problema social do Brasil, ante a
necessidade de implantação da política nacional de saúde do trabalhador. No presente
trabalho será discutido a erradicação do trabalho escravo e a saúde pública, destacando
possibilidades de ampliação de vigilância e atenção integral a essa população específica de
trabalhadores. O estudo consiste em análise sobre o trabalho escravo no âmbito nacional e
internacional das ciências humanas, sociais e de saúde pública. A pesquisa consiste em
demonstrar dimensões teóricas e práticas sobre o trabalho escravo e suas relações com o
campo da saúde, além das práticas de vigilância e atenção à saúde dos trabalhadores
submetidos a essas condições sociais crônicas.
Palavras-chave: trabalho escravo contemporâneo. Erradicação. políticas públicas de saúde.
ABSTRACT
Contemporary slave labor is still a social problem in Brazil, given the need to implement
the national health policy of the worker. In the present work will be discussed the slave
labor as a public health problem, highlighting possibilities for the expansion of vigilance
and integral attention to this specific population of workers. The study consists of an
analysis of national and international slave labor of the human, social and public health
sciences. The research consists of demonstrating theoretical and practical dimensions on
slave labor and its relations with the health field, as well as the vigilance and health care
practices of workers submitted to these chronic social conditions.
Keywords: contemporary slave labor. Eradication. public health policies

INTRODUÇÃO

A história do Brasil foi permeada pela prática dos colonizadores que
arregimentavam uma grande massa de trabalhadores para cultivar as terras da colônia.
Inicialmente ocorreu a exploração dos povos indígenas e dos negros africanos e com a Lei
48
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nº 3.353 de 13 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea, declarou-se extinta a
escravidão no Brasil. A proibição legal, no entanto, não foi suficiente para impedir que
trabalhadores continuassem a ser explorados por práticas igualmente discriminatórias que
permaneciam cerceando sua liberdade e maculando sua dignidade. Novas modalidades de
trabalho escravo surgiram e persistem no cenário brasileiro de modo que existem várias
denominações para esse fenômeno. Trabalho forçado, trabalho escravo, semiescravidão,
trabalho degradante, condição análoga à escravidão e trabalho escravo contemporâneo
geralmente são utilizados indistintamente para tratar dessa problemática.
O Brasil foi uma das últimas nações do mundo ocidental a abolir o trabalho escravo
de forma oficial, o que ocorreu no final do século XIX. No entanto, esse problema continua
a existir nos dias atuais. Informações recentes estimam a ocorrência de 200 mil
trabalhadores no país vivendo em regime de escravidão, segundo dados do Índice de
Escravidão Global, elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs) ligadas à
Organização Internacional do Trabalho OIT (OIT, 2002).
Segundo a OIT, é considerado escravo todo o regime de trabalho degradante que
prive o trabalhador de sua liberdade. Isso ocorre no Brasil, em maior parte, em espaços
rurais distantes de centros urbanizados e rotas de transporte para fuga, onde os
trabalhadores são geralmente coagidos a continuarem laborando sob a alegação da
existência de dívidas com fazendeiros.
Na prática, o trabalho escravo nunca foi abolido totalmente no território nacional.
No entanto, apenas em 1995 o governo reconheceu oficialmente perante a OIT a existência
desse tipo de problema no país, embora este tenha sido um dos primeiros no mundo a
realizar esse tipo de pronunciamento.
A Organização dos Estados Americanos (OEA) condenou o Brasil por não prevenir
a submissão de trabalhadores à escravidão contemporânea e ao tráfico de pessoas.
A ocorrência do trabalho escravo contemporâneo significa muito mais que infração
às normas trabalhistas. Ela afeta o direito de cidadania do trabalhador, além de ferir o
Estado democrático de direito e representar uma das mais graves violações aos direitos
humanos.
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O objetivo geral da pesquisa é estabelecer o conceito de trabalho escravo à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana, com base, principalmente, na concepção de
trabalho digno além dos reflexos na saúde do trabalhador escravizado.
Para tanto, é necessário executar uma análise mais detalhada acerca do papel dos
princípios no direito contemporâneo e, em especial, dos princípios do trabalho no
ordenamento jurídico constitucional brasileiro (Miraglina, 2008 p. 14).
Mesmo que haja um poder total exercido sobre o trabalhador, ainda que
temporariamente a relação difere da escravidão colonial. O trabalho escravo envolve na
sua maioria os trabalhadores migrantes e pode ser reconhecido como aquele que é realizado
sem condições adequadas para garantir direitos dos trabalhadores, com cerceamento de
liberdade.
Trata-se de uma situação social complexa e difícil de combater no Brasil dada a
dimensão do país, as dificuldades de acesso, a precariedade de comunicação, as limitações
de inspeção (OIT, 2002).
Considerando que o trabalho é o ponto organizador da vida social e determinante
das condições de vida e saúde convém buscar transformar os processos produtivos onde
vem ocorrendo a maioria dos casos de trabalho escravo.
Essa é a missão do campo da saúde do trabalhador e da vigilância em saúde. As
ações de vigilância em saúde do trabalhador – VISAT são processos sociais de intervenção
em situações em que as condições de trabalho afetam a saúde de forma negativa,
provocando acidentes ou desencadeando processos de adoecimento. Essas ações contam
com a participação da sociedade que demanda ações de intervenção sanitária (MACHADO,
2011).
A VISAT é ação contínua e sistemática para detecção, conhecimento,
pesquisa e análise de fatores tecnológicos, sociais, organizacionais e epidemiológicos
relacionados aos processos e ambientes de trabalho visando transformá-los e cabe a ela
atuar também na identificação e erradicação do trabalho escravo (MS, 1998; 2012).
As intervenções sobre o trabalho escravo devem cobrir ações voltadas
para a assistência à saúde, reabilitação profissional, seguro social, fiscalização e vigilância
dos processos de trabalho, proteção jurídica do trabalhador, atenção integral à saúde, entre
outros.
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Segundo Vasconcellos, podemos dizer que as práticas de trabalho escravo
expressam contradições na relação saúde, trabalho e direito, afetando esses objetos do
desejo humano – poder ter saúde, poder ter trabalho, poder ter direitos
(VASCONCELLOS, 2011).
O presente estudo aborda sobre a necessidade de criação de leis com condições
mínimas de dignidade no trabalho se faz urgente para o bem-estar social do trabalhador. A
Declaração Universal dos Direitos Humanos como reconhecimento do Direito do
Trabalho, tendo como enfoque especial o trabalhador. O presente estudo objetiva também
demonstrar que o trabalhador em condição correlativa à de escravo possui variadas formas,
afastando a configuração de que a liberdade se limita unicamente ao direito de ir e vir. O
trabalhador em condição de escravo, espécies de trabalho em condições degradantes e os
reflexos na saúde.
1. DO NOVO CONCEITO DE ESCRAVIDÃO

Engana-se aquele que afirma não haver mais escravidão nos tempos modernos. A
escravidão continua presente no mundo contemporâneo. Não em sua forma tradicional,
pré-capitalista, legalizada e permitida pelo Estado, mas como uma condição em que o
trabalhador, na maioria das vezes, não é remunerado e sua vida é controlada por outros.
O conceito de escravidão sempre ligou-se, sobretudo, à restrição da liberdade, e
nisso pouco diferem a escravidão histórica e contemporânea. Entretanto, urge a
necessidade de se classificar a nova definição de trabalho escravo, que, nas palavras de
Jairo Lins de
Albuquerque Sento-Sé, citado por BARBOZA (2011, p. 114), modernamente é:
Aquele em que o empregador sujeita o empregado a condições de
trabalho degradantes, inclusive quanto ao meio ambiente em que irá
realizar a sua atividade laboral, submetendo-o, em geral, a
constrangimento físico e moral, que vai desde a deformação do seu
consentimento ao celebrar o vínculo empregatício, passando pela
proibição imposta ao obreiro de resilir o vínculo quando bem entender,
tudo motivado pelo interesse de ampliar os lucros as custas da exploração
do trabalhador.

Trabalho escravo, por sua vez, é considerado pela doutrina majoritária, espécie de
trabalho forçado. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho Luis Antônio Camargo de
Melo (2003, p.26):
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Considerar-se-á trabalho escravo ou forçado toda modalidade de
exploração do trabalhador em que este esteja impedido, moral,
psicológica e/ou fisicamente, de abandonar o serviço, no momento e
pelas razões que entender apropriados, a despeito de haver, inicialmente,
ajustado livremente a prestação dos serviços.

Ainda, segundo Melo (2009, p. 94-95):
[...] Por várias formas, o trabalhador em vários momentos, é mantido no
local da prestação do serviço. E também pela servidão por dívida,
identificando, a meu sentir, nessas duas situações, o trabalho forçado. Já
a condição degradante é facilmente identificável, e nós podemos observar
nela uma grande afronta à dignidade da pessoa humana. São situações em
que o trabalhador é abandonado à própria sorte. O trabalhador é
abandonado no meio do mato, não tem alojamento. São quatro pedaços
de paus fincados no chão cobertos com uma lona preta e ali o trabalhador
é deixado. Não tem alimentação, não tem água. Às vezes a água é
dividida com o gado. O gado entra no poço para beber água. Em algumas
situações o trabalhador ainda tem sorte porque a água é corrente. Menos
mal. Mas na maior parte das denúncias que recebemos é água parada,
água que está em um buraco, no chão, e o trabalhador tem que utilizar
aquela água juntamente com os animais. Essa seria a condição
degradante. Observa-se a ausência, por exemplo, de equipamentos de
proteção. Trabalhadores que não têm a menor proteção para desenvolver
suas atividades. Então, isso também identifica a condição degradante. E
a última condição que eu classifico também como condição degradante é
a chamada jornada exaustiva, que não é aquela nem sempre medida em
quantidade de horas trabalhadas, mas sempre medida de acordo com a
atividade que leva o trabalhador à exaustão. É preciso observar a
atividade e é preciso observar, também, as condições em que a atividade
é desenvolvida. Dou um exemplo bem recente: pelo menos 20
trabalhadores que morreram nos últimos dois ou três anos no interior de
São Paulo. Vejam: não é interior do Pará, não é no Mato Grosso, não é
em Tocantins nem no Maranhão. É no interior de São Paulo, cortando
cana-de-açúcar, porque hoje se exige do trabalhador o corte de, no
mínimo, 10 toneladas de cana por dia, e, para receber no final do mês
uma quantia um pouco maior, chegam a cortar 16, 18 toneladas de cana
por dia. Uma média de 10 toneladas de cana por dia dá no final do mês
cerca de R$700 / R$ 800 reais por mês, dependendo da região do país
onde o trabalhador estiver trabalhando. Então, há trabalhadores que vão
além. Há um último caso de um trabalhador que cortou 18 toneladas de
cana em um dia, na semana seguinte, em um dia da semana, ele cortou
26 toneladas de cana, no mês seguinte ele morreu. São várias mortes por
exaustão. Todas essas mortes estão sendo investigadas. Há um trabalho
conjunto do Ministério Público do Trabalho com a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Procuradores
e médicos do trabalho estão observando essa situação para identificar tais
casos. São situações que vamos observar e vamos acreditar que estão
perfeitamente identificadas no caput do art. 149 do Código Penal.

183

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

Entre 1996 e 2013, mais de 50 mil trabalhadores explorados em condições análogas
à escravidão foram libertados no Brasil.
No entanto, em 2016, não há sequer um responsável pelos crimes preso. Nenhum
dos poucos condenados cumpriu pena até o fim. Enquanto isso, a bancada ruralista
questiona a atual definição de trabalho escravo do Código Penal, ainda que ela seja elogiada
por órgãos nacionais, como o Ministério Público do Trabalho, e pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Apesar das políticas públicas de combate ao trabalho escravo reconhecidas
internacionalmente, especialistas temem que o país caminhe para um retrocesso. Os
congressistas a favor da mudança do texto atual argumentam que uma definição mais
específica do que é trabalho escravo vai garantir que inocentes permaneçam livres e os
culpados sejam realmente punidos.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª. Região condenou a empresa da marca M.
Officer em 6 milhões, por manter trabalhadores em condições análogas a escravo, através
de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo.
Em sessão de julgamento de recurso ordinário nos autos do processo nº:
00017795520145020054, a 4ª Turma do Tribunal, por meio de acórdão de relatoria do
desembargador Ricardo Artur Costa e Trigueiros, rejeitou os argumentos interpostos pela
recorrente (a empresa) e manteve, por unanimidade, a decisão do juízo de 1º grau. A ação
tramita na 54ª Vara do Trabalho de São Paulo e ainda pode haver pedido de recurso à
instância superior.
Na sentença, proferida em setembro de 2015 pela juíza titular da vara na época,
Adriana Prado Lima, ficou definido que a M. Officer deverá pagar R$ 4 milhões pelos
danos morais coletivos e R$ 2 milhões pela prática de dumping social (quando uma
empresa se beneficia dos custos baixos resultantes da precarização do trabalho praticando
concorrência desleal). As duas indenizações serão destinadas ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador.
Deverá, ainda, a empresa cumprir uma lista de obrigações trabalhistas que incluem
zelar pela segurança e conforto do trabalhador e de seus familiares; respeitar as normas
concernentes à duração do trabalho, observando-se rigorosamente as disposições
celetistas relativas à jornada de trabalho e aos períodos de descanso; garantir o acesso aos
direitos trabalhistas típicos; não se aproveitar da vulnerabilidade social e econômica dos
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trabalhadores para reduzir custos com mão de obra, nem discriminá-los em razão de sua
nacionalidade ou etnia. Em caso de descumprimento das exigências, será aplicada multa
de R$ 100 mil por infração comprovada.
A denúncia do MPT contra a M. Officer ocorreu após diversas diligências
realizadas em 2013, pelo órgão em oficinas de costura clandestinas, quando foi constatado
que as condições de meio ambiente de trabalho, saúde e segurança eram precárias.
Também foram realizadas fiscalizações pelo próprio TRT-2 nos anos seguintes, quando
foram colhidas provas do caso.
Verificou-se a presença de trabalhadores mantidos em situação precária de
trabalho e moradia, submetidos a jornadas extenuantes, em condições degradantes,
confeccionando peças de vestuário exclusivamente para a empresa M5 Indústria e
Comércio, pertencente à marca. Os locais também eram utilizados como residência pelas
famílias, em ambientes com poeira excessiva e péssimas condições de higiene.
O trabalho análogo à escravidão em ambiente urbano é quando a pessoa é
submetida a atividades forçadas ou a jornadas exaustivas, em condições degradantes, com
locomoção restrita em razão de dívida contraída com o empregador. Geralmente esses
trabalhadores são alojados no próprio ambiente de trabalho que, em regra geral, é
insalubre e tem péssimas condições de saúde, higiene e segurança.
Em outra situação de trabalhadores de constatação de trabalho análogo a escravo
ou trabalho infantil decorre da cadeia produtiva da empresa Zara Brasil.
O Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo e a Zara Brasil firmaram
novo Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ampliando a responsabilidade jurídica da
empresa em caso de constatação de trabalho análogo à de escravo ou trabalho infantil em
sua cadeia produtiva. O novo TAC decorre do descumprimento do acordo anterior e
devido a isso a empresa pagará R$ 5 milhões, que serão revertidos para projetos sociais.
O novo TAC foi proposto pelo MPT em São Paulo em fevereiro deste ano e
homologado em 10 de maio. Além da ampliação da responsabilidade jurídica da empresa,
a Zara está obrigada a fazer a anotação dos contratos de trabalho nas CTPS dos
empregados prejudicados. Também foi aumentado o valor das multas em caso de seu
descumprimento do TAC.
Para o procurador do Trabalho Gustavo Accioly, trata-se de um mecanismo
compensatório arrojado e que prestigia a melhoria da condição social do trabalhador que
produz para fornecedores e terceiros da empresa, estando completamente amparados nas
situações descritas no TAC.
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Afirma Accioly:
O fortalecimento da cadeia produtiva, protegendo os direitos trabalhistas
dos empregados de fornecedores e terceiros, é uma medida salutar para
prestigiar os princípios da dignidade humana e valor social do trabalho,
promovendo uma sociedade mais justa e solidária e consolidando, na
prática, a função social da Zara em promover e fiscalizar o bem comum.

Em 2011, após 15 trabalhadores que produziam roupas para marca terem sido
resgatados de condições degradantes, a Zara firmou TAC oferecido pelo MPT em São
Paulo que na época representou um marco na erradicação ao trabalho em condições
análogas à de escravo.
Durante fiscalização do TAC por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego foi
constatado o descumprimento de algumas cláusulas, não havendo, entretanto, a efetiva
constatação de trabalho em condições análogas à de escravo nos fornecedores e terceiros
da empresa compromissada.
Visando fortalecer e melhorar a condição social do trabalhador, o MPT em São
Paulo propôs novo TAC para dirimir dúvidas de interpretação existentes em relação ao
acordo anteriormente descumprido, bem como para fortalecer a responsabilidade jurídica
da Zara em sua cadeia produtiva.
Esse TAC alcança a responsabilidade imediata e objetiva inclusive quando
verificada a presença de trabalho proibido de crianças e adolescentes nos quadros de
funcionários de seus fornecedores ou terceiros.
O valor das multas será destinado aos projetos relacionados ao combate a trabalho
análogo a de escravo e infantil.
O acordo tem vigência imediata, prazo indeterminado e tem abrangência nacional.
Além de Gustavo Accioly, formam o Grupo de Trabalho para o caso os procuradores do
Trabalho Christiane Vieira Nogueira, Luiz Carlos Michele Fabre, Rodrigo Barbosa
Castilho e Tatiana Leal Bivar Simonetti.

3. A SAÚDE COMO FATOR DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO
As práticas que envolvem articulações entre os poderes públicos e a sociedade civil
organizada têm sido adotadas visando à erradicação do trabalho escravo, mas tal pratica
ainda encontra-se latente, maquiada, em nossa sociedade, algo, apesar de estabelecido nos
padrões jurídicos brasileiros de proteções ao trabalhador, mas que ainda encontram-se
corrompidas pela desonestidade do seu algoz.
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O setor saúde é um dos fatores responsáveis pela identificação e erradicação do
trabalho escravo contemporâneo. Esse trabalho busca através de pesquisa exploratória de
cunho bibliográfico identificar as práticas e ações de erradicação do trabalho escravo no
Brasil, bem como suas possíveis articulações com a vigilância em saúde do trabalhador.
Os resultados demonstraram que a maioria das práticas envolve uma heterogeneidade de
fatores do Estado e da sociedade civil, com ações eminentemente repressivas, preventivas
e recuperadoras-educativas. Constatou-se também baixa participação do setor saúde nas
ações para erradicar o trabalho escravo.
A caracterização da condição análoga à de escravo por decorrência da sujeição do
trabalhador à jornada exaustiva se dá primeiramente pela elucidação da jornada normal
estabelecida em lei, que é de oito horas diárias e 44 horas semanais (artigo 7, XIII, da
Constituição Federal), podendo ser acrescida de até duas horas extras diárias, nos limites
trazidos pelo artigo 59 da CLT. Existem exceções para diversas atividades e para turnos de
revezamento e regime de 12 horas trabalhadas para 36 horas de descanso. Aqui não se está
tratando das exceções. Se o empregador exigir jornada de trabalho superior a 10 (dez) horas
diárias, quando a jornada legal aplicável seja de oito horas, haverá jornada exaustiva.
O penalista Guilherme de Souza Nucci explicita o significado do caput do artigo
149 do Código Penal, ampliado pela Lei 10.803/2003, deixando claro que o trabalho em
condições degradantes, jornadas exaustivas e forçadas e a servidão por dívida são formas
de trabalho em condições análogas às de escravo e que cada uma destas formas é, isolada
e independentemente, conduta tipificada como crime contra a pessoa:
Para reduzir uma pessoa à condição análoga à de escravo pode bastar submetê-la a
trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, bem como a condições degradantes de trabalho.
De resto, nas outras figuras, deve-se fazer algum tipo de associação à restrição à liberdade
de locomoção, sob pena de se confundir este delito com as formas previstas no art. 203
deste Código. Mas, em suma, as situações descritas no art. 149 são alternativas e não
cumulativas (Nucci, 2008, p. 689-690).
Nas palavras de Mauricio Godinho Delgado, “[...] o princípio da dignidade humana,
em particular, é a norma que lidera um verdadeiro grupo de princípios, como o da nãodiscriminação, o da justiça social e o da equidade”. (DELGADO,2001, p. 26).
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Ao ratificar as Convenções nº 29 e 105 e demais tratados internacionais de direitos
humanos, o Brasil assumiu internacionalmente o compromisso de enfrentar o trabalho
forçado. Este compromisso está refletido na própria Constituição Federal que, em seu
Artigo 5º, proíbe o tratamento desumano ou degradante, a exemplo do trabalho escravo ou
forçado e, em seus artigos 6º e 7º estabelece um extenso rol de direitos sociais que visam
diminuir as desigualdades sociais.
Em outubro deste ano, a Portaria 1.129 do Ministério do Trabalho, que muda as
regras de fiscalização do trabalho escravo, estabelecidas pelo Código Penal, sofreu duras
críticas do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e até
da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Uma liminar da ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da Portaria até o assunto ser julgado
pelo plenário do STF.
“[Segundo a nova portaria] O trabalho degradante, o trabalho que impõe condições
desumanas de vida, é trabalho escravo. Não é só o direito de ir e vir, não”. A partir dela, só
existem as chamadas jornada exaustiva e condições degradantes se o trabalhador estiver
também com restrição de liberdade.
Houve críticas nacionais e internacionais, em relação à Portaria e o Projeto de Lei
do Senado nº 432/2013 que pretendia regulamentar a Emenda Constitucional nº 81, foi
apontado como um dos principais retrocessos pelo MPF em janeiro deste ano, sob a
justificativa de ser uma tentativa de exclusão das modalidades “jornada exaustiva” e
“condições degradantes de trabalho” do conceito de trabalho escravo, previsto no artigo
149 do Código Penal.
Se um trabalhador for flagrado atuando sem os insumos básicos, como água potável,
alimentação ou equipamentos de segurança, mas tiver seu direito de ir e vir garantido, não
pode ser configurada a infração.
Essa escravização hoje ocorre do aumento do desemprego e a necessidade de
deslocamento para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Enganados com falsas
promessas, muitas dessas pessoas acabam se submetendo a trabalhos análogos a
escravidão, com condições indignas de trabalho, apenas para sobreviver. Essa portaria
retrocede o conceito de trabalho como algo anterior a abolição, completa.
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A ministra do STF Rosa Weber, afirma em sua decisão que a portaria, ao restringir
o conceito de trabalho escravo, "debilita" a proteção aos direitos dos trabalhadores e
representa um "aparente retrocesso" nas normas sobre o tema.
Ademais, a fim de elucidar a questão, no caso RO 01327-2003-112-08-00-4 do TRT
8ª Região, ficou comprovado que praticamente todos os empregados tinham débitos com
os empreiteiros decorrentes da aquisição de alimento e instrumento de trabalho, logo
caracterizando a possibilidade de escravidão por dívida. O Juiz Relator confirma a tese
avençada afirmando que embora não houvesse correntes prendendo os empregados
(argumento da defesa) a liberdade dos empregados restavam cerceadas em virtude das
artimanhas usadas pelos empreiteiros a fim de coagir o trabalhador a permanecer no local
de serviço, sendo que os principais subterfúgios são: as dívidas, a exploração financeira, a
própria dificuldade de acesso ao local de trabalho.
4.

AS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DE

SAÚDE

DOS

TRABALHADORES

ESCRAVIZADOS
Partindo de uma revisão teórica sobre trabalho escravo no cenário nacional e
internacional no âmbito das ciências humanas e sociais e da saúde pública.
O papel da saúde pública no fortalecimento e ampliação das práticas de vigilância
e atenção à saúde dos trabalhadores.
A saúde do trabalhador busca articular às análises do processo saúde e doença
considerando o trabalho como fator condicionante fundamental, superando o marco do
direito previdenciário-trabalhista e colocando em destaque o lado humano do trabalho
(MINAYO-GOMEZ, 2011).
A hegemonia da OIT sobre as questões trabalhistas e o fato das normas nacionais
seguirem as recomendações desse organismo internacional nos mostra como a saúde no
trabalho foi migrando para o âmbito trabalhista em detrimento do sanitário. Como
consequência, o campo da saúde pública no Brasil em âmbito institucional e em todos os
níveis da gestão não assume o trabalho como um determinante do processo saúde e doença
da população e menos ainda o trabalho escravo contemporâneo. Uma das bandeiras da OIT
é a erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Enquanto instância internacional de
referência sobre a área trabalhista acabou sendo institucionalizada nos aparelhos de Estado
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ligados ao setor Trabalho e Emprego e à Justiça, responsabilizando-os pela erradicação do
trabalho escravo no Brasil.
Assim a preservação da saúde dos trabalhadores sistematicamente deixa de ser
objeto prioritário do aparelho de Estado da Saúde Pública para ter um enfoque de que saúde
no trabalho é um problema a ser solucionado pelo contrato de trabalho (GAZE; LEÃO;
apud VASCONCELLOS, 2011, p. 101-255) ou por forças policialescas de repressão,
combate e punição.
A saúde está assegurada como direito de cidadania, baseado na universalidade,
igualdade, equidade e integralidade, associando através de políticas sociais e econômicas
a garantia do direito à saúde, inclusive no trabalho, pela Constituição Federal de 1988. Nem
mesmo o regramento previsto na Constituição, o movimento pela reforma sanitária e a Lei
8080/90 foram capazes de recolocar a saúde no trabalho em seu devido lugar.
Obviamente não cabe ao Sistema Único de Saúde tomar para si todas as
responsabilidades, mas é sua missão criar ações e estratégias intersetoriais e participativas
integrando diversos setores do Estado e da sociedade civil em prol da melhoria das
condições de trabalho no país.
CONCLUSÃO

Concluindo, entende-se que o estudo sobre a escravidão contemporânea provoca
uma reflexão sobre a necessidade de uma nova sociedade mais justa e solidária, em que
seja banida a ideia de naturalização de trabalho escravo e em que todos tenham o direito ao
mínimo existencial. Sabendo-se que a história não é linear, mas é o resultado de pressões
e lutas sociais, acredita-se que as transformações desejadas sejam viáveis, a partir de
práticas sociais e políticas publicas, buscando alternativas, garantindo a efetividade dos
direitos sociais e respeito à dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho
previsto no texto constitucional.
Podemos dizer o quanto é presente na sociedade, a escravidão semelhante à
escravidão histórica que muitos pensam não existir mais. Há evidentes pontos em comum
entre situações de trabalho forçado e práticas análogas à escravidão. A miséria é o principal
meio pelo qual as pessoas se submetem. A desigualdade e a impunidade dos que alimentam
o sistema escravocrata contemporâneo.
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Há necessidade de criação de estratégias intersetoriais e a participação do Estado e
da sociedade civil, no combate ao trabalho escravo, além de criação de políticas públicas
de tratamento médico e psicológico ao trabalhador escravizado, objetivando sua
recuperação e propiciando condições de trabalho decente.
É fundamental o combate a esta grave violação aos direitos humanos e o
cumprimento das leis trabalhistas para que a escravidão não tenha lugar no futuro e a justiça
social prevaleça.
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POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM BERTIOGA E A
INTERSETORIEDADE
Oswaldo Luís Caetano Senger50
Cláudia Moraes da Silva51

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo explicitar o estado da arte das políticas públicas pátrias
de segurança alimentar e nutricional no contexto intersetorial, em especial as
implementadas pelo município de Bertioga e no que se refere à alimentação fornecida em
escolas. Para tanto, analisou-se a normatização vigente sobre a temática e as diretrizes da
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, com base em pesquisa
documental, normativa e bibliográfica, são abordados aspectos relativos à formulação de
políticas públicas direcionadas para a promoção da alimentação adequada nas escolas. O
resultado demonstrou a existência de programas e ações desenvolvidas pelo município de
Bertioga na promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas públicas, inclusive
no plano legislativo. Entretanto, percebeu-se inexistir legislação a respeito de restrições
de comercialização de alimentos em cantinas de estabelecimentos de ensino particulares.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Segurança Alimentar. Escolas. Intersetoriedade.

ABSTRACT
The present study aims to explain the state of the art of public policies of food and
nutritional security in the intersectoral context, especially those implemented by the
municipality of Bertioga and with regard to food provided in schools. In order to do so,
we analyzed the current normative on the thematic and the guidelines of the National
Policy of Food and Nutritional Security. And, based on documentary, normative and
bibliographical research, aspects related to the formulation of public policies directed to
the promotion of adequate nutrition in schools are approached. The result showed the
existence of programs and actions developed by the municipality of Bertioga in the
promotion of adequate and healthy food in public schools, including in the legislative
area. However, there was no legislation regarding restrictions on the sale of food in
canteens of private schools
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INTRODUÇÃO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme dispõe o art. 196 da
Constituição Federal. O texto constitucional estabelece, ainda, no art. 197 que:
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.

A saúde é conceituada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, como o estado
de completo bem-estar físico, mental e social. A partir desse conceito, a saúde não pode
ser vista apenas como ausência de doenças, pois abrange outros aspectos. E para gozar do
estado de bem-estar físico, é indispensável, dentre outros, uma alimentação equilibrada e
saudável.
A Emenda Constitucional nº 64, de 04 de fevereiro de 2010, alterou o texto do
artigo 6º e inseriu a alimentação como um direito social, que deve ser garantido na
perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e envolve vários aspectos que se
relacionam aos demais direitos como saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, também
previstos às famílias brasileiras.
A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional - Lei n. 11.346/2006, dispõe em seu
artigo 3o que:
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.

A citada lei também estabelece, em seu artigo 2o, que o Poder Público deverá
implementar políticas e adotar ações para garantir o acesso a segurança alimentar e
nutricional da população.

195

Neste sentido, buscar-se-á no presente trabalho discutir a importância de o Poder
Público implementar políticas públicas que visem a segurança alimentar e nutricional,
especialmente nas cantinas escolares e a intersetoriedade.
Com base em pesquisa normativa e bibliográfica são enfocados aspectos relativos
às diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como os
relativos à formulação de políticas públicas direcionadas para a promoção da alimentação
adequada nas escolas.
Realizou-se pesquisa na base de dados da Scielo, com o objetivo de verificar a
literatura acerca da segurança alimentar e a intersetoriedade, utilizando-se como
descritores “segurança alimentar”, “políticas públicas e intersetoriedade” e “gestão de
saúde”. A maioria dos textos encontrados não tratava, especificamente, do tema aqui
abordado (políticas públicas de segurança alimentar e a intersetoriedade) e foram
descartados. Também visando a levantamento documental e normativo foram realizadas
pesquisas em sites de instituições públicas, tais como: OMS, OPAS, Ministério da Saúde,
Ministério do Desenvolvimento Social e Revista da USP, com diferentes critérios de
pesquisa, entre eles: “segurança alimentar e nutricional”, “educação alimentar” e “gestão
de saúde”.

1. COMPREENSÃO DA COOPERAÇÃO NO DIREITO INTERNACIONAL

Segundo Häberle (2007), Estado Constitucional Cooperativo é o Estado que
justamente encontra a sua identidade também no Direito Internacional, no entrelaçamento
das relações internacionais e supranacionais, na percepção da cooperação e
responsabilidade internacional, assim como no campo da solidariedade. Ele corresponde,
com isso, à necessidade internacional de políticas de paz.
A realização cooperativa dos direitos humanos não se limita a uma dogmática dos
direitos fundamentais: ou seja, a defesa jurídica dos direitos humanos é um lado, mas não
o "único" da liberdade do direito fundamental que o Estado constitucional cooperativo
deve tomar por base para a diretriz de sua atuação.
Transportando esse conceito de direito cooperativo internacional para o presente
estudo é que se compreende, com mais objetividade, a intersetoriedade que há de
prevalecer na efetivação de políticas públicas.
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A Segurança Alimentar e Nutricional, enquanto estratégia ou conjunto de ações
deve ser intersetorial e participativa, e consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
O modelo de produção e consumo de alimentos é fundamental para garantia de
segurança alimentar e nutricional, pois, para além da fome, há insegurança alimentar e
nutricional sempre que se produzem alimentos sem respeito ao meio ambiente, com uso
de agrotóxicos que afetam a saúde de trabalhadores e consumidores, sem respeito ao
princípio da precaução, ou, ainda, quando há ações, incluindo publicidade, que conduzem
ao consumo de alimentos que fazem mal a saúde ou que induzem ao distanciamento de
hábitos tradicionais de alimentação.
A segurança alimentar e nutricional demanda a implementação de ações
intersetoriais de garantia de acesso à terra urbana e rural, de garantia de acesso aos bens
da natureza, incluindo as sementes, de garantia de acesso à água para consumo e produção
de alimentos, da garantia de serviços públicos adequados de saúde, educação, transporte,
entre outros, de ações de prevenção e controle da obesidade, do fortalecimento da
agricultura familiar e da produção orgânica e agroecológica, da proteção dos sistemas
agroextrativistas, de ações específicas para povos indígenas, populações negras,
quilombolas e povos e comunidades tradicionais. É, ainda, fundamental que as ações
públicas para garantia de segurança alimentar possam contemplar abordagem de gênero
e geracional.
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar dispõe que a soberania alimentar é
um princípio crucial para a garantia de segurança alimentar e nutricional e diz respeito ao
direito que tem os povos de definirem as políticas, com autonomia sobre o que produzir,
para quem produzir e em que condições produzir. Soberania alimentar significa garantir
a soberania dos agricultores, extrativistas, pescadores, entre outros grupos, sobre sua
cultura e sobre os bens da natureza.
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2. O SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Dias (2013) dispôs que, no Brasil, a segurança alimentar e nutricional encontrou
ressonância, como tema de interesse e necessária atuação estatal e privada, há
relativamente pouco tempo. A primeira legislação, que serviu de inspiração ao direito
federal, data de 19 de janeiro de 2006, do Estado de Minas Gerais.
A sociedade civil organizada, que atua no campo da Segurança Alimentar e
Nutricional, propôs a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
- SISAN, por reconhecer que a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada DHAA requer ações públicas que devem ser participativas, articuladas e intersetoriais.
Burity et al. (2010, apud Caderno Teórico), aponta que o conceito do DHAA foi
definido em 2002 pelo então Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à
Alimentação, Jean Ziegler, da seguinte forma:
direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso regular e
permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições
financeiras a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade
adequadas e suficientes, correspondente às tradições culturais de seu
povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas
dimensões física e mental, individual e coletiva.

A garantia do DHAA relaciona-se com a capacidade de superar as dificuldades de
acesso físico e econômico ao alimento adequado. Dessa forma, cada grupo, família ou
indivíduo vai exercer o seu direito de se alimentar com dignidade, na medida em que
forem superadas as dificuldades para produzir, armazenar, distribuir, adquirir e consumir
alimentos adequados e saudáveis. Assim, os diferentes segmentos, grupos e indivíduos
têm demandas diversas para a garantia desse direito.
O SISAN, portanto, surge de demanda da sociedade civil e foi instituído por meio
da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - Lei nº 11.346/06 (LOSAN) com
o objetivo primordial de garantir, através de ações intersetoriais, o DHAA para todas as
pessoas que se encontram no Brasil, através da Política Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional – PNSAN (art. 1ª e 3ª da LOSAN), cujo instrumento é o Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN.
Dois importantes princípios desse sistema e da PNSAN são: a participação social
e a intersetorialidade. O SISAN abriga institucionalidades que visam garantir esses
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princípios. Assim, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional são institucionalidades para
garantia da participação social na PNSAN e a Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional e suas congêneres, visam garantir o princípio da
intersetorialidade. Essas instituições deverão ser reproduzidas nos estados e municípios
como forma de dar concretude a estes princípios do SISAN.
São integrantes do SISAN, conforme consta no sítio eletrônico do CONSEA:
▪

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN)

▪

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

▪

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN

▪

Órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios
Para aderir ao SISAN, estados e municípios devem observar, respectivamente, os

artigos 2º e 3º da Resolução nº 09/2011 da CAISAN, que dispõem sobre os procedimentos
e o conteúdo dos termos para a adesão dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
▪

Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na
adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN
Da análise de todo esse contexto, extrai-se que a segurança alimentar e nutricional

sustentável implica, dentre outros, os seguintes direitos: garantia do acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente; educação para uma
alimentação saudável; informação correta e destacada, na embalagem de venda ao
consumidor, sobre o valor nutricional dos alimentos; respeito à diversidade cultural;
sustentabilidade econômica e ambiental; não comprometimento de outras necessidades
essenciais e participação da cidadania na formulação, implementação e execução de
políticas públicas.
Dias (2014) prossegue dizendo que, por sua magnitude, a segurança alimentar e
nutricional sustentável não pode ser encarada como compromisso de um governo, mas
deve ser vista como responsabilidade de Estado.
Desde a criação do SISAN e do CONSEA, já foram realizadas cinco conferências
nacionais de segurança alimentar e nutricional, cabendo destacar que no âmbito da última,
em 2015, foi assinado o Decreto nº 8.553, de 4 de novembro de 2015, que institui o Pacto
Nacional pela Alimentação Saudável. Durante os debates e apoiado pela conferência,
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reiterou-se a importância da proposta de lançamento do Programa Nacional de Redução
do Uso dos Agrotóxicos (PRONARA).
Dentre as propostas contidas nessa conferência, cabem ser destacadas:
•

Garantir a articulação dentro dos territórios entre os diversos
equipamentos públicos, políticas públicas, sistemas e programas
governamentais e não-governamentais nas três esferas de governo com o
objetivo de fortalecer a intersetorialidade da PNSAN, articulando com os
conselhos de direitos para o exercício do controle social e para a formação
de redes a fim de viabilizar a transformação do modelo hegemônico atual
de produção, comercialização e consumo de alimentos e seus respectivos
instrumentos de regulação para construção de uma rede de SAN,
incorporando os princípios agroecológicos, da sociobiodiversidade, da
estratégia de economia solidária com a participação da sociedade civil,
com objetivo de contribuir para a superação dos desafios políticos e
organizacionais no Sisan.

•

Formação permanente para lideranças públicas e privadas e organizações
da sociedade civil e do poder público das três esferas governamentais,
respeitando as culturas tradicionais e hábitos alimentares, com o objetivo
de disseminar informação e compreensão: dos papeis de cada um e sua
importância dentro do Sisan; da efetividade do controle social que
promove a SAN e estruturando arranjos regionais e locais de apoio
institucional.

•

Implementar e fortalecer o SISAN nas três esferas de governo
considerando: sua natureza intersetorial e transversal; a definição de
prazos para adesão obrigatória dos municípios a este sistema por meio da
adesão dos programas de SAN e da existência de dotação orçamentária
específica; a transversalidade para a população negra e todos os povos
tradicionais e segmentos sociais em risco e/ou situação de insegurança
alimentar e nutricional, assegurando a mobilidade e a acessibilidade de
modo que todos se reconheçam como partícipes do sistema; a criação de
um sistema de monitoramento e avaliação do Sisan que dialogue com a
Lei de Acesso à Informação (LAI), sistemas da Secretaria Nacional de
Política de Igualdade Racial (Sinapir) e da Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra do Ministério da Saúde.
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•

Construção, articulação e promoção de uma rede de SAN que fortaleça e
monitore o Sisan nas suas diferentes instâncias (Conseas, Caisans etc) e
esferas de governo, com a participação da sociedade civil, objetivando a
intersetorialidade e a transversalidade na construção do Sisan e a
articulação

dos

diversos

equipamentos

públicos,

programas

governamentais e não-governamentais, incluindo políticas voltadas para
pessoas com necessidades alimentares especiais.
•

Transversalidade das políticas públicas de direitos humanos junto às
demais políticas sociais, aprimorando a coordenação entre os conselhos e
arranjos de gestão e monitoramento em nível territorial e local. Considerar
as especificidades dos diferentes segmentos e grupos e vulnerabilidades
sociais e biológicas nas políticas e programas.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O CONTROLE DA OBESIDADE

A vida contemporânea, em especial nos grandes centros urbanos, em que há ampla
oferta e diversidade de alimentos, pesado investimento em marketing e tecnologia de
alimentos e apelo midiático, influencia de maneira significativa o comportamento
alimentar das famílias de todos os extratos sociais.
Aliado a isso, tem-se que o ato de comer, além de satisfazer as necessidades
biológicas também é fonte de prazer, de socialização e de expressão cultural.
Segundo dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2013), essa mudança no
comportamento da população, especialmente no tocante aos hábitos alimentares, tem
afetado a saúde da população e contribuído para o aumento da obesidade no Brasil.
Em 2012, uma plenária do CONSEA discutiu o Plano Intersetorial de Prevenção e
Controle da Obesidade, e destacou a importância de compreender a obesidade, por
exemplo, como resultado de um sistema alimentar doente e que adoece e, portanto,
precisa incorporar na política de saúde articulações e ações intersetoriais para melhoria
das condições de saúde e segurança alimentar e nutricional da população.
O eixo central da atual edição do Guia Alimentar foi a adoção de uma classificação
de alimentos baseada no processamento industrial dos produtos alimentícios.
O Guia claramente incentiva o consumo de alimentos in natura e refeições
preparadas a partir destes itens e a redução drástica do consumo de produtos
ultraprocessados. A adoção desta classificação estabelece um campo de confronto com as
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indústrias de alimentos, principalmente as transnacionais e os setores do agronegócio que
produzem commodities, agrotóxicos, sementes transgênicas e ingredientes para as
grandes indústrias.
Dentre as reflexões e propostas aprovadas pelo CONSEA, no âmbito da 5ª
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem interface com o
setor de saúde, destacam-se:
- Manter uma estratégia contínua de comunicação social que aborde a alimentação
adequada e saudável em todas as suas dimensões, inclusive voltada para escolas, estados
e municípios; implementar atividades educativas públicas com a participação dos
movimentos sociais; e realizar o debate com o maior número de setores possíveis, como
cultura e educação;
- Não há medida possível de controle da influência do marketing e da publicidade
no nível individual. Suas inúmeras expressões nos intervalos comerciais, nas práticas de
merchandising, na internet, nos patrocínios de eventos culturais, nas cantinas escolares,
nos consultórios de profissionais e nas salas de aula, só serão controladas quando a
sociedade brasileira colocar os limites dessas ações. As evidências são inúmeras e
necessitamos tanto do compromisso do governo como a mobilização da sociedade para a
regulação de todas as práticas de marketing de alimentos dirigidas, principalmente, ao
público infantil; e
- Regular as práticas de marketing e comercialização de alimentos nas cantinas
escolares.
Ainda visando a combater a obesidade, o Brasil assumiu, em evento internacional
realizado na sede da Organização Panamericana de Saúde – OPAS/OMS, em março desse
ano, o compromisso de adotar medidas tendentes a reduzir a obesidade, alcançando-se as
seguintes metas:
•

deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019, por meio de
políticas intersetoriais de saúde e segurança alimentar e nutricional;

•

reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na
população adulta, até 2019; e

•

ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e
hortaliças regularmente até 2019
Estudo recente realizado pelo Imperial College London e OMS (brasil, 2017)

aponta que a obesidade entre crianças e adolescentes aumentou dez vezes nas últimas
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quatro décadas, o que demanda a adoção de medidas para solucionar o problema e reduzir
a obesidade infantil e adolescente.
Ao divulgar o estudo, a OMS lançou o plano de implementação da iniciativa
“Ending Chilhood Obesity” (ECHO), com o objetivo de orientar os Estados-Membros
acerca das ações necessárias para enfrentar e solucionar o problema. Entre as ações o
plano prevê a implementação de programas integrais que promovam ambientes escolares
saudáveis, aulas sobre saúde e nutrição e atividades físicas entre crianças e adolescentes
na idade escolar.

4. SEGURANÇA ALIMENTAR NAS CANTINAS ESCOLARES

A partir do conceito de segurança alimentar e nutricional como um direito humano
fundamental, fica demonstrado que os usuários das cantinas escolares abarcam o públicoalvo inicialmente designado pela política pública em questão, composto por indivíduos
que estão, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pois em várias
escolas municipais e estaduais, a alimentação é fornecida pelo próprio poder público.
Assim, não somente as cantinas de escolas particulares, em que os alunos pagam
pelos alimentos consumidos, há que ser cumprida tal política, também, pelas escolas
públicas.
Gonçalves (2011) asseverou que esse objetivo já foi demonstrado em estudos
sobre segurança alimentar nos denominados restaurantes populares, em que se analisou a
efetividade desse programa quanto à cobertura do público-alvo inicialmente definido no
âmbito da política pública, verificando-se as características socioeconômicas e
demográficas dos usuários das unidades de alimentação e nutrição pesquisadas em
comparação com a proposta do programa, ou seja, o atendimento à população carente de
regiões metropolitanas que se alimenta fora do domicílio ou não tem condições de renda
para o acesso a uma refeição de qualidade.
No contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA e
da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é necessário promover a educação
alimentar e nutricional – EAN em todos os setores, especialmente nas escolas.
Nesse sentido, mostra-se relevante a adoção de medidas estabelecendo que estejam
à disposição dos alunos, nas cantinas escolares, apenas, alimentos e bebidas que
obedeçam a um padrão de qualidade adequado à promoção de uma alimentação saudável,
que apresentem boas condições nutricionais e higiênico-sanitárias, bem como aqueles que
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não possam ocasionar obesidade e outros problemas de saúde causados por hábitos
incorretos de alimentação.
A oferta de alimentos e mudanças no cardápio devem ser voltadas, sempre que
possível, ao balanço nutricional e às preferências alimentares dos alunos, com a
introdução de lanches caseiros e mais saudáveis, confeccionados na hora; substituição
parcial dos embutidos bovinos por uma linha de produtos mais saudável e menos
gordurosa (peru, frango e soja); e implementação de preparações diversificadas de
sobremesas e pratos à base de frutas e hortaliças.
Entre as medidas visando a segurança alimentar e nutricional, também seria
recomendável a vedação à publicidade sobre a comercialização desses tipos de produtos
e impor aos estabelecimentos de ensino, a adoção de um conteúdo pedagógico e a
exposição material de comunicação visual sobre os seguintes temas: alimentação e
cultura; refeição balanceada, grupos de alimentos e suas funções; alimentação e mídia;
hábitos e estilos de vida saudáveis; frutas, hortaliças: preparo, consumo e sua importância
para a saúde; fome e segurança alimentar; dados científicos sobre malefícios do consumo
dos alimentos cuja comercialização seja vedada; bem como que promovam a capacitação
de seu corpo docente para a abordagem multidisciplinar e transversal desse conteúdo.
Alguns Municípios, como Santos, possuem legislação em vigor proibindo a
comercialização, nas cantinas escolares, de alimentos e bebidas, tais como: refrigerantes
e refrescos artificiais; balas, caramelos, gomas de mascar, pirulitos e assemelhados;
preparações fritas em geral; biscoitos salgados tipo aperitivo e amendoim salgado ou doce
industrializados; bacon e linguiça; coberturas doces; e salgadinhos industrializados.

5. INTERSETORIALIDADE

O tema intersetorialidade não é novo e também não é próprio do setor de saúde.
Nessa seara, há vinte anos Junqueira (1997) já afirmava que, no âmbito das necessidades,
o homem precisa ser considerado na sua integralidade, mediante uma visão que busca
superar a autonomização e a fragmentação, o que tem caracterizado a gestão das políticas
sociais em seu novo direcionamento, para uma dimensão intersetorial.
Essa é uma nova visão que se coloca para a saúde como direito do cidadão e dever
do Estado, resultando “de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e
culturais que se combinam de forma particular, em cada sociedade e em conjunturas
específicas, redundando em sociedades mais ou menos saudáveis" (BUSS, 1997:174).
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Assim, a conquista de uma vida saudável não passa apenas pela saúde, mas pela interação
das diversas políticas sociais, pela intersetorialidade.
A intersetorialidade transcende o setor saúde que, em alguma medida acolheu e
aprofundou as discussões iniciais e apontou para determinações dos problemas que
chegam ao setor, que não podem ser tratados somente por ele, assumindo uma dimensão
mais ampla, intersetorial.
Do ponto de vista organizacional é o que se apresenta como direcionamento para
lidar com os novos desafios que a situação atual apresenta a nível governamental. Tratase, portanto, de buscar alcançar resultados integrados visando um efeito sinérgico,
transpondo a ideia de transdisciplinaridade para o campo das organizações, o que se quer
muito mais do que juntar setores, é criar uma nova dinâmica para o aparato
governamental, com base territorial e populacional.
Assim, com base num estudo realizado por D’Andréa e outros (2010), na
Universidade Federal de Santa Catarina, constatou-se que a construção do direito à saúde
realiza-se em consonância com a intersetorialidade, ela tem como maior desafio a
produção em seu âmbito de um regime democrático e participativo. Afinal, a participação
política e o controle social não dependem apenas de sua formulação legal, uma vez que
somente podem materializar-se no conjunto das práticas sociais que constituem e
atravessam o sistema de saúde.
O caderno teórico sobre Educação Alimentar e Nutricional, elaborado pela
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN e Secretaria
Nacional de Assistência Social, define a intersetorialidade como uma articulação dos
distintos

setores

governamentais

e

não-governamentais,

de

forma

que

se

corresponsabilizem pela garantia da alimentação adequada e saudável.
6. SEGURANÇA ALIMENTAR NAS CANTINAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO
DE BERTIOGA – INTERSETORIEDADE

Com base nessas premissas, em especial de que há necessidade da aplicação desse
princípio da intersetorialidade (o que implica numa sinergia entre as várias esferas
governamentais e, mais ainda, dentro de cada um dos entes políticos, que cada secretaria
ou departamento juntem esforços em torno de um objetivo comum) é que o tema aqui
debatido merece sair do plano do planejamento para aquele da efetividade.
No município de Bertioga, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e
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Renda é quem se responsabiliza pela segurança alimentar. Já o Conselho de Alimentação
Escolar, vinculado à Secretaria de Educação (órgão municipal colegiado de caráter
deliberativo, fiscalizador e de assessoramento), tem como finalidade atuar nas questões
referentes à municipalização da merenda escolar.
Segundo notícia divulgada pelo próprio município em seu sítio eletrônico no dia
30 de janeiro de 2017, são quinze mil alunos da rede estadual e municipal de ensino de
Bertioga, que se alimentam diariamente com a merenda escolar balanceada, fornecendo
carboidratos, proteínas e vitaminas.
As refeições seguem critérios de valores nutricionais e calóricos, estabelecido no
Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os alunos não podem trazer lanches
prontos de casa e as escolas não possuem cantinas. Tudo isso para incentivar o consumo
da alimentação mais saudável servida nas escolas e creches.
O cardápio é elaborado por nutricionista e, dependendo do período que
frequentam as escolas, os alunos podem receber até seis refeições, que incluem: pão,
biscoito, sucrilhos, bolo, macarrão, carne moída, carne assada ou frango. Nos momentos
das refeições, os alunos recebem orientação sobre alimentação saudável, incluindo
vegetais, frutas e legumes na dieta; como também instruções sobre o reaproveitamento
dos alimentos, em que talos de legumes, sementes, cascas de vegetais e frutas viram
nutritivas refeições, como sopas e sobremesas
O Governo do Estado de São Paulo, mediante convênio, repassa recursos
financeiros ao Município para que os alunos da rede estadual também contem com uma
alimentação equilibrada, elaborada pela equipe da nutricionista da Secretaria Municipal
de Educação.
Uma peculiaridade encontrada em Bertioga: presença de povos indígenas. Por
causa dos hábitos e necessidades nutricionais do povo Guarani, há algumas diferenças no
cardápio, que contempla porções de tubérculos, como: cará, mandioca e inhame.
Dentro do Programa Saúde na Escola (PSE), no mês de outubro de 2017 os
profissionais da Secretaria de Educação promoveram, dentre outras, ações ligadas à
segurança alimentar e nutricional, alimentação saudável e prevenção da obesidade
infantil.
No plano legislativo, verificam-se normas que tratam de assuntos específicos
ligados a políticas públicas de segurança alimentar:
•

Lei nº 560, de 08 de dezembro de 2003, que impõe aos alunos da rede municipal
de ensino, portadores de diabetes ou hipertensão, o recebimento de merenda
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escolar diferenciada;
•

Lei nº 591, de 26 de maio de 2004, que cria o Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Bertioga – CONSEA; e

•

Lei nº 904, de 27 de maio de 2010, que cria o Conselho de Alimentação Escolar
– CAE em Bertioga e que tem, como uma de suas principais atribuições,
acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar.
No entanto, não foi identificada legislação a respeito de restrições de

comercialização de alimentos em cantinas de estabelecimentos de ensino particulares.
O ideal seria estabelecer que estivessem à disposição dos alunos, apenas, alimentos
e bebidas que obedecessem a um padrão de qualidade adequado à promoção de uma
alimentação saudável, que apresentassem boas condições nutricionais e higiênicosanitárias, bem como aqueles que não possam ocasionar obesidade e outros problemas de
saúde causados por hábitos incorretos de alimentação.
A oferta de alimentos e mudanças no cardápio devem ser voltadas, sempre que
possível, ao balanço nutricional e às preferências alimentares dos alunos, com a
introdução de lanches caseiros e mais saudáveis, confeccionados na hora; substituição
parcial dos embutidos bovinos por uma linha de produtos mais saudável e menos
gordurosa (peru, frango e soja); e implementação de preparações diversificadas de
sobremesas e pratos à base de frutas e hortaliças.
A exemplo da legislação em vigor no município de Santos, poder-se-ia proibir a
comercialização, nas cantinas escolares, de alimentos e bebidas, tais como: refrigerantes
e refrescos artificiais; balas, caramelos, gomas de mascar, pirulitos e assemelhados;
preparações fritas em geral; biscoitos salgados tipo aperitivo e amendoim salgado ou doce
industrializados; bacon e linguiça; coberturas doces; e salgadinhos industrializados.
Também seria recomendável a vedação à publicidade sobre a comercialização
desses tipos de produtos e impor aos estabelecimentos de ensino, a adoção de um
conteúdo pedagógico e a exposição material de comunicação visual sobre os seguintes
temas: alimentação e cultura; refeição balanceada, grupos de alimentos e suas funções;
alimentação e mídia; hábitos e estilos de vida saudáveis; frutas, hortaliças: preparo,
consumo e sua importância para a saúde; fome e segurança alimentar; dados científicos
sobre malefícios do consumo dos alimentos cuja comercialização seja vedada; bem como
que promovam a capacitação de seu corpo docente para a abordagem multidisciplinar e
transversal desse conteúdo.
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CONCLUSÃO

Conforme discutiu-se ao longo do presente trabalho, dentre as várias políticas
públicas na área de saúde, merece destaque aquela destinada à segurança alimentar e
nutricional nas cantinas escolares no município de Bertioga.
Num de seus desdobramentos, essa segurança atinge os alimentos comercializados
ou fornecidos em cantinas de escolas públicas e particulares. Isso impõe o consumo de
alimentos menos calóricos, com o mínimo possível de substâncias conservantes, de
preferência naturais e que proporcionem uma sadia qualidade de vida.
A completa e efetiva atuação estatal municipal na implementação dessa política
pública de segurança alimentar, também envolve o entorno das escolas públicas e
particulares. O ideal é proibir a comercialização desses produtos que causam obesidade,
dentro de um perímetro fixado em lei. A fiscalização seria realizada por guardas
municipais ou pela secretaria estadual de segurança pública.
Tudo isso passa pelo emprego da denominada intersetoriedade, em que os vários
entes políticos e suas respectivas atividades descentralizadas atuem em harmonia,
evitando superposição de tarefas, fiscalização ou conflitos de normas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: UMA ABORDAGEM MIDIÁTICA
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RESUMO
Atualmente a obesidade é considerada um problema de saúde que pode ser causado por
vários fatores: ingestão de alimentos calóricos, refrigerante em excesso, fastfood, pouca
atividade física. A busca pela solução desse problema leva a questionar qual a
participação da mídia em informar a gravidade dessa doença, que em muitos casos pode
causar diabetes, colesterol alto, hipertensão. Esta pesquisa consiste em identificar como
a mídia tem abordado a obesidade e qual o destaque que o tema possui no veículo de
comunicação escolhido: O Estado de São Paulo. O trabalho analisou durante um período
de cinco meses quantas vezes e com que importância a obesidade fazia parte da pauta do
jornal. Os resultados revelaram que a abordagem midiática em relação à obesidade era
pouco expressiva, não há interesse em divulgar os riscos da obesidade, tão pouco em
desenvolver no leitor hábitos alimentares saudáveis. Os resultados encontrados nos
levaram a refletir sobre qual deveria ser o papel da mídia na sociedade: o de atuar como
agente de informação e transformação para uma sociedade mais justa e mais saudável.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Políticas Públicas. Saúde. Mídia.

ABSTRACT
Currently, obesity is considered a health problem that can be caused by several factors:
caloric food intake, excess soda, fast food, little physical activity. The search for a solution
to this problem leads us to question the participation of the media in reporting the severity
of this disease, which in many cases can cause diabetes, high cholesterol, and
hypertension. This research consists of identifying how the media has approached obesity
and what is the highlight of the topic in the chosen communication vehicle: O Estado de
São Paulo. The study analyzed over a period of five months how many times and with
what importance obesity was part of the newspaper agenda. The results showed that the
media approach to obesity was not very expressive, there is no interest in spreading the
risks of obesity, so little in developing healthy eating habits in the reader. The results have
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led us to reflect on the role of the media in society: to act as an information and
transformation agent for a fairer and healthier society.
KEYWORDS: Obesity.Public policy. Cheers. Media.

INTRODUÇÃO
A mídia possui um poder exercido pela coerção ou pela construção de significado
na mente das pessoas (CASTELLS, 2013). A comunicação exercida pelos meios de
comunicação de massa está direcionada ao exercício do poder, da dominação.
Segundo Kucinski (2000), o jornalismo é uma atividade que, tem sido
historicamente um dos principais instrumentos de construção da democracia e de
conquista de direitos de cidadania. No entanto, são os meios de comunicação que
determinam quais as informações jornalísticas noticiadas.
A mídia passa a definir a agenda pública, escolhe as temáticas de acordo com o
momento do país, os acontecimentos e os principais assuntos que o público valoriza. Por
isso, nem sempre há uma preocupação com as políticas públicas na mídia, principalmente
em relação à saúde infantil, visto que esta se encontra em sexto lugar nas análises
temáticas de mídia realizadas pela ANDI desde 2000 (CANELA, 2008).
As políticas públicas em saúde se preocupam em analisar e intervir na saúde
infantil, conforme Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN, portaria n.º
710/1999), há uma preocupação do Ministério da Saúde em controlar os males referentes
à alimentação, que muitas vezes levam à obesidade.
Conforme a Constituição Federal promulgada em 1988, essas políticas orientamse pelos princípios da universalidade e equidade no acesso às ações e serviços, e pelas
diretrizes de descentralização da gestão, de integralidade do atendimento e de
participação da comunidade na organização de um sistema único de saúde no território
nacional (OLIVEIRA, 2008).
Além disso, há também uma regulamentação específica, a resolução 24/2010 da
ANVISA (BRASIL, 2010), para a publicidade de alimentos para que crianças e
adolescentes não sejam estimulados a consumir alimentos altamente calóricos, que podem
resultar no excesso de peso e consequentemente à obesidade.
Este artigo teve por objetivo observar como a obesidade é trabalhada na mídia, O
Estado de São Paulo. Analisar também como o meio de comunicação trabalha a
obesidade e se há uma preocupação em alertar a população quanto aos riscos de saúde.
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1 MÉTODO
A pesquisa de caráter descritivo realizou a análise do veículo Estadão Jornal
Digital/Estado de São Paulo no período do primeiro semestre de 2017 (de 01 de janeiro
até 28 de maio). A coleta de dados foi realizada no site Estadão Jornal Digital, onde se
encontram os textos na íntegra.
Realizou-se um acompanhamento sistemático da produção midiática, de modo a
investigar a presença da obesidade infantil; e como a mídia trabalha as Políticas Públicas
de Nutrição.
Foram consideradas todas as matérias que envolviam assuntos relacionados à
obesidade, além de ser registrado o número da página, localização na página, se há foto e
como essa se relaciona com o conteúdo da matéria.
Também foram analisados os seguintes aspectos: de que maneira a obesidade
estava sendo abordada, em que categoria (jornalismo, divulgação, entretenimento,
publicidade) e quais eixos demarcados caracterizam a matéria.
Os dados foram anotados em uma Tabela de Referência para Análise, dispostos
em colunas de acordo com: a data, abordagem, categorias, paginação e eixos demarcados;
que se encontra no final em Anexo I. Cada matéria foi analisada a fim de se observar a
importância que a mídia dispõe para as Políticas Públicas de Nutrição, em especial a
obesidade.

2 IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (HISTÓRICO DO VEÍCULO ESCOLHIDO)
A seguir, a identificação do veículo escolhido representado pela Figura 1 sendo o
jornal impresso e a Figura 2 o jornal on-line.
Figura 1

Fonte: www.estadao.com.br (2017)

Figura 2

Fonte: www.estadao.com.br (2017)

O jornal O Estado de São Paulo, surgiu em 1875. No início recebeu o nome de A
Província de São Paulo. Foi fundado por um grupo de republicanos entre eles Manoel
Ferraz de Campos Salles e Américo Brasiliense, durante a Convenção República de Itu,
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onde fazendeiros principalmente de café se reuniram para discutir o governo de Dom
Pedro II. Tinham por objetivos: divulgar os ideais republicanos, o fim da monarquia e a
abolição dos escravos (COSTA, 1998).
A primeira sede foi instalada em 1875, na Rua das Casinhas, atualmente Rua do
Tesouro no Centro Velho de São Paulo.
Na data da abolição dos escravos, 13 de maio de 1888, Julio Mesquita torna-se
diretor-gerente do jornal, conhecido como ”Jornalista da República”. No mesmo ano,
convida Euclides da Cunha, então um jovem redator republicano expulso do Exército
passa a colaborar, sob o pseudônimo de Proudhon, o jornal atinge a marca de quatro mil.
Após a Proclamação da República o jornal coloca na primeira página a notícia
“Viva à República”, nas páginas internas do jornal detalhes do acontecimento. A partir
da proclamação da República, o jornal muda o nome, passa a chamar-se O Estado de São
Paulo.
A tiragem passa para 18 mil exemplares em 1896, devido à aquisição de novos
equipamentos, isso ocorreu durante a campanha de Canudos, onde Euclides da Cunha
participava ativamente das notícias.
Em 1902, Júlio Mesquita torna-se o único proprietário do jornal, a cidade de São
Paulo atingia a marca de 250 mil habitantes. O jornal acompanhava a modernização da
cidade. Para acompanhar o desenvolvimento da exportação de café no porto de Santos, o
jornal abre 1910, uma sucursal na cidade de Santos. Nesse momento está ocorrendo um
avanço econômico em São Paulo, proporcionado pelo crescimento da cafeicultura e o
desenvolvimento da indústria.
Muitas notícias são anunciadas durante Primeira Guerra Mundial, início 1914, o
jornal mostrava-se a favor da democracia e contra o militarismo.
Com a Revolução Constitucionalista (1932), o jornal mostra-se hostil a política de
Getúlio Vargas, a direção do jornal e presa e exilada em Portugal. No período de 1940 a
1945 o jornal, passou por intervenção do governo, que censurava todas as matérias que
lhe parecessem contra o governo. Fato marcante para as mulheres, em 1953 é lançado o
Suplemento Feminino, idealizado pela jornalista Maria do Carmo de Almeida, a Capitu.
Durante a época militar, o jornal é impedido de circular, por causa de críticas ao
governo. Até 1974, por causa da ditadura, o jornal é obrigado a substituir algumas
matérias. Um ano depois, comemora o centenário de fundação, nesse ano a censura é
suspensa.
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O jornal se moderniza, ocorre o lançamento do portal estadao.com.br em 2000,
todo o conteúdo produzido pelo Grupo Estado - os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal
da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e Listas Oesp Estadão. Novos cadernos são
lançados, com matérias sobre: decoração, lazer, turismo, receitas.
De acordo como o site oficial da empresa, sintonizado com as novas tecnologias,
o jornal ganha um novo visual no portal, para facilitar e agilizar a leitura. Em 2008, a
edição digital é inovada, além do sistema em PDF que já utilizava, passou a oferecer
também a tecnologia digital paper, tornando possível a leitura do jornal como se o leitor
estivesse folheando as páginas da edição impressa.
No ano de 2010 ocorrem muitas mudanças: novo projeto multimídia, caderno de
economia chamado Negócios. Preocupado com o planeta, lança um caderno chamado
Vida. Nesse mesmo ano, o portal estadão.com.br é modificado, agora com conteúdos em
vídeo, áudio e conexão com redes sociais e comunidades. Também lança aplicativo para
o iPad, o tablet da Apple. Novo caderno com produtos de luxo é lançado o Ultra. Edição
especial do caderno Link falando da nova tecnologia em 3D.
O Estadão em 2012 é um dos três sites de notícias mais visitados do país, em 2014
adota assinatura digital. Lançamento do Estadão Favoritos, aplicativo para dispositivos
móveis com conteúdos selecionados e enriquecidos com recursos multimídia, como
vídeos, áudios e infográficos interativos.
Atualmente, O Estadão tem ampliado seus recursos digitais, é possível acessar O
Estadão: no smartphone, computador ou tablet, tendo acesso a toda a qualidade do
Estadão Impresso, em sua Versão Digital.

3 RESULTADOS

Conforme pesquisa realizada no meio de comunicação, Estadão Jornal
Digital/Estado de São Paulo, no período de janeiro até maio de 2017, referente ao tema
“Obesidade” analisamos que aparecem poucas matérias em sua pauta sobre o tema.
Quadro 1 – Assunto, Abordagem e Categorias das Matérias analisadas
Jornal:Estadão Jornal Digital/Estado de São Paulo

Data
15/03/2017
Quarta-feira

Assunto/
Categorias
Abordagem
Ministro
liga Jornalismo (matéria informativa)
obesidade à falta autora - Lígia Formenti (é jornalista)
de “mães em
casa”.
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13/04/2017
Quinta-feira

01/05/2017
Segundafeira

28/05/2017
Domingo

Cientistas ligam
peso extremo a
enxaqueca.
Menos peso e
mais ioga para
uma nova vida.
Falta de cirurgia
bariátrica mata
até 45 mil no
País por ano,
afirma estudo

Jornalismo
(matéria informativa)
autor – Fábio de Castro (é jornalista)

Jornalismo (matéria informativa)
autoras – Fabiana Cambricoli e Mônica
Bernardes(jornalistas). A matéria alerta
para os riscos da obesidade. Divulgação
(serviços realizados pelo SUS) – cirurgia
bariátrica a todos com mais de 16 anos e
IMC maior que 50.
Mitos & Fatos
Divulgação e Publicidade (evento) Fórum
Alimentação do Jovem Pan – Mitos & Fatos – Alimentação
Futuro
do Futuro.

Fonte: autores (2017)

No jornal que é editado todos os dias da semana, há no período pesquisado 148
edições do jornal, sendo apenas 07 matérias sobre o assunto, e 01 evento – Fórum sobre
Alimentação do Futuro. Nenhuma das matérias encontradas apareceu em primeira página.
A matéria de 15/03/2017 - Ministro liga obesidade à falta de ‘mães em casa’ de
Lígia de Castro (jornalista), aparece a preocupação com a obesidade infantil, nela o
ministro da saúde Ricardo Barros coloca que o problema da obesidade é das mães que,
pouco ficam em casa.
A matéria também anuncia o plano do governo para deter o crescimento da
obesidade infantil até 2019, como: reduzir o consumo de refrigerante e de suco artificial,
aumentar o consumo de frutas e hortaliças regularmente. Programa de apoio à agência de
Nutrição adotada pela ONU. No entanto, na matéria o ministro não esclarece como tais
medidas serão alcançadas.
A matéria defende que diminuir a ingestão de alimentos industrializados,
refrigerantes, doces, não é o suficiente. É necessário que o governo implante e que a mídia
incentive a alimentação saudável. Sabemos que isso está longe de acontecer, pois a mídia
lucra muito com propagandas de: refrigerantes, alimentos industrializados, lanches
fastfood, etc.

Ainda coloca que a obesidade é um problema público, faz parte da

Política Pública de Nutrição, promessas são feitas, algumas leis são criadas, mas a
obesidade continua crescendo.
No “O Estado de S. Paulo” página A 15 – caderno Metrópole, aparece a matéria
sobre obesidade infantil que ocupa 1/4 página – parte superior, lado direito. A matéria
não possui fotos (ver página do “O Estado de S. Paulo” a seguir).
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Figura 3 – Matéria do Estado de S. Paulo/digital

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

A matéria de 13/04/2017, Cientistas ligam peso extremo a enxaqueca de Fábio de
Castro (jornalista), abordou a obesidade como fator importante no tratamento da
enxaqueca, ocupando 2/3 da página do lado esquerdo. Possui foto de uma moça fazendo
ioga, com rosto alegre, sem dor. A matéria indica exercícios e hábitos alimentares
saudáveis ajudam no tratamento da obesidade, diminuindo a enxaqueca.
Aparece no “O Estado de S. Paulo” página A 22 – caderno Metrópole, matéria
baseada em um Estudo cientifico publicado em abril deste ano na revista Neurology, da
Academia Americana de Neurologia (ver página do “O Estado de S. Paulo” a seguir).
Figura 4 – Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)
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Apenas a matéria de 01/05/2017, Falta de cirurgia bariátrica mata até 45 mil no
País por ano de Fabiana Cambricoli e Mônica Bernardes, ocupou a página toda, com
gráfico e figuras. De acordo com o conteúdo da matéria ficou claro que há uma
preocupação do governo com os gastos com saúde, com o SUS, mas não com a obesidade
em si. Não há um programa efetivo e com total comprometimento do governo em
diminuir os índices de obesidade que vem crescendo cada vez mais.
A matéria encontra-se na página A 9 – caderno Metrópole - nela podemos
observar que há um gráfico, com o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS e
o quanto isso aumentou. Aparecem três fotos, sendo duas de alimentos (feijão e grãos) e
uma de uma senhora obesa, com obesidade mórbida grau 3. Fotos e gráfico ilustram de
forma coerente a matéria, sobre a falta de cirurgia bariátrica (ver página do “O Estado de
S. Paulo” a seguir).
Figura 5 – Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

A matéria de 28/05/2017, que na verdade é de Divulgação e Publicidade (evento)
Fórum Jovem Pan – Mitos & Fatos – Alimentação do Futuro. Encontra-se na página A 4
– Política,página inteira do lado esquerdo, com as fotos dos palestrantes. É a divulgação
de um Fórum que envolve profissionais da área da saúde, empresários do setor
alimentício, Embrapa, secretário da Agricultura (ver página do “O Estado de S. Paulo”
a seguir).
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Figura 6– Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

As outras 04 matérias falam de estudos realizados sobre como a obesidade pode
comprometer a vida das pessoas não apenas de maneira física, mas emocionalmente
também.
As matérias são baseadas em pesquisas científicas realizadas em vários países,
comentadas por Jairo Bouer, que possui uma coluna no “O Estado de S. Paulo”.
Quadro 2 – Assunto, Abordagem e Categorias das Matérias Analisadas
Jornal:Estadão Jornal Digital/Estado de São Paulo
Data
Assunto/
Categorias
Abordagem
08/01/2017
Quer perder peso?
Jornalismo
Domingo
(Dicas para perder peso) (matéria informativa)
autor – Jairo Bouer
(é psiquiatra)
12/03/2017
Japão venceobesidade.
Jornalismo
Domingo
(Leis e cultura japonesas (matéria informativa)
ajudam no combate à autor – Jairo Bouer
obesidade)
(é psiquiatra)
30/04/2017
Garotas sedentárias
Jornalismo
Domingo
(matéria informativa)
autor – Jairo Bouer
(é psiquiatra)
14/05/2017
Limites para o peso
Jornalismo
Domingo
(matéria informativa)
autor – Jairo Bouer
(é psiquiatra)
Fonte: os autores (2017)

Jairo Bouer é médico-psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da USP e
pelo Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da USP. Trabalha com comunicação
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há 20 anos, focando seu trabalho em prevenção, saúde e sexualidade dos jovens. Já
colaborou com veículos como Folha de S. Paulo, Rede Globo, MTV, TV Cultura, Canal
Futura, Rede Record, SBT, Jovem Pan, 89 FM, Radio Metropolitana, entre outros.
Atualmente é colunista do jornal Estado de S. Paulo, da Revista Época, da Revista da
Cultura, do UOL e da Rede Atlântida de Rádios (RS e SC).
Jairo Bouer aborda a questão da obesidade através do olhar clínico, preocupandose não somente com a saúde, mas também com o bem estar emocional.
As matérias encontram-se na página superior, ocupando apenas 1/4 da página,
sendo sempre no caderno Metrópole, local onde se localiza a coluna do Dr. Jairo Bouer
(ver páginas do “O Estado de S. Paulo” a seguir).
A matéria de 08/01/2017, Quer perder peso? da página A 18, lado esquerdo,
informa
sobre um estudo divulgado no jornal britânico Daily Mail no início de 2017, nela Jairo
Bouer
comenta dicas para perder peso, como: mastigar bem, beber água e ter metas ambiciosas.

Figura 7– Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

Outra matéria de Jairo Bouer, foi Japão vence obesidade, 12/03/2017, que se
encontra na página A 17, lado direito, informa que o Japão conseguiu combater a
obesidade através de leis e da cultura japonesa na manutenção da alimentação saudável.
A matéria também comenta sobre o comprometimento dos órgãos públicos e empresas
com a saúde da população.
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Figura 8– Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

Na matéria de 30/04/2017, Garotas Sedentárias da página A 17, lado esquerdo, o
colunista comenta que, estudos realizados no Reino Unido (Universidade de Bristol), nos
Estados Unidos (Cleveland Clinic) e Brasil confirmam que a obesidade vem aumentando,
principalmente em relação às meninas que são mais sedentárias.
Figura 9– Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

A quarta e última matéria de 14/05/2017 analisada foi Limites para o peso, página
A 20, lado esquerdo. O colunista comenta duas pesquisas realizadas nos Estados Unidos.
Sendo uma na Universidade Estadual de Ohio, sobre os hábitos que levam à obesidade e
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como o controle emocional reduz o risco de obesidade. A outra na Universidade de
Delaware que analisou que o Bullying e as drogas, são efeitos colaterais da obesidade.
Figura 10– Matéria do Estado de S. Paulo

Fonte: www. digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo (2017)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados encontrados, observa-se quea obesidade parece não ser
um tema de grande importância para a mídia em que foi realizada a pesquisa. Foram
encontradas apenas oito matérias no período analisado, primeiro semestre de 2017. Destas
sete na categoria de jornalismo e uma na divulgação.
No histórico analisado do jornal O Estado de S. Paulo, muitos suplementos e
cadernos foram criados. Nos últimos dez anos, começaram a se preocupar com: a cultura,
a educação, turismo, questões sociais e com o meio ambiente. Porém, não ocorreu a
criação de nenhum suplemento que tratasse de saúde, que abordasse hábitos saudáveis ou
que informasse a população sobre nutrição.
Segundo a World Health Organization (2011), ou seja, a Organização Mundial da
Saúde observa-se que no mundo, aproximadamente 2,8 milhões de pessoas morrem todos
os anos em virtude do excesso de peso ou obesidade. Conforme Freitas et al. (2014), a
obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública.
De acordo com as análises realizadas no Jornal Estadão, as matérias que
comentaram sobre a obesidade foram quatro, todas da coluna de Jairo Bouer. O colunista
que é médico relata e comenta informações de jornais de outros países (Reino Unido,
Estados Unidos e Japão), que realizam pesquisas sobre obesidade e implementam
Políticas Públicas de Saúde como é o caso da matéria “Japão vence obesidade”.
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Podemos considerar então que, o jornal O Estado de S. Paulo pouco aborda sobre
a obesidade e não há uma preocupação com as Políticas Públicas de Saúde e Nutrição.
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Anexo I - Quadro de Referência para Análise
Jornal: Estadão Jornal Digital/Estado de São Paulo
Data

Assunto/
Abordagem

Categorias

Editoria/Paginação

Eixos
Demarcadore
s
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a) Jornalismo
b) Divulgação
c) Entretenimento
d) Publicidade

08/01/2017
Domingo

12/03/2017
Domingo

15/03/2017
Quarta-feira

a)
Espaço/tempo
b) Atores
envolvidos
c) Presença de
elementos da
Política
Pública
d)Critérios de
agendamento
(ou
estratégias
midiáticas)

Quer perder
peso?
(Dicas para
perder peso)

Jornalismo
(matéria informativa)
autor – Jairo Bouer (é
psiquiatra)

p.A 18 – Metrópole
(1/4 página – parte
superior, lado
esquerdo)

Estudo
divulgado no
jornal
britânico
Daily Mail no
início de
2017; envolve
profissionais
da saúde e a
comunidade;
Agendamento
informativo.

Japão vence
obesidade.
(Cultura
japonesas ano
combate à
obesidade)

Jornalismo
(matéria informativa)
autor – Jairo Bouer
(é psiquiatra)

p.A 17 – Metrópole

Pesquisa
realizada no
Japão; site
BBC informa
leis para
ajudar a
combater a
obesidade;
Cultura na
manutenção
da
alimentação
saudável.
Órgãos
públicos e
empresas
comprometida
s com a saúde.

Ministro liga
obesidade à
falta de “mães
em casa”.

Jornalismo
(matéria informativa)
autora Lígia Formenti
(é jornalista)

p. A 15 – Metrópole

(1/4 página – parte
superior, lado direito)

(1/4 página – parte
superior, lado direito)

Matéria
ocorrida em
março,
comentário do
Ministro da
Saúde Ricardo
Barros sobre a
obesidade no
Brasil.
Políticas
públicas de
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Nutrição,
diminuir o
consumo de
refrigerantes
pelas crianças
até
2019.Program
ade apoio à
agência de
Nutrição pela
ONU.
13/04/2017
Quinta-feira

30/04/2017
Domingo

Cientistas
ligam peso
extremo a
enxaqueca.
Menos peso e
mais ioga para
uma nova
vida.

Jornalismo
(matéria informativa)
autor – Fábio de
Castro(é jornalista)

p. A 22 – Metrópole
( 2/3 página – lado
esquerdo)
Possui foto de uma
moça fazendo ioga.
Coerente com a
matéria, exercícios,
hábitos alimentares.

Estudo
cientifico
publicado em
abril deste ano
na revista
Neurology,da
Academia
Americana de
Neurologia.
Envolve
paciente com
enxaqueca.
Envolvimento
da área
médica. A
mídia informa
possíveis
tratamentos
para a
enxaqueca.

Garotas
sedentárias

Jornalismo
(matéria informativa)
autor – Jairo Bouer
(é psiquiatra)

p.A 17 – Metrópole

Matéria atual,
sobre a
obesidade que
vem crescendo
cada vez mais.
Estudos
realizados no
Reino Unido(
Universidade
de Bristol),
nos Estados
Unidos
(Cleveland
Clinic) e
Brasil sobre a
obesidade,
principalment
e em relação
às meninas
que são mais
sedentárias.
Nenhuma
Política

(1/4 página – parte
superior, lado direito)
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Pública do
Brasil
envolvida.

01/05/2017
Segundafeira

14/05/2017
Domingo

Falta de
cirurgia
bariátrica mata
até 45 mil no
País por ano,
afirma estudo

Jornalismo
(matéria informativa)
autoras – Fabiana
Cambricoli e Mônica
Bernardes.
A matéria alerta para
os riscos da obesidade.
Divulgação
(serviços realizados
pelo SUS) – cirurgia
bariátrica a todos com
mais de 16 anos e IMC
maior que 50.
( jornalistas)

p. A 9 – Metrópole
(página inteira, lado
direito)
Possui 3 fotos: Duas
de alimentos ( feijão
e grãos)
Senhora obesa, com
obesidade mórbida
grau 3. Fotos de
acordo commatéria.
Possui um gráfico,
com o número de
cirurgias bariátricas
realizadas pelo SUS e
o quanto aumentou.
Fotos e gráfico
ilustram de forma
coerente a matéria.

Estudo
liderado pelo
médico
Ricardo
Cohen,
coordenador
do centro de
obesidade e
diabete do
Hospital
Alemão
Oswaldo
Cruz. Envolve
profissionais
da saúde;
Política
Pública da
Saúde
envolvida, o
problema gera
altos custos ao
sistema de
saúde SUS; a
mídia alerta os
problemas que
podem
acarretar com
a obesidade:
diabete,
derrame,
locomoção,
risco de morte.

Limites para o
peso

Jornalismo
(matéria informativa)
autor – Jairo Bouer
(é psiquiatra)

p.A 20 – Metrópole
(1/4 página – parte
superior, lado
esquerdo)

Pesquisa
realizada nos
Estados
Unidos (
Universidade
Estadual de
Ohio).
Envolve
pesquisadores
da saúde,
crianças e
adolescentes.
Preocupação
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com a
obesidade e o
emocional.
28/05/2017

Mitos & Fatos

Domingo

Alimentação
do Futuro

Divulgação e
Publicidade
(evento) Fórum Jovem
Pan – Mitos & Fatos –
Alimentação do
Futuro.

p. A 4 – Política
(página inteira, lado
esquerdo)
Fotos dos
Palestrantes.

Fórum
30/05/17, São
Paulo.
Envolve
profissionais
da área da
saúde,
empresários
do setor
alimentício,
Embrapa,
secretário da
Agricultura.
Políticas
públicas de
Saúde.

Fonte: os autores (2017)
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O IMPACTO DA CORRUPÇÃO NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS NO BRASIL
Oscar Tadeu de Assunção55
Paulo Antonio Rufino de Andrade56
RESUMO
O presente artigo trata da questão da Corrupção no Brasil, e procura evidenciar a
importância do controle da corrupção para a efetivação do desenvolvimento do país. O
objetivo deste artigo é ressaltar a ligação tênue entre corrupção e governo e/ou corrupção
e desenvolvimento, e o impacto deste fenômeno na efetivação das políticas públicas no
Brasil, como norteadoras do real impasse brasileiro. Sem a pretensão de dar solução ao
problema indica a educação, com base em valores morais, como uma possível solução, a
longo prazo, para esta patologia social. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa exploratória
com abordagem qualitativa e se utilizou a técnica de pesquisa de análise documental a
partir de artigos já publicados sobre o assunto. Estes artigos foram escolhidos, pelo fato
de adotarem em sua metodologia a pesquisa qualitativa.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Corrução. Desenvolvimento econômico.
ABSTRACT
This article deals with the issue of Corruption in Brazil, and seeks to highlight the
importance of controlling corruption to ensure the country's development. The objective
of this article is to highlight the tenuous link between corruption and government and / or
corruption and development, and the impact of this phenomenon on the effectiveness of
public policies in Brazil. as guiding the real Brazilian problem. Without pretending to
solve the problem, it indicates education, based on moral values, as a possible long-term
solution to this social pathology. For that, an exploratory research with a qualitative
approach was developed and the documentary analysis research technique was used from
articles already published on the subject. These articles were chosen because they adopted
qualitative research in their methodology.
KEYWORDS: Public policy. Correction. Economic development.
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INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea clama por uma melhor administração pública. Para a
população brasileira, essa necessidade é iminente pois sente-se cercada por instituições
governamentais com as quais são legalmente obrigados a interatuar. Se espera do Gestor
Público, uma eficiência, que possibilite a aplicação dos recursos públicos da organização
e gestão das políticas públicas, nas diversas esferas de Poder, para atender às necessidades
da população, além de manter o aparato Estatal, que gerencia tais políticas.
Muitas vezes, acreditamos que uma gestão eficaz no setor público tem as mesmas
qualidades básicas que a gestão eficaz no setor privado. No entanto, algum tempo depois
do “Mensalão”57, os brasileiros ainda estão assistindo aos atos de um grupo, que se
aproveitando de um poder outorgado a ele pela população, desencadeou um longo e
profundo processo de corrupção.
Enquanto a denúncia e/ou delação premiada58 para este grupo significava
vazamentos, deslealdade absoluta à organização, quebra de uma hierarquia rígida em
estrutura e operações, e uma única voz coordenada nas relações com outras organizações
e com o público. Alguns observadores tomaram as consequências no Palácio da Alvorada
como evidência não apenas do fracasso pessoal dos envolvidos, mas também da fraqueza
inerente da aplicação de um modelo eficaz de administração pública governamental.
Partindo destas premissas iniciais, o presente trabalho científico, busca revisitar a
questão da corrupção e evidenciar a importância do controle da corrupção para a
efetivação do desenvolvimento de um país que se supõe democrático. Todavia, apresenta
em primeiro plano um contraponto a este cancro social, quando procura evidenciar o
empreendedorismo e a resiliência de Giuseppe Martinelli como antítese aos crimes
praticados pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, “Lalau”. Algumas definições e conceitos,
procuram evidenciar a ligação tênue entre corrupção e governo e/ou corrupção e
desenvolvimento, como norteadoras do real problema brasileiro, e como o sistêmico
esquema de corrupção instalados nas estruturas da Administração Pública impactam na
execução e planejamento das políticas públicas no Brasil.

57

Mensalão é o nome dado ao escândalo de corrupção política mediante compra de votos de
parlamentares no Congresso Nacional do Brasil, que ocorreu entre 2005 e 2006.
58
Delação premiada (expressão coloquial para colaboração premiada), na legislação brasileira, é um
benefício legal concedido a um réu em uma ação penal que aceite colaborar na investigação criminal ou
entregar seus companheiros.
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1. EFICÁCIA X EFICIÊNCIA: A CONTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MARTINELLI

Se, de fato, o bom gerenciamento de negócios é qualitativamente diferente do bom
gerenciamento do governo, precisamos repensar como muitas noções comuns de
desempenho gerencial e treinamento no setor público, podem ser espelhadas da iniciativa
privada. Tanto colaboradores quanto gestores das mais variadas organizações, devem
buscar a eficácia no seu trabalho, bem como traçar um contraponto com as semelhanças
entre o desempenho competente em seus setores e as funções dos administradores
públicos.
O gerenciamento é comumente definido em alguns termos como "a realização do
propósito através do esforço organizado de outros". Um executivo de negócios
implementa o propósito da organização construindo e modificando estruturas, sistemas e
relacionamentos da organização através dos esforços dos homens e mulheres que ele (a)
recruta.
Conforme destaca Barnard (1971), “a eficácia de uma corporação pode ser medida
pelo grau em que cumpre seu objetivo. Já sua eficiência pode ser medida pela questão de
saber se os indivíduos estão dispostos para atuar como trabalhadores, acionistas,
banqueiros e / ou clientes”.
Uma boa maneira de se mensurar o grau de eficiência de uma determinada
empresa, é através do lucro por ela alcançado.
Esperar que nossas expectativas sejam alcançadas e que os gestores de negócios
façam seu gerenciamento de forma rentável, não anula a dúvida de: por quanto tempo
eles farão isso?
De acordo com CROSBY (1994, apud José Carlos Toledo, 2002), qualidade não
custa, mas é, sim, um investimento com retorno assegurado. Na verdade, o que custa e
causa vultosos prejuízos às empresas é a "não qualidade", ou seja, a falta de um nível de
qualidade aceitável. Para não correr o risco de passar a ideia de que a qualidade acarreta
à empresa um custo adicional desnecessário, seria mais conveniente utilizar a expressão
"custos da não qualidade".
Um exemplo que merece ser citado é o de Giuseppe Martinelli, imigrante
visionário e empreendedor, semelhante a tantos outros imigrantes italianos no Brasil.
Conseguiu por meio da atividade portuária prosperar em terras brasileiras em pleno
cenário da Primeira Guerra Mundial. Alcançando seu intento junto a área portuária
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vislumbrou um novo empreendimento, construir um arranha-céus em São Paulo, cidade
que não possuía edificações com mais de cinco andares.
A construção projetada por William Fillinger, renomado arquiteto da cidade de
Krasso Gombas na Hungria, teve seu início em 1924 e, segundo o projeto inicial teria
apenas 12 andares. Além da altura vertiginosa do edifício, para a época, Martinelli decidiu
que a qualidade estaria acima de qualquer outra necessidade e, por conta disso, deu um
acabamento luxuoso ao seu empreendimento homônimo: portas de madeira de lei,
escadas de mármore italiano, cimento da Noruega e da Suécia, além de uma fachada
desenhada pelos Irmãos Lacombe, também responsáveis pelo Túnel que fez com que a
Avenida 9 de Julho passasse por baixo da Paulista.
Muitas foram as dificuldades, mas o principal problema começou quando
incentivado por amigos, Martinelli, resolve sair do projeto inicial e chegar aos 24 andares
com seu edifício.
Seus arquitetos recusaram-se a aumentar o arranha-céus e, por conseguinte foram
demitidos e procuram à imprensa em 1928, gerando mais polêmica ao dizerem que a
fundação não suportaria uma obra acima de 14 andares num momento em que a obra já
previa dez andares a mais.
A construção chegou a ser embargada. Mas, dividindo os recursos excedentes com
seus colaboradores, usando materiais mais leves, o conde conseguiu o direito de construir
mais cinco andares, mas ainda não estava satisfeito. Ele estava próximo de realizar o
sonho de alcançar 30 andares e, assim o fez. A área total do prédio chegava então aos
50.000m2 alcançando uma altura de 105,65 metros. Para provar que seu empreendimento
não cairia resolveu construir sua residência no alto do edifício.
O Edifício Martinelli hoje é composto por 11 lojas na área externa. As lojas mais
antigas são a Pacific Tur e a Ravil Canetas, ambas instaladas no condomínio desde 1954.
Na parte interna, o edifício abriga a Secretaria da Habitação e de Planejamento, a
Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB, a Empresa Municipal de Urbanização
– EMURB”.
Por dia, cerca de mil visitantes e mais de dois mil funcionários circulam pelos
corredores do condomínio. O Martinelli hoje é referência em gestão ambiental em prédios
públicos, além disso, é feita a coleta seletiva do lixo.
O exemplo de resiliência, eficácia e eficiência de Martinelli tipifica nossas
expectativas de negócios em geral. Mas e quanto à gestão no setor público?
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Sayre (1965, pg. 46-53), sugere que "as empresas e a administração do governo
são iguais em todos os aspectos de importância". Com base no exemplo anterior, é
relativamente fácil mostrar que ele estava parcialmente correto.
Sayre talvez esteja certo na primeira parte de seu aforismo, decerto podemos
discutir sobre essa premissa: utilidade do executivo e sua organização. Todavia quando
chegamos ao conteúdo dessas palavras, a semelhança termina. Como um negócio, esperase que uma boa gestão pública atenda a sociedade. Mas sem um mercado para determinar
a eficácia, o processo de medição torna-se difuso e complexo. Além disso, se os gestores
da administração pública distribuíssem os recursos excedentes que eles controlam (ou
seja, o excesso de receitas sobre as despesas) entre aqueles, cujas habilidades produzem
o excedente, tais gestores seriam postos na prisão quando isso fosse descoberto.
Em contraponto ao edifício Martinelli, construído pela iniciativa privada e,
exemplo de dedicação, empreendedorismo e resiliência, temos o edifício Ruy Barbosa,
que sediaria o Fórum Trabalhista em São Paulo.

2. O CASO DO FORUM TRABALHISTA RUY BARBOSA

Projetado pelos arquitetos Decio Tozzi e Karla Albuquerque, o Fórum Trabalhista
Ruy Barbosa foi construído para centralizar setores da Justiça Trabalhista. Formado por
duas torres, divididas em quatro blocos. Além de elevadores, rampas múltiplas que
conectariam os 19 andares do prédio, deixando no centro um vão livre com 70 metros de
altura, palco de cinco suicídios. Antes mesmo de ser concluído, o edifício foi centro de
um escândalo de corrupção. Projetado em 1992, teve as obras interrompidas em 1998,
quando foi descoberto um esquema envolvendo o ex-senador Luiz Estevão e o juiz
Nicolau dos Santos Neto, o Lalau. O magistrado, ex-presidente do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, liderava um esquema que desviou mais de R$ 190 milhões dos
recursos destinados à construção do prédio.
Vale destacar que a gestão no setor público é definida e delineada e, difere do
gerenciamento corporativo por vários elementos de suma importância. Todavia, há no
Brasil um sistema de gestão viciado, desde nossa origem e, que talvez seja a gênese da
corrupção.
Segundo Ribeiro (1995), desde a colonização do Brasil as esferas de poder estatal
e privado se imbricam, sobrepondo-se ocasionalmente, uma a outra, mas atendendo
sempre aos condicionamentos objetivos da escravidão e do monopólio.
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Pela fala de Ribeiro, percebemos que a corrupção no Brasil é característica, haja
vista que em nossa história há relatos que podem corroborar nossas afirmações:
“E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em
outra qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser
de mim muito bem servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê,
mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que
Dela receberei em muita mercê.
Beijo as mãos de Vossa Alteza” (Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de
Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500). Pero Vaz
de Caminha, (apud CHAMIE, M. 2002)

3. A CORRUPÇÃO E O PODER
Percebe-se facilmente que a corrupção em nosso país é algo endêmico e/ou
hereditário. O que se confirma pelo que segue:
Conforme Bueno (2006), desde nossa colonização a corrupção já estava enraizada
em nosso país. Fato que pode ser comprovado com o caso de D. Pero Borges, que mesmo
depois de condenado por D. João III, a devolver o dinheiro subtraído, além de cumprir
uma pena de um ano e sete meses de prisão por desviar verbas da construção de um
aqueduto em Portugal. É nomeado como primeiro Ouvidor-Geral da Colônia Portuguesa
Sul-americana.
De duas uma: ou a corrupção não era um crime tão grave assim para os
portugueses ou um cargo no setor público no Brasil era o prêmio destinado aos que
praticavam a corrupção.
Sérgio Habib (1994) era uma praxe corriqueira nesse período os desvios de verbas
públicas, além de os ocupantes de altos cargos se beneficiarem disso para obter vantagens
pessoais ou para amigos e parentes, caracterizando, por conseguinte, o nepotismo59.
Já para Silva (2000), a essência da corrupção encontra-se na transformação das
relações de dominação social e econômica, alicerçada nas tradições patrimonialistas e
clientelistas. Afirma ainda que a desigualdade social seria o elemento basilar que se
correlacionaria com a corrupção.
Relata Cavalcanti (1991, apud Isabela Arruda Pimentel 2014) que no ano de 1842,
o governo monárquico baixou instruções para a determinação do alistamento eleitoral
antecipado, realizado por “juntas de qualificação”. Nas últimas décadas do Império
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brasileiro, a fraude eleitoral se enraizou de tal forma nos costumes que se os políticos da
época não entrassem no “jogo”, passavam por incapazes e tolos. Apesar da tentativa de
colocar “ordem na casa”, a situação de fraude generalizada nas eleições foi mantida, tendo
sido, por vezes, agravada na República velha.
Segundo Carvalho (2013), nem mesmo o Governo Vargas escapou dos escândalos
da corrupção. Em seu segundo Governo, fora criada uma CPI60 para apurar denúncias de
que o então presidente Getúlio Vargas teria intercedido na liberação de um empréstimo
do Banco do Brasil para que fosse criado o jornal Última Hora, de propriedade de Samuel
Wainer. A oposição condenava a atitude do governo de usar o dinheiro público em favor
de partidários. O episódio teve grande repercussão no campo jornalístico, dado o
envolvimento de destacados periódicos da capital, entre eles, a Tribuna da Imprensa, O
Globo e O Jornal. Um leitor que acompanhasse os principais jornais cariocas entre abril
e novembro de 1953 observaria um fato inédito: a própria imprensa ocupando lugar de
destaque nos noticiários. Nesse período, a CPI.
No Governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961), novos escândalos afloraram
em função da construção da nova Capital Federal.
Tendo em vista a dispensa de licitações para as obras, muitos empresários e
políticos construíram verdadeiras fortunas. Todavia a falta de dinheiro e o
superfaturamento das obras, fez com que Juscelino Kubitscheck lançasse dos fundos da
Previdência Social sob os protestos do Partido Trabalhista Brasileiro.
Em 1958, chegou a faltar dinheiro em agências do Banco do Brasil, por
consequência do desvio de verbas a fim de eleger candidatos favorecidos pelas chamadas
folhas de funcionários fantasmas.
Aproveitando o clima de insatisfação popular, Jânio Quadros, ameaça exibir ao
antecessor, JK, no ato da posse, as provas da corrupção. JK reagiu ameaçando esbofetear
Jânio Quadros. Todavia, não intimidado, Jânio, em discurso pelo programa radiofônico
“A Voz do Brasil”, denuncia a corrupção que estava escondida nas entranhas do projeto
e construção da nova capital.
Para Chiavenato, (1995, pg.136) entre 1964 e 1984, a ditadura destruiu a
economia, institucionalizou a corrupção e fez da tortura uma prática política. Desonrou a

60
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nação e abalou o caráter brasileiro. Alienou as novas gerações, tornando-as incapazes de
entender a sociedade em que viviam.
O portal UOL (um dos mais famosos do país) em 26 de março de 2016 revela em
alguns documentos, que durante o mandato presidencial de José Sarney (1985-1990),
procedimentos bem semelhantes aos apontados pelos investigadores da Lava Jato
envolviam 516 agentes públicos, empresários, empresas, instituições e políticos. Entre
eles, há ex-ministros, senadores, deputados, governadores, integrantes de partidos como
PSDB, PMDB e PFL (atual DEM).
Já em 1990 o Presidente da República era Fernando Collor de Mello, mal fora
eleito e irrompem denúncias de corrupção. Muito rapidamente cria-se um vínculo entre a
figura do então presidente e seu ex-tesoureiro de campanha (na chapa Collor e Itamar
Franco) Paulo César Cavalcante Farias, que após a vitória tornara-se seu fiel escudeiro.
Dentre todas as denúncias a mais explosiva vinha de seu próprio irmão Pedro
Collor de Mello, a qual mereceu a capa da revista veja em maio de 1992, com o título
“Pedro Collor Conta Tudo”.
Relata Mello (1992, p.18-22) O empresário Paulo César Farias montou, em nome
do Presidente da República, um verdadeiro ministério paralelo, para cobrar ‘pedágio’, ou
participação irregular sobre a liberação de verbas públicas. [...] Como o dinheiro utilizado
pelo PC foi roubado, extorquido, levantado fraudulentamente, não há como evitar que
recaia sobre o Presidente a suspeita de conivência, responsabilidade, ou, no mínimo,
omissão. Afinal, ele está junto com o PC nessa empreitada.
Sucessor de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco teve um governo repleto de
escândalos, talvez os mais famosos tenham sido o dos denominados “Anões do
Orçamento” o nome deveu-se ao fato de que os principais envolvidos no caso eram
deputados sem grande repercussão nacional. Descobertos em outubro de 1993, a partir
das denúncias do economista José Carlos Alves dos Santos, integrante da quadrilha e
chefe da assessoria técnica da Comissão do Orçamento do Congresso, os envolvidos
foram investigados e as denúncias levaram à realização de uma CPI no Congresso
Nacional que durante três meses esmiuçou o esquema de propinas montado por deputados
que atuavam na comissão. Foram 18 acusados. Seis foram cassados, oito absolvidos e
quatro preferiram renunciar para fugir da punição e da inelegibilidade e, o “Mensalão” o
qual ficou amplamente conhecido como esquema de corrupção de membros do Poder
Legislativo Federal para compra de votos a favor de projetos do Governo.
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Emmanoel Ferreira Carvalho (2013) definiu o mensalão como o maior
julgamento da história do Brasil, tendo 53 sessões, encerrado pelo
Supremo Tribunal Federal em 17 de dezembro de 2012, condenando 25
dos 37 réus, sob a premissa de que houve desvio de recursos públicos
do Banco do Brasil e da Câmara para financiar a compra de apoio
político no Congresso Nacional.

Conforme a Revista BJ:BR61 (2010 nº 13) Tal quais seu antecessor Fernando
Henrique Cardoso teve seu nome envolvido em mais de 40 escândalos de corrupção. Em
1998 seu nome ocupou as primeiras páginas dos jornais e as principais notícias nos canais
de televisão. Gravações revelaram que deputados receberam a quantia de R$ 200 mil para
votar favorável ao projeto de reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. O caso
resultou na expulsão de parlamentares de seus partidos, na renúncia de mandatos e,
também, na absolvição de integrantes da Câmara pelo plenário. Apesar do escândalo, a
Emenda possibilitou uma nova candidatura e a recondução de FHC à presidência. Em
2001, para impedir a instalação da CPI da Corrupção, FHC criou a Controladoria-Geral
da União, órgão que se especializou em abafar denúncias.
2003 início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e, logo nos primeiros seis
meses de gestão, o governo enfrentou a crise do dinheiro enviado ilegalmente para
paraísos fiscais que foi investigado pela CPI62 do Banestado, na Câmara do
Deputados. Em junho veio à tona o esquema de corrupção no DNIT63 com desvio de R$
32,3 milhões de recursos destinados à construção de estradas. Em setembro, outro
escândalo, a ministra da Secretaria de Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva,
foi descoberta usando recursos públicos para custear suas passagens e hospedagens para
Argentina e Nova Iorque, em compromissos pessoais. Ao todo, foram R$ 19 mil e a
ministra acabou pedindo demissão em janeiro de 2004, ano em que surgiram as primeiras
evidências do esquema do mensalão, maior escândalo do primeiro mandato de Lula. Em
2005, no mês de julho, chegou ao auge o escândalo envolvendo o ministro Romero Jucá
(Previdência) que fez empréstimos de R$ 18 milhões de bancos públicos usando como
garantia sete fazendas que não existiam. Na mesma época, estourou o esquema de
corrupção apurado na CPI dos Bingos. Em 2006 Luis Gushiken (Comunicações) com
respingos do mensalão e também da CPI que investigou o desvio de R$ 11 milhões nos
fundos de pensões de funcionários públicos. Em 2007 sob o comando do aliado Carlos
Lupi, foi descoberta uma fraude envolvendo ONGs e fundos destinados a programas para
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desempregados que somaram R$ 18 milhões em desvios e custou o cargo do ministro. No
ano de 2008, a ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, teve que deixar o cargo
depois que descobriram gastos indevidos com cartões corporativos do governo no valor
de R$ 171 mil. Em 2009, montadoras pagaram até R$ 36 milhões em propinas para o
governo editar a medida provisória número 471. O esquema gerou um prejuízo de R$ 1,3
bilhões em impostos. Em 2009 inicia-se a Operação “Lava Jato”, a qual teve início em
Londrina/PR a partir de investigações destinadas a averiguar a prática de crime de
lavagem de dinheiro pelo ex-deputado federal José Janene (falecido em 2010), bem como
a conduta dos doleiros Alberto Youssef e Carlos Habib Chater.
A Operação “Lava Jato”64 teve seu primeiro momento de investigação,
desenvolvido a partir de março de 2014, período em que foram investigadas e processadas
quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que eram operadores do mercado
paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso
esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. Nesse esquema, que dura pelo
menos dez anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para altos
executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1 a 5% do
montante total de contratos bilionários superfaturados. Esse suborno era distribuído por
meio de operadores financeiros do esquema, incluindo doleiros investigados na primeira
etapa.
Segundo o site do MPF65 (consulta realizada em outubro/17) 1.765
procedimentos instaurados, 881 mandados de busca e apreensões, 222 mandados de
prisões preventivas, 111 mandados de prisões temporárias, 6 prisões em flagrante, 303
pedidos de cooperação internacional, sendo 176 pedidos ativos para 39 países e 127
pedidos passivos com 30 países, 187 acordos de leniência e 1 termo de ajustamento de
conduta; 67 acusações criminais contra 282 pessoas (sem repetição de nome), pelos
seguintes crimes: corrupção, crimes contra o sistema financeiro internacional, tráfico
transnacional de drogas, formação de organização criminosa, entre outros; 177
condenações contra 113 pessoas, contabilizando 1.753 anos e 7 meses de pena; 8
acusações de improbidade administrativa, contra 50 pessoas físicas, 16 empresas e 1
partido político, pedindo o pagamento de R$ 14,5 bilhões, valor total do ressarcimento
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pedido (incluindo multas): R$ 38,1 bilhões. Os crimes já denunciados envolvem
pagamento de propina de cerca de R$ 6,4 bilhões e R$ 10,3 bilhões são alvo de
recuperação, por acordos de colaboração, sendo R$ 756,9 milhões objeto de repatriação
e R$ 3,2 bilhões em bens, dos réus, já bloqueados.
Segundo o Portal Globo (consulta realizada em outubro/17) hoje o Ex
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerado líder da organização criminosa, é réu
em cinco ações penais por corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça, e poderá
ser alvo de seis novas investigações, todas sob tutela do juiz Sérgio Moro por ordem do
ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Já condenado e sentenciado pelo
juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de
dinheiro no caso do triplex, dentro das investigações da Operação Lava Jato.
No Governo de Dilma Rousseff, apesar da Lava Jato, os atos de corrupção
não cessaram, ao contrário avolumara-se a ponto do pesquisador e cientista político
Wanderley Guilherme dos Santos declarar:
A marca desta crise são os escândalos de corrupção na Petrobras
deflagrados pela Operação Lava Jato em 2014, ano eleitoral. Esta
operação ganhou grande publicidade ao longo deste ano por investigar
e prender suspeitos do Partido dos Trabalhadores (PT) acusados de
participar de um esquema de propinas entre empresas como a Petrobras
envolvendo as esferas dos poderes legislativo e executivo, fato que
recebeu grande destaque da mídia dada sua importância no campo
político (SANTOS, 2015).

Os casos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato, permaneceram
gerando conflitos e instabilidade no governo após o impeachment de Dilma Rousseff.
Em 17 de maio, os proprietários do frigorífico JBS disseram, em delação, que
gravaram o presidente Michel Temer autorizando a compra do silêncio do deputado
cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando ele já estava
preso pela Lava Jato.
O empresário Joesley Batista, dono da JBS, teria entregue uma gravação feita em
março de 2017 em que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures para resolver
assuntos da J&F, uma holding que controla o frigorífico JBS. Posteriormente, Rocha
Lourdes foi filmado recebendo uma mala com quinhentos mil reais, enviados por Joesley.
Em outra gravação, também de março, o empresário teria dito a Temer que estava
pagando uma "mesada" a Cunha e ao operador Lúcio Funaro, a fim de que
permanecessem calados na prisão. (PORTAL G1, consultado em outubro de 2017).
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Esse escândalo gerou vários protestos populares e fez com que se fosse
questionado se Temer poderia continuar no cargo de presidente.

4. IMPACTO DA CORRUPÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

A corrupção, diminui as finanças pública e afeta diretamente o bem-estar da
população. Com grandes desvios de dinheiro público o Estado inevitavelmente diminui
os investimentos públicos na saúde, na educação, em infraestrutura, segurança, habitação,
entre outros direitos essenciais à vida, não executando de forma satisfatória as políticas
públicas nessas áreas. (GOMES, 2017).
A corrupção, se mantém prioritariamente pelo desvio de recursos dos orçamentos
da União, dos Estados e dos Municípios, que prioritariamente deveriam ser destinados às
diversas políticas públicas do estado para atendimento das necessidades essenciais da
população, que, entretanto, são desviados para financiar campanhas eleitorais, corromper
funcionários públicos, ou mesmo para contas bancárias pessoais no exterior.
A Polícia Federal considera a Operação Lava Jato a maior investigação de
corrupção da história do país, (OLIVEIRA, 2017). A Lava Jato explicitou que a corrupção
é uma realidade sistêmica no Brasil, fazendo parte do próprio sistema (CASTRO, 2017).
Em junho de 2017, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado (DICOR/PF) totalizou
que, a partir de 2013, as perdas com diversos desvios atingiram perto de 123 bilhões de
reais. (BRAMATTI, GODOY, SALOMÃO, 2017).
Em 2010, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou um
estudo em que indicou que o custo anual da corrupção no Brasil varia entre 1,38 por cento
a 2,3 por cento do Produto interno bruto (PIB). (CORREIO BRAZILIENSE, Edição 10
de maio de 2010).
No segundo trimestre de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) totalizou um valor
corrente de R$1.639,3 Bilhões. Seguindo a estimativa da FIESP, neste período, a
corrupção representou uma perda para os cofres públicos entre R$ 22.622.340.000,00 e
R$37.703.900.000.
A título exemplificativo, no orçamento de 2017, primeiro sancionado desde a
vigência do teto para os gastos públicos, o piso de investimentos na saúde foi de R$ 115,3
bilhões. Para o Ministério da Educação, a programação previu R$ 107,5 bilhões.
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Tomando por base a estimativa da FIESP, acima citada, em 2017, a corrupção
representou entre 19,62% e 32,7% do Orçamento da Saúde e entre 21,04% e 35,07% do
Orçamento da Educação.
Da análise dos dados selecionados, verifica-se que os desvios decorrentes da
corrupção impactam significativamente o Orçamento Público, e dificultam o
planejamento e execução das políticas públicas essenciais do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a complexidade do assunto e sua abrangência, procuramos dar respostas as
perguntas iniciais, cientes que muito ainda há que se dizer sobre o assunto. Cada item
abordado vislumbra um grande número de possibilidades, todavia este artigo não propõe
respostas, mas sim visa levar o leitor a reflexões sobre o caminho a ser seguido.
Quiçá possamos resgatar os valores altruísticos próprios do ser humano e,
desestimular o ímpeto somítico daqueles que nos representam.
A corrupção é um cancro social que permeia a administração pública, faz parte do
lado negro de nossa cultura e, por ser um atributo humano será difícil de ser extirpada.
É imperioso que percebamos que o que é público pertence a todos, e, por
conseguinte, deve ser gerido em função de uma coletividade e não de um indivíduo ou
grupo. A “rés pública” não pode ser gerida como se não pertencesse a alguém.
Pelos números levantados, verifica-se que os desvios decorrentes da corrupção
impactam significativamente o Orçamento Público, e dificultam o planejamento e
execução das políticas públicas essenciais do Estado.
Portanto o grande propósito que se nos apresenta é a criação de um sistema que se
mostre mais eficaz para o controle e, por conseguinte o combate a corrupção.
Talvez um dos caminhos possíveis, a longo prazo, seja a inserção nos currículos
escolares, desde sua base, de uma disciplina específica em que ética e valores sociais
sejam o carro chefe, permitindo às novas gerações a construção de um entendimento de
que a corrupção é um mal que destrói a sociedade em sua essência e, por conseguinte
deve ser extirpada, criando uma política de intolerância a qualquer tipo de corrupção,
desde a falsificação de uma simples carteirinha de estudante, a sonegação de impostos ou
mesmo a aceitação da pirataria como coisa corriqueira.
Ainda assim, podemos findar nossa análise, por um viés não pragmático, de que a
sociedade não está propensa ao egocentrismo, seus impulsos é que a impelem a buscar o
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caminho mais fácil. Todavia, não cabe a nós uma postura complacente no combate deste
mal, evitando com isso sua propalação e/ou, suas consequências.
Cônscios de que não é somente o estabelecimento de regras de conduta que irá
corrigir os desvios de caráter, faz-se necessário um remédio eficaz e eficiente no combate
a corrupção em todas as esferas e principalmente no serviço público.
Há muito ainda a ser feito, não só pela justiça que é o locus mais democrático de
uma sociedade, mas por todas as esferas sociais, com intuito de erradicar a corrupção,
principalmente no âmbito público, que por sua abrangência atinge a uma gama
inimaginável do tecido social.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TERRORISMO MARÍTIMO
INTERNACIONAL
Nelson Speranza Filho66
RESUMO
O presente trabalho científico versa sobre as políticas públicas de combate ao terrorismo
marítimo internacional, tema de extrema relevância quando se trata do atual cenário
internacional em relação à segurança da navegação marítima. Objetiva-se analisar quais
são as políticas desenhadas para o combate a esta espécie de terrorismo, de maneira a
verificar sua efetividade. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e
documental, valendo-se dos métodos dialético e sistêmico para a abordagem dos dados
coletados. Por fim, entende-se que são ótimas as estratégias criadas para o combate a tal
fenômeno, por meio da resolução A/60/288 da Assembleia Geral da ONU, mas encontram
problemas em relação a sua implementação, demandando atenção e esforços para seu
devido cumprimento e possível sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas
Segurança da navegação marítima.

públicas.

Terrorismo

marítimo

internacional.

ABSTRACT
This scientific work deals with public policies to combat international maritime terrorism,
a subject of extreme relevance when it comes to the current international scenario
regarding the safety of maritime navigation. The objective is to analyze the policies
designed to combat this kind of terrorism, in order to verify its effectiveness. For that, a
bibliographical and documentary research was developed, using dialectic and systemic
methods to approach the data collected. Finally, it is understood that the strategies created
to combat such phenomenon are optimum, through UN General Assembly resolution
A/60/288, but they have problems in relation to their implementation, demanding
attention and efforts for their due fulfillment and possible success.
KEYWORDS: Public policies. International maritime terrorism. Maritime security.
INTRODUÇÃO

O presente trabalho científico tem como temática as políticas públicas de combate
ao terrorismo marítimo internacional, fenômeno cujo estudo é de demasiada importância
por conta dos danos dele advindos não só à indústria shipping, mas a toda a comunidade
internacional.
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Objetiva-se analisar quais as políticas públicas desenvolvidas e implementadas em
âmbito internacional para o combate ao terrorismo marítimo internacional, bem como
verificar sua efetividade. Para tanto, realiza-se pesquisa bibliográfica e documental, de
maneira a serem analisadas obras nacionais e internacionais bem como relatórios sobre o
tema objeto desta pesquisa. Como métodos de abordagem são utilizados o dialético e o
sistêmico, a fim de se traçar uma análise sobre o terrorismo e suas variações internacional
e marítima, de modo a serem analisadas as políticas públicas previstas no atual regime
internacional de combate ao terrorismo marítimo internacional, notadamente a resolução
A/60/288 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
Diante disso, visa-se responder aos seguintes questionamentos: no que consiste o
terrorismo marítimo internacional? Quais são as estratégias desenvolvidas para seu
combate? As políticas públicas a que faz referência a resolução A/60/288 da Assembleia
geral da ONU são de fato implementadas em relação à segurança marítima?
Com a finalidade de responder tais questionamentos divide-se a presente pesquisa
em duas partes: a primeira dedicada ao estudo do fenômeno do terrorismo marítimo
internacional e a segunda em que são analisadas as estratégias do Plano de Ação para
Prevenir e Combater o Terrorismo Internacional, bem como verificada sua eficácia.

1. TERRORISMO MARÍTIMO INTERNACIONAL

O conceito de terrorismo internacional é ponto bastante controvertido na doutrina,
dada a extrema dificuldade em se conceituar algo tão abrangente como tal fenômeno,
sendo encarada por alguns estudiosos como impossível, conforme pontua SOUKI (2013).
Todavia, há um consenso no tocante a alguns elementos que compõem o conceito
de terrorismo internacional, quais sejam: o uso sistemático da violência, a utilização do
medo como meio de alcançar os objetivos almejados pelo sujeito ativo e a finalidade
política.
Em relação ao uso sistemático da violência cabe mencionar que esta deve ser
utilizada de forma organizada, de maneira que os atos de violência estejam concatenados
uns aos outros a fim propiciar a concretização dos objetivos desejados pelo sujeito ativo.
Sendo assim, os atos de terrorismo para serem assim classificados devem ser interpretados
como parte de toda uma estratégia para o atingimento de determinado escopo político,
isto posto, “nem um ato isolado nem uma série de atos esparsos é terrorismo”
(HUTCHINSON apud WILKINSON, 1974, p. 21).
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Quanto à utilização do medo como meio de alcançar os objetivos desejados pelo
sujeito ativo, faz-se mister mencionar que a estratégia do terrorismo é baseada na
utilização do medo, do sentimento de insegurança extrema, como sua principal
ferramenta. Para a instauração de tal sentimento são utilizadas duas táticas: a violência
extrema e a violência indiscriminada. Destarte, afirma Raynold Aron (apud
WILKINSON, 1974, p. 17) e no mesmo sentido José Cretella Neto (2008, p. 37), os
efeitos psicológicos causados pela violência típica do terrorismo são desproporcionais ao
resultado físico, visto que provém do medo e sensação de insegurança por conta da
escolha indiscriminada de certos alvos.
A finalidade do terrorismo é sempre política. Conforme já analisado, o uso do
terror baseado em interesses particulares não pode ser classificado como ato terrorista,
visto que este sempre terá como fundamento alguma ideologia ou interesse político. Até
mesmo quando aparentemente é fundado em doutrinas religiosas, o terrorismo sempre
terá como pano de fundo interesses políticos, como por exemplo a instauração de regime
de governo fundamentalista, isto é, aquele que adota como normativas os dogmas
religiosos. Nesse sentido é SLOAN (2006, p. 27) ao mencionar que organizações
terroristas misturam suas agendas, abrangendo desde o crime organizado até cruzadas
religiosas, mas isso não influencia em sua natureza política, sendo este um dos principais
pontos que diferenciam o terrorismo de outras formas de violência, demandando medidas
de combate diversas das tomadas em relação a crimes apolíticos.
A estratégia do terrorismo pode ser aplicada tanto em âmbito interno quanto
internacional, sendo este o foco do presente trabalho científico.
Em relação ao terrorismo internacional, José Cretella Neto (2009, p. 210; e
CRETELLA NETO, 2008, p. 36) propõe o seguinte conceito:
Terrorismo internacional é a atividade ilegal e intencional que consiste
na ameaça ou no emprego efetivo de violência física e/ou psicológica
extrema e sistemática, generalizada ou não, desenvolvida por grupos ou
por indivíduos, apoiados ou não por Estados, consistindo na prática de
atos de destruição de propriedades e/ou de pessoas, ou de ameaça
constante de empregá-los, em uma sequência imprevisível de ataques
dirigidos a grupos de indivíduos aleatoriamente escolhidos, perpetrados
em territórios de Estados cujos governos foram selecionados como
inimigos da causa defendida pelos autores, causando inominável
sensação de insegurança aos habitantes da sociedade contra a qual são
feitas as ameaças ou cometidos os atentados.

Tal conceito é bastante completo e traz consigo todas as características até aqui
estudadas e mais uma que é essencial para a caracterização do terrorismo internacional, o
elemento de estraneidade.
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Esse elemento, conforme Jean-François Prevost (apud CRETELLA NETO, 2008,
p. 31), é fundado em três critérios: em razão da pessoa, da matéria e do lugar. Segundo o
autor, o terrorismo é internacional quando as partes envolvidas, tanto vítimas quanto
autores, são originários de dois ou mais Estados, ou mesmo quando os atos de preparação,
execução ou fuga são praticados em mais de um Estado.
A título meramente argumentativo em relação à dificuldade de conceituação do
terrorismo, a Lei nº 13.260 de 16 de março de 2016, conhecida como Lei do Terrorismo,
que foi alvo de diversas polêmicas, visto que por diversas vezes o projeto de lei lhe deu
origem foi alterado por conta de críticas em relação a sua redação, que permitia o
entendimento de manifestações sociais como atos terroristas, trouxe em seu art. 2º o
conceito de terrorismo.
O conceito previsto no caput do referido artigo encontra basicamente dois
problemas fundamentais: não inserir o caráter sistemático da violência perpetrada como
terrorismo e não mencionar seu viés político.
O fato desse dispositivo não tratar o terrorismo como uma forma sistemática de
violência faz com que apenas um único ato isolado possa ser considerado como ato
terrorista. Destarte, por exemplo o homicídio de uma pessoa negra, por motivos de
preconceito de raça, já enseja a aplicação do mencionado tipo penal, ao invés de
homicídio, mesmo que nenhuma outra morte esteja relacionada ao citado evento, desde
que seja comprovada a intensão de “provocar terror social ou generalizado, expondo a
perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”, ou seja, o especial
fim de agir, o que, em se tratando de crimes fundados em preconceito racial é bastante
comum de ocorrer, por conta do clamor social e da mídia.
A finalidade política é outro ponto essencial ao conceito de terrorismo e que falta
no referido dispositivo. Como dito, o terrorismo é sempre de cunho político, por mais que
se valha de outras finalidades acessórias, como religiosa ou mesmo discriminatória por
exemplo, para auxílio na aparente legitimidade da causa terrorista. Não inserir a
finalidade política no conceito de terrorismo é ponto de grande preocupação, visto que
impede a adequação típica de atos que indubitavelmente se tratam de atos terroristas. A
título de exemplo, o atentado mais marcante da história, o 11 de setembro, não se
enquadraria no conceito trazido pela mencionada lei, visto que não possuiu quaisquer das
motivações nele descritas, visto que a motivação da Al Qaeda era ódio causado pela
expansão norte-americana pelo Oriente.
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Isto posto, entende-se por terrorismo marítimo internacional todo ato terrorista
que envolva o navio, instalações portuárias e correlatas, a carga e/ou as pessoas
localizadas nestes, abrangendo aqui a tripulação e os passageiros, desde que haja o
referido elemento de estraneidade.
A temática do terrorismo marítimo não é nova, todavia, ganhou notoriedade a
partir de 1985, com o ataque ao navio de cruzeiro Achille Lauro, havendo grande
repercussão na mídia internacional, visto que, em 7 de outubro de 1985, quatro membros
da Frente de Libertação Palestina (FLP) sequestraram o mencionado navio de cruzeiro,
matando um passageiro americano idoso e confinado em uma cadeira de rodas, atirando
seu corpo ao mar. Os terroristas demandavam a libertação de cinquenta prisioneiros
palestinos detidos em Israel. Após negociações os reféns foram libertados e os terroristas
fugiram em aeronaves egípcias que os transportariam para um lugar seguro, entretanto,
aviões de combate da Marinha dos Estados Unidos da América interceptaram os
terroristas, forçando-os a pousar na base aérea da OTAN na Itália, sendo presos pelas
autoridades italianas, julgados e condenados por estas pela prática de sequestro, pirataria
e conspiração para cometimento de pirataria (BURNETT, 2003, p. 285). Apesar de tal
condenação por atos de pirataria, comumente confundida com terrorismo marítimo, o
caso trata claramente de atos terroristas, dada sua finalidade política, e não privada, como
é o caso da pirataria marítima.
Tal modalidade de terror é deveras preocupante, visto que, conforme exposto, a
maior parte das mercadorias envolvidas no comércio internacional (mais de 80% do
volume de comércio mundial) é transportada pelo modal aquaviário (UNTAD
SECRETARIAT, 2011, p. 26), e os navios e portos podem se tornar alvos de ataques
terroristas.
Após os eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001, a sociedade global viu-se
fragilizada no tocante à segurança aérea e dos aeroportos. Na mesma toada, pode-se
afirmar que a segurança de navios e portos é igualmente, senão mais, digna de
preocupação. Nesse contexto que foi adotado o capítulo XI-2 da Convenção SOLAS e o
ISPS Code (ENRÍIQUEZ, 2007, p. 167-168).
Conforme dados do National Consortium for the Study of Terrorism and
Responses to Terrorism (START, 2017-a) da Universidade de Maryland, desde 1970 até
201667 foram constatados 401 casos de terrorismo marítimo no mundo. Verifica-se nos
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últimos 6 anos um vertiginoso aumento dos casos de terrorismo marítimo, visto que
ocorreram 5 casos em 2010, 4 em 2011, e 2 em 2012, o que evidenciava poucos casos
esporádicos; já em 2013 ocorreram 12 casos, e 13 em 2014, o que demonstra um
crescimento preocupante na prática desta espécie de terrorismo; em 2015 foram
reportados 9 casos, quantidade ainda preocupante, visto que bastante elevada se
comparada aos anos de 2010 a 2012; e por fim, 35 casos de terrorismo marítimo em 2016,
um dos maiores índices da história, como se verifica no gráfico acima, o que corrobora
para um cenário crítico em relação à segurança da navegação marítima.
Entretanto, não há ainda como se verificar é se essa escalada do terrorismo
marítimo faz parte de uma variação cíclica, que pode ser observada no gráfico acima, com
índices mais elevados em 1894, 1992 e 1994, superiores a 30 incidentes, com baixas nos
demais anos pesquisados, ou se há fatores que influenciarão a manutenção destas altas
taxas ao longo dos anos a partir de 2016.
Tais dados demonstram, portanto, que além da pirataria marítima, outra
preocupação da comunidade internacional é a questão do terrorismo marítimo que, além
de antiga, é responsável por imensos prejuízos à indústria shipping e relacionadas, bem
como atenta contra a segurança internacional.
Em relação aos perpetradores de tais atos, cabe mencionar que atualmente são
incontáveis as organizações terroristas, entretanto, apenas poucas delas possuem
capacidade para operações no mar, visto que para tanto são necessárias habilidades,
conhecimentos e ferramentas específicos da atividade marítima, como treinamento para
pilotagem de embarcações e operação de equipamentos de bordo, conhecimentos sobre o
tempo e sobre navegação por satélite.
A doutrina (NINCIC, 2012; SIMIONI, 2011, p. 175-176; e TNG, 2013, p. 11-16)
relaciona como terroristas com capacidade para operações no mar as seguintes
organizações: Al Qaeda; Organização Abu Nidal (ANO); Grupo Abu Sayyaf (ASG);
Pátria basca e liberdade (ETA); Hamas; Hezbollah; Jemaah Islamiyah (JI); Lashkar eTayyiba; Tigres de Libertação do Tamil Eelam (LTTE); Frente de Libertação Palestina
(FLP); Jihad Islâmica Palestina (PIJ); e Frente de Libertação Moro Islâmica (MILF).
Todavia, as organizações que a doutrina cita de forma unânime são a Al Qaeda,
LTTE, ASG e JI, sendo, por conta disso, estas as que ensejam maior preocupação.
A organização terrorista Al Qaeda é uma das principais em matéria de terrorismo
marítimo, visto que dois dos casos mais emblemáticos desta espécie de terrorismo, o USS
Cole e o MV Limburg, foram perpetrados por ela.
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Tal organização tem como principais objetivos a “criação de um califado para o
povo islâmico, e a luta contra todo o ‘mal’ do sistema capitalista e do Ocidente”
(VASCONCELOS, 2016, p. 47) de forma a “libertar o mundo árabe e islâmico da
influência ocidental [e] a longo prazo, converter o mundo todo para o islã” (PREVIDELI,
2016, p. 39).
Entretanto, apesar de tais conexões no Sudeste da Ásia, essa organização mantém
diversas células nas áreas do Oriente Médio e Golfo de Áden, notadamente no “Iêmen,
Síria, Iraque, Somália e Egito” (PREVIDELI, 2016, p. 42), onde opera muitas vezes
associada a outras organizações terroristas, como por exemplo o Al-Shabaab, atuante na
região do Chifre da África.
A LTTE era uma organização terrorista atuante na área do Sri Lanka, que
objetivava a criação da nação independente do Tamil Eelam no norte e leste deste país.
Todavia, suas atividades cessaram em 2009 quando seu principal líder, Velupillai
Prebhakaran(SANTI, 2016, p. 51), foi morto pelo exército.
A referida organização terrorista foi responsável por 22 incidentes de terrorismo
marítimo praticados contra a indústria shipping, desde 1987 a 2009, conforme dados do
START (2017-b), que considera para esta pesquisa específica alvos marítimos somente
navios mercantes e instalações portuárias, não abrangendo navios militares.
Em relação à organização terrorista ASG, fundada por Ustadz Abdurajak
Janjalani, tem como objetivo estabelecer um Estado independente com regime
fundamentalista islâmico ao Sul das Filipinas.
Em 26 de abril de 2017 o sub-líder do grupo terrorista Abu Sayyaf, Alhabsy
Misaya, foi reportado como morto em uma operação militar em na cidade de Parang, na
província de Sulu, nas Filipinas (TARRAZONA, 2017). Todavia as atividades de tal
organização terrorista não cessaram, mantendo-se fortes na região Sul do país, que é
mantida em cerco pelo Estado, tendo sido, inclusive, prorrogada pelo Congresso filipino
extensão da manutenção de Lei Marcial na área até o final do ano (VILLAMOR, 2017a). O último ataque do ASG, que motivou a referida prorrogação de cerco, foi a invasão
da cidade de Marawi, que conta com 200 mil habitantes, por cerca de 150 a 200 terroristas,
tendo sido encontrados pelas autoridades os corpos mutilados de 17 civis (VILLAMOR,
2017-b).
O ASG foi responsável por um total de 23 incidentes de terrorismo marítimo
contra a indústria shipping desde 1999 a 2016, conforme dados do START (2017-c).
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A Jemaah Islamiyah (JI) é uma organização terrorista fundada em 1990, que
objetiva formar um Estado independente fundado no islamismo decorrente da união do
Sul da Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei e Sul das Filipinas.
Há relatos na doutrina (TNG, 2013, p. 15) de que tal organização é afiliada a Al
Qaeda, recebendo dela suporte financeiro, material e treinamento. A ligação da JI ao
terrorismo marítimo reside na preocupação com a utilização de sua expertise em ataques
terrestres ao interesse demonstrado pela organização terrorista em atacar navios no
Estreito de Malaca. Entretanto, acredita-se que sua capacidade para estes ataques ainda
permanece subdesenvolvida.
Conforme se depreende da análise dos casos de terrorismo marítimo desde 2010
até 2016, catalogados pelo START (2017-d), que totaliza 77 incidentes, a organização
que tem perpetrado mais atos terroristas no mar é o ASG, com 19 ataques (sendo 18 deles
somente em 2016), seguida do grupo Al-Shabaab, com 6 ataques, o que representa
aproximadamente 24,68% e 7,8%, respectivamente, do total de incidentes de terrorismo
marítimo no período pesquisado.
Entretanto, outra organização terrorista cuja atividade no meio marítimo não se
pode deixar de comentar é a da Al-Shabaab, que consiste em uma organização terrorista
que objetiva instituir a lei Sharia na Somália e combater os denominados ‘inimigos do
islã”. Essa organização dominou as regiões do Centro e Sul da Somália, mantendo em seu
poder a maior parte da capital somali, Mogadíscio, desde 2006, após sendo retirada de lá
por forças etíopes da União Africana em 2011 (O GLOBO, 2017; BBC, 2016).
Em 2012, foi anunciada uma aliança entre a Al-Shabaab e a Al-Qaeda, o que torna
ainda mais grave a situação da Somália e dos países próximos a ela, principalmente em
relação ao Quênia, que provê tropas para combate de tais forças na Somália (O GLOBO,
2017). Ainda na mesma toada, há indícios de que a organização terrorista Al-Shabaab
formou ligações com outros grupos terroristas como Boko Haram, na Nigéria, e AlQaeda, na Magrebe Islâmica do deserto do Saara. Atualmente o Al-Shabaab encontra-se
dividido em facções por conta da rejeição de aliança com a organização terrorista Estado
Islâmico, repartindo-se entre apoiadores e dissidentes de tal acordo (BBC, 2016). Ainda,
suspeita-se haver o envolvimento da Al-Shabaab com piratas somalis, que seriam

responsáveis pelo financiamento das operações terroristas.
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2. PLANO DE AÇÃO PLANO DE AÇÃO PARA PREVENIR E COMBATER O
TERRORISMO MARÍTIMO INTERNACIONAL

A resolução A/60/288 da Assembleia Geral da ONU, adotada em 8 de setembro
de 2006, institui o Plano de Ação para Prevenir e Combater o Terrorismo Internacional,
instrumento que serve de diretriz das estratégias a serem tomadas pelas Nações Unidas
no enfrentamento do terrorismo internacional, sendo composta de quatro linhas
estratégicas que constituem políticas públicas a serem implementadas, quais sejam:
medidas que visam as condições propícias para o aumento do terrorismo; medidas para
prevenir e combater o terrorismo; medidas para construção da capacidade dos Estados
para prevenir e combater o terrorismo e fortalecimento do papel do sistema da ONU a
esse respeito; e medidas para assegurar o respeito aos direitos humanos para todos e o
estado de direito como base fundamental para a luta contra o terrorismo.
A primeira linha abrange medidas em que serão utilizados programas e iniciativas
da ONU que vão desde a solução pacífica de conflitos locais e internacionais prolongados
ao combate à discriminação, problemas sociais, exclusão política, marginalização
socioeconômica e carência de boa governança, bem como a promoção do diálogo, da
conciliação, mediação e da cultura da paz.
Já a segunda linha é a que obteve maior atenção da Assembleia Geral quando da
elaboração do referido plano de ação, visto que é a mais longa e mais detalhada dentre as
linhas estratégicas elaboradas.

Abrange tanto medidas antiterrorismo, quanto

contraterrorismo.
Em relação a estas, são adotadas estratégias como a cooperação internacional na
aplicação do sistema de extradição ou prossecução, na troca de informações, na
implementação do combate à lavagem de dinheiro e sistemas de financiamento do
terrorismo e no uso da internet como meio para evitar o aumento do terrorismo. Vale
ressaltar que tal cooperação dar-se-á nos âmbitos internacional e regional, inclusive no
fortalecimento dos Estados no combate a crimes relacionados ao terrorismo, como tráfico
de drogas, armas e de material radioativo, biológico e químico.
Já no tocante às medidas antiterrorismo, são adotadas estratégias como troca de
informações, inclusive em relação a pessoas que pedem asilo, visando a não concessão
de asilo àqueles possivelmente envolvidos com organizações terroristas,

no

fortalecimento dos níveis regionais e sub-regionais em relação aos mecanismos e centros
contraterrorismo, criação de uma base de dados de incidentes biológicos em
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complementação com a Organização Internacional de Polícia Criminal, fortalecimento de
mecanismos para rastreio de documentos furtados ou roubados que podem ser utilizados
para viagens internacionais por terroristas, bem como o fortalecimento dos instrumentos
de banimento de viagem a pessoas envolvidas com organizações terroristas, e
melhoramento da segurança de lugares particularmente vulneráveis que possam ser
tomados como alvos, como infraestrutura e lugares públicos.
A terceira linha estratégica, que versa sobre a construção de capacidade dos
Estados para prevenir e combater o terrorismo, adota estratégias como a realização de
contribuições voluntárias a ONU para projetos de cooperação e assistência técnica,
inclusive com a participação do setor privado, o compartilhamento entre organizações
regionais e sub-regionais de práticas contraterrorismo, a criação da Força Tarefa de
Implementação Contraterrorismo para atuar na implementação nos âmbitos nacional,
regional e global de instrumentos contraterrorismo, e promover a cooperação entre
diversas organizações internacionais e Estados na criação de capacidades antiterrorismo.
A quarta linha estratégica abrange medidas como reafirmar a necessidade da
manutenção dos direitos humanos e do estado de direito em relação às medidas de
combate ao terrorismo internacional, bem como dar suporte a órgãos da ONU integrantes
do sistema de proteção aos direitos humanos.
Diante desses pontos, pode-se afirmar que o mencionado plano de ação é um
importante instrumento no combate ao terrorismo internacional, visto que abrange o uso
de ótimas medidas em diversas áreas, de modo a organizar o processo de governança,
gerando sinergia entre as estratégias nele previstas.
Sendo assim, pode-se também afirmar que restam praticamente superados os
problemas com a definição de políticas públicas para enfrentar o terrorismo internacional,
visto que o citado plano de ação abrange alternativas suficientes para atuar nos principais
pontos em que o fenômeno do terrorismo ganha força: desordem socioeconômica e falta
de capacidade dos Estados na manutenção das suas atividades precípuas, como
manutenção da ordem, segurança e controle de seu território, por exemplo.
O problema que surge em relação a tais estratégias reside, agora, no âmbito da
efetividade, visto que, para que funcionem, necessitam ser devidamente implementadas.
Para tanto, uma das apontadas estratégias foi a criação da Força Tarefa de Implementação
Contraterrorismo (Counter-Terrorism Implementation Task Force – CTITF), que atua na
forma de cooperação internacional entre diversas organizações internacionais e Estados,
implementando estratégias no âmbito das quatro linhas de atuação expostas. Tal atuação
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pode ser acompanhada através dos relatórios que essa Força Tarefa vem emitindo desde
2012 na forma de resoluções.
Em relação ao terrorismo marítimo, objeto do presente trabalho, destacam-se as
resoluções A/66/762 de 2012, A/68/841 de 2014, A/70/826 de 2016 e A/71/858 de 2017,
por serem as únicas publicadas até a presente data que versam sobre tema. Tais relatórios
mencionam que a organizações regionais e, principalmente, a OMI, realizam a
implementação das estratégias mencionadas anteriormente. O problema é a forma como
se dá tal implementação, que se resume, basicamente e na maioria das vezes, à celebração
de seminários, workshops e cursos sobre segurança marítima dos Estados, prestando em
poucas vezes assistência técnica a tais Estados, geralmente no tocante à implementação
da SOLAS XI-2 e do ISPS Code.
Diante disso, faz-se necessária a real implementação das estratégias relacionadas
na resolução A/60/288 da Assembleia Geral da ONU, visto que tal plano de ação abrange
instrumentos suficientes para a dissuasão ou, ao menos, a administração do terrorismo
internacional.
Como mencionado anteriormente, em relação ao terrorismo marítimo
internacional, evidenciou-se que os esforços em torno da implementação das citadas
estratégias tem sido bastante ineficientes, ao passo que a CTITF tem resumido suas
operações basicamente em nível de educação, sendo necessárias ações mais efetivas de
implementação do que a mera conscientização sobre a regulamentação a respeito do
combate ao terrorismo internacional e os sistemas da INTERPOL e da ONU, de modo a
abranger real investimento nas áreas de segurança portuária e marítima, inclusive com o
desenvolvimento de sistema de monitoramento e controle de tais ferramentas.
A criação desse sistema faria com que os Estados, principalmente os
subdesenvolvidos, onde é mais comum a presença de terroristas marítimos e piratas, por
conta da carência de presença estatal em algumas áreas, melhorassem sua segurança tanto
em terra quanto no mar, além do que fossem devidamente monitorados em relação a sua
cooperação com a implementação do regime de combate ao terrorismo marítimo,
composto pela SUA Convention, SOLAS XI-2 e ISPS Code.
O monitoramento e controle pode ser feito por meio da emissão de relatórios dos
Estados parte das referidas convenções à CTITF, que poderá fazer inspeções nas
instalações e sugerir adequações e melhorias.
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Entretanto, tal ferramenta não é de simples desenvolvimento, visto que abrange
altos investimentos e esbarra na soberania de tais Estados, que somente implementarão
as ferramentas que desejarem.
Visando solucionar tais aspectos, há duas ferramentas já desenvolvidas no cenário
internacional.
Em relação ao financiamento desses instrumentos, a própria resolução A/60/288
prevê a participação de diversos organismos internacionais e, inclusive, da comunidade
civil, para cooperar no sentido de contribuir para tais fins. Todavia, acredita-se que tais
contribuições sejam reduzidas se houver déficit de accountability no manejo destas
verbas, sendo assim, outra preocupação deve ser sempre a manutenção das máximas
eficiência e transparência na gestão das aplicações a serem desenvolvidas.
Já no tocante ao cumprimento das definições constantes do plano de ação, os
Estados que se comprometeram a fazê-lo, dispõem de meios para tanto e que mesmo
assim se negam a implementar medidas de mitigação de vulnerabilidades, podem ser
demandados na Corte Internacional de Justiça (CIJ) pelo descumprimento de suas
obrigações perante a comunidade internacional, visto que sua conduta é danosa não
somente a seu Estado, mas sim a toda esta comunidade, ao passo que o terrorismo
internacional afeta a todos, desde que abertos espaços para a instalação e crescimento de
organizações terroristas. Em relação à modalidade marítima internacional, a ausência de
cooperação ganha especial proporção, visto que tanto o tráfico quanto o tráfego marítimos
abrangem, notadamente, diversas partes de nacionalidades diversas.
Entretanto, vale ressaltar novamente o problema do reconhecimento da jurisdição
da CIJ, bem como a fragilidade de seu sistema de coerção e execução de sentenças,
conforme exposto anteriormente neste capítulo.
Na mesma linha de implementação das estratégias da mencionada resolução,
Cragin e Chalk (2003, e-book) ressaltam a importância do apoio à redução de
vulnerabilidades relativas a direitos humanos nas populações próximas às organizações
terroristas, de maneira a proporcionar desenvolvimento econômico e social em tais áreas,
como forma de enfraquecer o suporte local a tais organizações, ou mesmo desencorajar o
recrutamento de novos integrantes para elas, dadas as condições de vida mais digna
levadas a estas populações, de modo a deslegitimar a causa terrorista. Todavia, caso não
sejam devidamente implementadas, tais medidas tem o condão de agravar a situação de
tais populações em relação ao terrorismo, reforçando seus laços por conta da descrença
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nas propostas externas à organização. Nesse sentido é Boff (2009, p. 82-83) ao pontuar
que:
Se não houver uma reconstrução das relações para que sejam mais
justas, igualitárias e includentes, seremos condenados a conviver com
conflitos e guerras. Esta paz exige reparações históricas e políticas
compensatórias que os dominadores históricos se recusam a introduzir.
Seu fundamento está na própria natureza do ser humano: se por um lado
existe nele a vontade de poder, existe também a vontade de conviver.
Ao lado do paradigma Alexandre, o Grande, existem os paradigmas
Francisco de Assis e Gandhi, do cuidado e do espírito de irmandade
universal com todos os seres do universo.

Dessa forma, os citados instrumentos de desenvolvimento econômico e social não
devem ser utilizados como forma de controle social ou mesmo de exploração de recursos
presentes nas áreas alvo de sua implementação, pois caso haja tal aplicação corrompida,
como exposto, poderá haver o efeito reverso, isto é, o ressurgimento de atividades
terroristas.

CONCLUSÃO

Analisado o fenômeno do terrorismo marítimo e seu impacto na atual comunidade
internacional, faz-se imperiosa a tomada de decisões no sentido de mitigar tal fenômeno
a fim de se garantir a paz no cenário internacional.
Para tanto a ONU, por meio de sua Assembleia Geral editou a resolução A/60/288
que disciplina o Plano de Ação para Prevenir e Combater o Terrorismo Internacional,
aplicável a todas as formas de terrorismo internacional, abrangida sua variação marítima.
Tal plano consiste em traçar estratégias anti e contraterrorismo, de forma que visa a
implementação de políticas públicas em diversos setores para minimizar os estudados
aspectos que abastecem as organizações terroristas, quer financeiramente ou mesmo com
pessoal e território.
Todavia, constatou-se que tais estratégias, em relação ao terrorismo marítimo
internacional, não têm sido devidamente implementadas, ao passo que se resumem à
conscientização de Estados e autoridades marítimas a respeito dos regimes internacionais
de combate ao terrorismo internacional, prestando, por poucas vezes, assistência técnica
e material a tais Estados, notadamente os menos desenvolvidos, onde muitas vezes o
fenômeno do terrorismo cria suas raízes.
Por consequência, faz-se necessária a real implementação de tais políticas tão bem
elaboradas, mas tão mal aplicadas no cenário internacional. Para tanto, são necessários
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investimentos tanto públicos quanto privados, bem como a manutenção de instrumentos
de controle de tais medidas, inclusive com a cobrança judicial no âmbito da CIJ das
posturas a que os Estados-partes se comprometeram caso não o façam de fato.

REFERÊNCIAS
ARON, R. Peace and War. Londres: Weidenfeld & Nicolson, 1966, apud WILKINSON,
P. Terrorismo político. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p. 17.
BBC. Who are Somalia’s al-Shabab? BBC. 9 dec. 2016. Disponível em:
<http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689>. Acesso em: 27 jul. 2017.
BOFF, L. Fundamentalismo, terrorismo, religião e paz: desafio para o século XXI.
Petrópolis: Vozes.
BURNETT, J. S. Dangerous Waters: modern piracy and terror on the high seas. Nova
York: Plume, 2003, p. 285.
CRAGIN, K.; CHALK, P. Terrorism and Development: using social and economic
development to inhibit a resurgence of terrorism. Santa Monica: Rand, 2003, e-book.
CRETELLA NETO, J. Em busca da definição que o mundo hesita em laborar: terrorismo
internacional. In: BEDIN, G. A., Org. Estado de Direito, Jurisdição Universal e
Terrorismo. Ijuí: Editora Unijuí, 2009, p. 210.
______. Terrorismo Internacional: inimigo sem rosto, combatente sem pátria.
Campinas: Millenium, 2008, p. 37.
ENRÍQUEZ, D. Terrorismo marítimo y libertad de navegatión: la actividad de la
Organización Marítima Internacional em materia de protección y los claroscuros del
Convenio SUA y del Protocolo SUA de octubre de 2005. In: Annuario Mexicano de
Derecho Internacional. Vol. VII, 2007, p. 167-168.
HUTCHINSON, M. C. The concept pf revolutionary terrorism. The Journal of Conflict
Resolution, setembro de 1972, apud WILKINSON, P. Terrorismo político. Rio de
Janeiro: Artenova, 1974, p. 21.
NINCIC, D. Maritime terrorism: how real is the threat? Fair Observer. 16 jul. 2012.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/User/Desktop/Doutorado/Doutrina/Maritime%20Terrorism_%20How
%20Real%20is%20the%20Threat_%20-%20Fair%20Observer.html>. Acesso em: 24
jul. 2017.
O GLOBO. Cinco fatos sobre o Al-Shabaab. O Globo. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/mundo/cinco-fatos-sobre-al-shabaab-15765477>. Acesso em:
27 jul. 2017.
PREVIDELI, A. Al-Qaeda: fanatismo midiático. In: MARTON, F. (ed). Dossiê Super
interessante: a era do terror. São Paulo: Abril, 2016.

257

PREVOST, J.-F. Les aspects nouveaux du terrorisme internacional. AFDI, vol. XIX,
1973, p. 579-600, apud CRETELLA NETO, J. Terrorismo Internacional: inimigo sem
rosto, combatente sem pátria. Campinas: Millenium, 2008, p. 31.
SANTI, A. de. Terror vermelho. In: MARTON, F. (ed). Dossiê Super interessante: a era
do terror. São Paulo: Abril, 2016, p. 51.
SIMIONI, A. A. C. Terrorismo Marítimo. Revista da Escola de Guerra Naval. V. 17,
n. 2, p. 167-197, jul/dez 2011, Rio de Janeiro. Disponível em:
<https://www.egn.mar.mil.br/arquivos/revistaEgn/dezembro2011/edicao17_2.169200.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2015.
SLOAN, S. Terrorism: the present threat in context. Nova York: Berg, 2006, p. 27.
SOUKI, H. M. de C. Terrorismo e Direito Internacional: reflexões acerca do fenômeno
terrorista no século XXI. Revista eletrônica de Direito do Centro Universitário Milton
Paiva. 7 jun. 2013. Disponível em: <http://npa.newtonpaiva.br/direito/?p=1177>. Acesso
em: 17 ago. 2016.
START.
Global
Terrorism
Database.
Disponível
em:
<http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&search=maritime&
count=100>. Acesso em: 27 jul. 2017-a.
______.
Global
Terrorism
Database.
Disponível
em:
<http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&s
tart_year=&start_month=&start_day=&end_year=&end_month=&end_day=&asmSelec
t0=&perpetrator=457&target=11&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualtie
s_max=>. Acesso em: 27 jul. 2017-b.
______.
Global
Terrorism
Database.
Disponível
em:
<http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&s
tart_year=&start_month=&start_day=&end_year=&end_month=&end_day=&asmSelec
t0=&perpetrator=276&target=11&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualtie
s_max=
http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?start_yearonly=&end_yearonly=&sta
rt_year=&start_month=&start_day=&end_year=&end_month=&end_day=&asmSelect0
=&perpetrator=276&target=11&dtp2=all&success=yes&casualties_type=b&casualties_
max=>. Acesso em: 27 jul. 2017-c.
______.
Global
Terrorism
Database.
Disponível
em:
<http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&search=maritime&expand
ed=yes&charttype=line&chart=overtime&ob=GTDID&od=desc#results-table>. Acesso
em: 19 jul. 2017.
TARRAZONA, N. Infamous Abu Sayyaf leader killed. The Maritime Executive. 29 abr.
2017. Disponível em: <http://www.maritime-executive.com/article/infamous-abusayyaf-leader-killed>. Acesso em: 5 maio 2017.
TNG, E. H. Terrorism in the maritime domain. 80p. Tese – Naval Postgraduate School.
Monterey, 2013.

258

UNCTAD SECRETARIAT. Review of maritime transport 2011. United Nations
Publication, 2011, p. 26.
VASCONCELOS, A. (ed). Guia conhecer fantástico extra: terrorismo as faces do
terror. São Paulo: On line, 2016.
VILLAMOR, F. Philippine Congress extends martial law in besieged region. The New
York
Times.
22
jul.
2017.
Disponível
em:
<https://www.nytimes.com/2017/07/22/world/asia/philippines-martial-law-rodrigoduterte.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Sayyaf>. Acesso em: 27 jul.
2017-a.
______. Philippine military says 17 mutilated civilian bodies found in Marawi. The New
York
Times.
28
jul.
2017.
Disponível
em:
<https://www.nytimes.com/2017/06/28/world/asia/philippines-marawi-civilians-bodiesisis-duterte.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Sayyaf>. Acesso em: 27
jul. 2017-b.

259

A MÍDIA IMPRESSA E OS AGLOMERADOS SUBNORMAIS NO MUNICÍPIO
DE BERTIOGA
Marcelo Nehme68
Cristina Schmidt69
Elaine Nehme70

RESUMO
Verifica-se no Município de Bertioga uma problemática emergente no que se refere à
regularização fundiária e à moradia para população de baixa renda. Fato que impõe
necessidade de reformulação e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento em uma
forte confluência entre a agenda pública e a demanda exposta. Este artigo traz uma
reflexão sobre os aglomerados subnormais e a participação popular nos processos de
avaliação e proposição de políticas públicas a partir da cobertura jornalística dada a essa
temática. Para isso, realizou uma análise de conteúdo da mídia impressa Jornal Costa
Norte do município de Bertioga, realizada no período de janeiro a junho de 2017.
Observa-se nas reportagens que a regularização fundiária pode ser a grande solução para
aumentar a receita do município, porém não foram apresentadas discussões aprofundadas
no sentido de conduzir o município a um zoneamento urbano que possibilite uma menor
segregação sócio espacial.
Palavras-chave: Aglomerados subnormais. Déficit habitacional. Regularização fundiária.
Participação popular. Políticas Públicas.

ABSTRACT
This research intends to discuss the subject subnormal clusters and popular participation
focus of the content analysis carried out next to the printed media Jornal Costa Norte in
the municipality of Bertioga. Based on the data collection, organization and interpretation
of the reports, carried out from January to June of 2017, on subnormal clusters, housing
deficit and popular participation. There is a need to reformulate and discuss the
Development Master Plan and a strong convergence between the public agenda and
exposed demand. It can be observed in the reports that land regularization may be the
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great solution to increase the municipality's income, but no in-depth discussions have
been presented in order to lead the municipality to an urban zoning that allows less social
and spatial segregation.
Keywords: Subnormal clusters. Housing deficit. Land regularization. Popular
participation. Public policy.
INTRODUÇÃO
Os governos, federal, estaduais e municipais necessitam enfrentar o grande
problema que é a carência de moradias. Embora o problema atinja as varias camadas da
população a situação se agrava entre as camadas de renda mais baixa da população,
atingindo, além das metrópoles, também os centros de pequeno e médio porte.
Atualmente, a chamadas áreas urbanas desfavorecidas - favelas, mocambos ou invasões,
entre outras - são uma presença marcante na paisagem urbana brasileira, espelhando uma
crise que começa no início do século e, agravando-se com o avanço do processo de
urbanização que chega ao presente. (LORENZETTI, 2001)
O processo de migração atinge a região metropolitana da Baixada Santista, bem
como o município de Bertioga, em 1991, recém emancipada. A migração para a nova
cidade fora motivada pela forte presença do mercado imobiliário, que logo após a
emancipação fomentou a construção de vários condomínios e ocupação do território nas
proximidades das praias. (PASCHOAL, 1993)
A ocupação de grandes faixas de terra para construção de empreendimentos de
alto padrão causou uma série de impactos diretos à paisagem, e, vários impactos sociais,
pois a classe de trabalhadores que migraram para o município, no intuito de trabalhar na
construção civil, carecia de políticas públicas na área de habitação, conduzindo-os a áreas
públicas até então não ocupadas margens de rios e áreas destinadas à preservação
ambiental, dando origem aos primeiros aglomerados subnormais no novo município.
(PLHIS, 2010).
Ao interpretarmos essa realidade, verificamos o processo dinâmico de
transformação que o município se encontra, necessitando elaborar estratégias de
desenvolvimento que interajam com as diferentes culturas.
Neste contexto o significado de cultura se amplia trazendo para o seu cerne a
antropologia social e política distinguindo traços importantes como o trabalho
(movimento de criação do sentido, que captura a experiência do mundo dado para
interpretá-la, criticá-la, transcendê-la e transformá-la, com a experimentação do novo); a
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ação (para dar a pensar, dar a ver, dar a refletir, a imaginar e a sentir o que se esconde sob
as experiências vividas ou cotidianas); e o direito do cidadão (direito de acesso aos bens
e obras culturais, direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a política).
(CHAUÍ, 2012).
Ao ignorar esses traços culturais, as estratégias de desenvolvimento arriscam-se
a perpetuar ou agravar os malefícios que deveriam normalmente evitar ou solucionar,
levar em conta fatores sociais e o contexto cultural, assim como a participação da
comunidade na preparação e execução dos projetos econômicos é o que irá proporcionar
o sucesso do desenvolvimento que depende em partes de soluções que fazem eco da
percepção que uma comunidade tem da sua própria identidade. (UNESCO, 2009).
A participação popular na elaboração, implementação e fiscalização contribuem
para a eficácia e abrangência das políticas públicas, ampliando o acesso a serviços
públicos e melhorando o desempenho administrativo, além de fortalecer a democracia.
Para Chauí (2012, p.19):
A democracia é aquela forma da vida social que cria para si própria um
problema que não pode cessar de resolver, porque a cada solução que
encontra, reabre o seu próprio problema, qual seja, a questão da
participação.

Assim sendo, a liberdade de participação de todos os indivíduos, a partilha do
poder são valores encontrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
desenvolvidos no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que consagra
uma série de direitos políticos e liberdades civis que constituem os pilares de uma
verdadeira democracia.
Em poucas palavras, os direitos humanos, universalmente proclamados, são
direitos que precisam ser garantidos a todos, o seu efetivo exercício poderá ser facilitado
pelo reconhecimento da diversidade cultural, que pode igualmente reforçar a coesão
social e renovar os modos de uma governança verdadeiramente democrática. (UNESCO,
2009).
Com este olhar a necessidade de parcerias entre o Estado, as empresas e a
sociedade civil organizada para a formulação, aplicação e monitoramento de políticas de
desenvolvimento que atinjam a todos que convivem na sociedade.
Nos últimos meses a mídia local vem focando questões relativas à necessidade da
reformulação e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento e, neste contexto em
várias reportagens a questão do déficit habitacional e regularização fundiária foram direta
e indiretamente tratados.
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Diante do exposto este artigo tem como objetivo fazer uma análise de conteúdo
do Jornal Costa Norte a partir da coleta, organização e interpretação das reportagens sobre
a necessidade da reformulação e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento, déficit
habitacional e regularização fundiária e a participação popular. A coleta de dados foi
realizada nos meses de janeiro a junho de 2017, e as reportagens analisadas apresentaram
uma forte confluência entre a agenda pública e a demanda exposta.
Observa-se nas reportagens que a regularização fundiária pode ser a grande
solução para aumentar a receita do município, porém não foram apresentadas discussões
aprofundadas no sentido de conduzir o município a um zoneamento urbano que possibilite
uma menor segregação socioespacial. Nem mecanismos de monitoramento de políticas
públicas relacionadas à diversidade cultural e direito à moradia, que garantam uma melhor
governança e plena aplicação dos direitos humanos universalmente proclamados.

1.

BREVE

HISTÓRICO

DO

SURGIMENTO

DOS

AGLOMERADOS

SUBNORMAIS NO BRASIL

No Brasil as ocupações subnormais surgem no fim do século XIX, com a
libertação e segregação sócio-espacial da população negra e com o processo de
industrialização no século XX durante o período do governo militar grande parte da
população rural dirigiu-se às cidades de grande e médio porte evidenciando assim a falta
de planejamento urbano aumentando substancialmente os aglomerados subnormais.
(ALVES, PEREIRA,MONTEIRO,VIEIRA, 2010)
Com as mudanças demográficas ocorridas no Brasil a partir da década de 60 e 70,
do chamado “Milagre Econômico”, presencia um grande êxodo rural, devido às
transformações tecnológicas no campo, os constantes desastres naturais, a busca por
melhores salários, falta de incentivos e por melhores serviços públicos, faz com que
milhares de pessoas se dirijam para aos grandes centros dando início a uma série de
transformações urbanísticas. (LORENZETTI, 2001).
As cidades não estavam preparadas para tal fenômeno, a demanda por moradia
estava muito abaixo da oferta, conduzindo os migrantes a áreas periféricas. O trabalhador
recém chegado com baixa qualificação para os empregos oferecidos nas cidades é
conduzido ao mercado informal. (BEVENGA, 2011).
Com baixa renda, e sem condições para se manter nas regiões mais próximas ao
centro das cidades e ao modo de vida urbano os novos moradores dirigem-se para as
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regiões periféricas, próximas a áreas verdes e rios, dando origem a novas favelas,
confrontando-se novamente com a ausência e distância dos serviços públicos outrora
desejados.
O aumento da população urbana implicou na necessidade de novos lugares para
moradia, tendendo para descentralização e o surgimento de setores residenciais seletivos,
formação de periferias e novos territórios (LOBATO, 1994).
Durante a década de 80, o país é tomado por uma intensa mobilização social em
busca da redemocratização, culminando com a constituição em 1988, a qual retoma a
discussão sobre reforma urbana, ampliando a autonomia das cidades brasileiras do ponto
de vista político, administrativo e financeiro.
As diretrizes para a política urbana no Brasil passam a ganhar força com a
publicação da Lei Federal 10.257/2001. (BRASIL, 2001), em seus artigos 182 e 183, que
criam a obrigatoriedade de um Plano Diretor para as cidades com mais de vinte mil
habitantes.
No ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos
mostram um novo desenho da demografia, apontando uma população de 190.732.694
pessoas, onde 11.400.000 (6% da população) vivem em aglomerados subnormais
localizados em 323 municípios em todo país, onde 84,35% da população vivem em
situação urbana e 15,65% em situação rural.
Com a publicação da Lei 11257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade,
informações do IBGE, nos dão conta que das 5572 cidades brasileiras apenas metade
tinham Plano Diretor para guiar suas políticas públicas de planejamento urbano.

2. DIAGNÓSTICO DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS NO MUNICÍPIO DE
BERTIOGA

Dentro do contexto de crescimento dos centros urbanos a Região Metropolitana
da Baixada Santista (RMBS) já abriga mais de 1.813.003 de pessoas, com crescimento
médio de 0,86%. Está entre as maiores do país: é a 17ª em um grupo de 27 regiões
metropolitanas e aglomerados urbanos com mais de 01 milhão de habitantes, (IBGE
2016).
A população residente em aglomerados subnormais na região Metropolitana da
Baixada Santista somam 300.000 mil pessoas, (IBGE 2010), o município de Bertioga está
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inserido nesta região e se destaca pelo crescimento demográfico acima da média regional
e estadual desde a sua emancipação política no ano 1991.
O processo de migração para o território de Bertioga foi motivado pela forte
influência do mercado imobiliário, que logo após a emancipação fomentou a construção
de vários condomínios e ocupação do território nas proximidades das praias.
A população de Bertioga é de 47.645 habitantes segundo o Instituto Brasileiro
Geográfico de Estatística (IBGE, 2010), entretanto essa população dobra principalmente
entre os meses de dezembro a março. Segundo esse mesmo instituto para o ano de 2016
estima-se que essa população passe a ser de 57.942 pessoas e que a população em
aglomerados subnormais seja de 11400 pessoas. (IBGE, 2010)
Segundo dados da Prefeitura do município de Bertioga, existem cerca de 34
aglomerados subnormais em todo o território do município, divididos entre favelas,
parcelamento irregular de área pública, parcelamento irregular e disperso dentro de
loteamentos regulares, loteamentos irregulares de baixa renda, e parcelamento em área
pública. Os Assentamentos Precários do tipo favela respondem pela maior parte dos
aglomerados subnormais do município, as quais estão sintetizadas a seguir.

Tabela 01- Tipo de Assentamento Domicílio Total.
TIPO DE ASSENTAMENTO

DOMICÍLIO
TOTAL

FAVELA

988

PARCELAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS

1269

PARCELAMENTOS IRREGULARES DISPERSOS EM LOTEAMENTOS
REGULARES

3846

LOTEAMENTO IRREGULARES DE BAIXA RENDA

2275

TOTAL

8378

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, (PLHIS 2010)

A percepção do crescimento dos aglomerados subnormais é nítida em todo espaço
territorial do município, bastando um breve deslocamento do centro da cidade, até a divisa
ao norte com o município de São Sebastião.
O grande fluxo de migrantes que chegam a cada ano ao município provoca o
crescimento ainda mais dos aglomerados. De acordo com Polis (2012) no período de 1991
a 2010 a taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) foi de 11,34% a.a. No período de
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2000 a 2010 teve uma redução de 4,42% , entretanto ainda continua a representar a mais
alta da região metropolitana da Baixada Santista, com uma demanda cada vez maior por
políticas publicas que vão além da questão habitacional.
Paralelo ao crescimento populacional pode-se observar o crescimento de
domicílios em assentamentos subnormais. Parcerias foram realizadas com a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional, (CDHU), Programa de Subsidio Habitacional, (PSH)
e com o Programa de Arrendamento Residencial e a Caixa Econômica Federal, através
do Programa Minha Casa Minha Vida.
Apesar das parcerias desenvolvidas no processo de tentativa de redução do déficit
habitacional, o modelo de crescimento ditado por um Plano Diretor aprovado em 1998 é
desatualizado, nos conduz a uma tendência de continuidade do problema e da segregação
sócio espacial vigente.
Seguem Gráficos sobre tendência do problema:
Gráfico 01 – Crescimento Populacional
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Extraído de: Secretaria de Habitação – Prefeitura do Município de Bertioga

Gráfico 02 – Domicílios em Assentamentos Subnormais
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Extraído de: Secretaria de Habitação – Prefeitura do Município de Bertioga
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Os gráficos demonstram uma grave questão social que urge ser enfrentada. Para
isso há necessidade de ouvir os envolvidos para que se possam encontrar alternativas para
a resolução do problema.
Nos últimos meses a mídia local vem focando questões relativas à necessidade da
reformulação e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento, e neste contexto em
várias reportagens a questão do déficit habitacional e regularização fundiária foram direta
e indiretamente tratados.
3. OS CAMINHOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

O fato de poder opinar, discutir, de manifestar seu pensamento sobre algo que faz
parte do meio social, independente do viés econômico, religioso ou político é o princípio
da dignidade humana, sendo um dos pilares das sociedades democráticas.
No Brasil, com o fim da ditadura militar a liberdade de expressão princípio
manifestado na Declaração dos Direitos Humanos passa a ser um ideal a ser perseguido
pelo cidadão brasileiro, que participa ativamente na elaboração da Constituição de 1988,
que teve o intuito de acabar com a repressão do direito de liberdade, amparando os
cidadãos perante suas necessidades básicas e dignidade.
Considerada como a Constituição cidadã, a política nacional inaugura um novo
modelo de gestão, colocando o cidadão como protagonista das decisões políticas, criando
espaços e mecanismos para a participação popular.
Com a municipalização das políticas públicas, sob argumento de que o município
tem melhores condições de prestar assistência social à população, pelo fato de estar mais
próximo do povo e mais atento as questões culturais e regionais. O governo federal passa
a exigir dos municípios a criação de conselhos municipais orientados pelo princípio da
paridade na sua composição, composto de representantes do município e da sociedade
civil organizada visando permitir a participação popular na administração pública.
(ROCHA, 2012).
Outra ferramenta que possibilita a participação dos envolvidos nas demandas
sociais são as audiências públicas, instituído pela Constituição Federal em seu art. 58
parágrafos 2º inciso II, nas audiências diversos autores sociais podem estar participando
das decisões da administração pública, não limitando a prática da democracia apenas no
momento que os contribuintes votam.
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Após a promulgação da Constituição de 1988 o mundo passa por um processo de
transformação e grandes mudanças nas estruturas sociais, políticas e econômicas ocorrem
em especial na comunicação entre pessoas e organizações. A informação que sai da
origem está cada vez mais próxima do receptor e com velocidade impressionante.
(SANTOS, 2014)
Importante salientar é que essas transformações ocorreram devido aos avanços das
tecnologias, estando à informação cada vez mais próxima do receptor que a recebe sem
muitas vezes conseguir compreender e interpretar o que está sendo transmitido, ao mesmo
tempo incentivar o fluxo de informação sem obstáculos à liberdade de expressão, é um
elemento fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos e é amplamente
considerada como pilar das liberdades democráticas. (UNESCO, 2010).
Diante deste cenário como menciona Castells (2013) a comunicação promove um
novo espaço público, o espaço em rede, tornado-se a comunicação autônoma sendo
essencial aos movimentos sociais, permitindo que o movimento se forme e possibilite o
relacionamento com a sociedade em geral, para além do controle dos detentores do poder
sobre o poder da comunicação.

4. A MÍDIA IMPRESSA E OS AGLOMERADOS SUBNORMAIS NO
MUNICÍPIO DE BERTIOGA

A promulgação da Constituição Federal de 1988 possibilitou a criação de diversos
municípios no território nacional, com isso passou a difundir as vantagens de se ter um
município autônomo e no dia 19 de maio de 1991, nasce o município de Bertioga, com
autonomia municipal nos aspectos políticos, administrativos e financeiros.
O recém emancipado município precisa enfrentar limitações em infra-estrutura,
planejamento, gestão urbano-habitacional, recursos financeiros e administrativos. Sua
emancipação ocorreu quando o mundo também testemunhou grandes mudanças nas
estruturas sociais, políticas e econômicas e, em especial, na comunicação entre pessoas,
entre pessoas e organizações, entre organizações e dentro delas. (SANTOS, 2015, p.315).
Para Mesquita (2009) a comunicação possibilita aos cidadãos perceber, entender
e interferir sobre o mundo que os cercam, promovendo o desenvolvimento local sendo
uma importante ferramenta na construção da sociedade figurando nos cenários políticos,
sociais, econômicos e culturais, sendo responsável por formar a identidade de um povo.
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Esta reflexão é necessária para que possamos realizar uma análise crítica dos
acontecimentos e como interferem no nosso cotidiano e seus impactos que causam na
localidade e com isso visualizarmos os caminhos que muitas vezes os detentores destes
veículos de comunicação desejam que a sociedade exerça.
A mídia é, inegavelmente, gostemos ou não, um dos principiais sistemas de
responsabilização da sociedade contemporânea. É também por ela que os governos são
mais transparentes, que minorias conseguem canalizar suas demandas, que eleitores e
cidadãos conseguem se inteirar dos temas da res publica. Porém, por isso mesmo, ela
passa a ser um dos assuntos mais centrais dessa mesma sociedade. (CANELA, 2007,
p.14).
Desta forma, realizamos uma pesquisa e verificamos a relação da mídia impressa
no fortalecimento da democracia no município de Bertioga, abordando a expansão urbana
e o déficit habitacional e seus impactos e como esse veículo de informação faz
apropriação desta temática transformando-as em notícia.
Tal temática tem sido explorado pela mídia local os eventos focais potencializam a
discussão entorno do planejamento urbano no município de Bertioga, conforme
observado no jornal de maior circulação no município. O Jornal Costa Norte.
Inserido no Sistema Costa Norte de comunicação, o Jornal Cidade de Bertioga
realiza o seu primeiro periódico em 1991. Com atuação ampliada, a edição 20 chega às
bancas com a logomarca Jornal Costa Norte. A publicação passa então a ser semanal a
partir de 1993. Três anos depois, o veículo se reestrutura, circula com páginas coloridas
e se torna referência em notícia
A linha editorial do Jornal Costa Norte está centrada na divulgação de notícias
diversas das cidades da Baixada Santista e Litoral Norte, distribuídas nas editorias
Política, Geral, Polícia, Esporte e Variedades. Também faz parte do semanal abordar os
principais fatos que ocorrem no mundo, no Brasil e em São Paulo, que influenciam
diretamente a região litorânea do Estado. (www. costanorte.com.br)
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Tabela 2- Eventos focais diretos e indiretos em relação ao problema público.
Jornal: Costa Norte (jornal impresso semanal: Litoral Norte)
Data

Assunto/ Abordagem
a.

Eixos Demarcados
Espaço/tempo

b. Atores envolvidos
c. Presença de elementos da Política
Pública
d. Critérios de agendamento (ou
estratégias midiáticas)
07 a 13 de janeiro
de 2017 (sábado à
sexta)

Invasões no município de
Bertioga (Prefeitura fala como irá
conter crescimento desordenado)

Ação do poder público na cidade de
Bertioga; envolve aplicação de política
de fiscalização; população dos locais
invadidos.

21 a 27 de janeiro
de 2017 (sábado à
sexta)

Moradores são presos por prática
de “gato” em área de moradia
irregular

21 a 28 de abril de
2017 (sábado à
sexta)

Temas que envolvem Políticas
Públicas nos mais variados
seguimentos serão discutidos em
seminário promovido pelo Jornal
Costa Norte
Seminário organizado pelo Jornal
Costa Norte pretende discutir
Políticas Públicas por quem
entende do assunto.

Ação policial na cidade de Bertioga;
envolve
autoridades
policiais;
população de áreas irregulares;
Concessionária de Energia; Prefeitura.
Ação desenvolvida pelo Jornal Costa
Norte no município de Bertioga;
envolvendo poder público municipal e
entidades (Informativo)

17 a 26 de maio de
2017 (sábado à
sexta)

27 de maio a 02 de
junho de 2017
(sábado a sexta)

Matéria 01: Seminário aponta o
crescimento
populacional
e
ocupação desordenada com os
principais problemas da cidade.
Matéria 02: Moradores perdem
recurso
em
processo
de
reintegração de posse em área de
futuro empreendimento de alto
padrão.

03 a 09 de junho de
2017 (sábado a
sexta)

Início dos trabalhos para revisão
do Plano Diretor da Cidade.

Ação de divulgação de evento na
cidade de Bertioga para discutir
políticas públicas junto a empresas de
consultoria; especialista em meio
ambiente; especialistas em urbanismo.
Matéria 01: Evento (seminário).
Organizado pelo Jornal Costa Norte na
cidade de Bertioga, participante das
discussões: classe política, consultores,
judiciário e especialista em meio
ambiente e planejamento urbano.
Procura de alternativas para problemas
habitacionais e fundiários. Matéria 02:
Ação judicial no município de
Bertioga. Retirada de moradores de
área envolvendo proprietários das
áreas, empreendedores e classe política
local.
Ação do poder público no município
de Bertioga. Publicação de decreto
para início da discussão do Plano
Diretor envolvendo Prefeitura do
Município,
Câmara
Municipal,
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Conselhos Municipais e Sociedade
Civil.

Após analisar as 24 (vinte e quatro) edições realizadas pelo Jornal Costa Norte,
verificamos que a temática “ocupação urbana e déficit habitacional”, foi exposta em 06
(seis) edições, sendo matéria de capa em 05 (cinco) delas, representando 30% (trinta) por
cento das capas apresentada pela mídia impressa no período de 06 (seis) meses.
A categoria das reportagens está distribuída da seguinte maneira, conforme
exposta abaixo.
Tabela 03 – Categoria das Reportagens
JORNALISMO

DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE

06

03

01

As reportagens analisadas apresentaram uma forte confluência entre a agenda
pública, principalmente por fazer das prioridades do governo do recém empossado
prefeito do município, com gestão 2017-2020.
Verificou-se que o tema volta a fazer parte da mídia quando ocorre ação por meio
de força judicial, ocasionando aumento da tensão social que é exposta com caráter
policial.
As demais reportagens foram meterias divulgando evento promovido pela própria
instituição midiática com a presença de atores envolvidos tais como: Prefeitura,
especialistas nas áreas, latifundiárias, econômica e algumas organizações sem fins
lucrativos, com intuito de discutir e oferecer propostas de planejamento para o município,
bem como o Decreto publicado pela imprensa oficial, nomeando a comissão que dará
início as discussões sobre o Plano Diretor.
Quanto às matérias de divulgação do seminário e da Comissão para discussões do
Plano Diretor nos mostra a preocupação da mídia em estar promovendo o debate.
Entretanto observa-se que mesmo pautando a discussão o veículo não proporciona através
das reportagens um aprofundamento da origem do problema. Possibilitando e
incentivando discussões rápidas por atores sociais diretos e indiretos responsáveis pelo
status quo.

271

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ocupações subnormais no Brasil é um problema constante, por isso urge a
necessidade de uma postura mais dinâmica por parte do governo e iniciativa privada, para
que se possa pelo menos minimizar o grande hiato existente referente ao planejamento
das cidades.
A análise nas legislações vigentes é necessária, bem como a ampliação do diálogo
entre todos os envolvidos, entretanto são necessárias tomadas de decisões mais enérgicas
para um problema que a cada ano se agrava.
A mídia é uma importante ferramenta ao acesso do conhecimento é o ponto central
para levar ao receptor a informação é a união entre cidadania e democracia, por meio dela
surgem às hipóteses, os argumentos a reflexão crítica, reconhecer essa relação é
considerar a informação um fator fundamental para a vida em sociedade.
De acordo com Campos (2012) reconhecer a qualidade da informação, não é um
favor dos veículos de comunicação realizam junto aos seus receptores, mas é um dever
legalmente reconhecido, correspondendo ao direito que todo receptor tem de ser bem
informado.
Assim, as publicações realizadas pelo Jornal Costa Norte, durante os meses de
janeiro a junho de 2017, referente à temática déficit habitacional, regularização fundiária
e plano diretor deverá auxiliar ao receptor a obter uma consciência sobre os problemas
existentes da localidade em que está inserido.
Entretanto, nas reportagens percebe-se a falta de aprofundamento dos conteúdos
como ausência de diagnóstico, possíveis parceiros e alternativas para a resolução do
problema.
As reportagens mencionam a possibilidade de aumento da receita do município,
mas não foram apresentados dados técnicos referente a esta afirmativa, as discussões não
foram aprofundadas no sentido de conduzir o município a um zoneamento urbano que
possibilite uma menor segregação sócio espacial, nem foram apresentadas como proposta
para a solução do problema público novas parcerias governamentais, reformulação do
Plano Diretor, e incentivos fiscais para construção nas Zonas Especiais de Interesse Social
– ZEIS.
As abordagens das reportagens apontam para a reformulação do Plano Diretor
como mecanismo que facilitaria a implantação de ZEIS, principalmente se considerar o
déficit habitacional existente no município.
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Com temas de grande complexidade como o exposto a informação necessita ser
repassada de forma coesa de fácil compreensão e principalmente transparente assim
possibilitaremos a formação de cidadãos conscientes com condições de decidirem e atuar
na sua realidade.
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ESTADO LAICO: Direito humano à diversidade cultural religiosa
Luciana Nolli71
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RESUMO
Este estudo objetiva examinar o tema: Estado Laico e o Direito Humano à diversidade
cultural religiosa, sob os prismas de modalidades de participação no tratamento das
situações de dissenso ou de antagonismo de interesse, as quais se compõem a partir da
noção programática e vivencial de Estado Democrático de Direito. Verifica também
mecanismos legais, bem como a contextualização histórica da interação entre o Estado e
a igreja a partir do descobrimento do Brasil. Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo,
de revisão de literatura e documental, quanto ao direito e garantia de respeito à
diversidade religiosa enquanto cultura. Partimos da hipótese que um Estado Laico é
terreno fértil para o desenvolvimento dos Direitos Humanos e da diversidade cultural, em
contraste com o Fundamentalismo Religioso.
Palavras chave: Direitos humanos. Garantia fundamental. Liberdade religiosa.
ABSTRACT
This study aims to examine the theme: Lay State and the Human Right to religious
cultural diversity, under the prisms of participation in the treatment of situations of dissent
or antagonism of interest, which are composed from the programmatic and experiential
notion of State Democratic Right. It also verifies legal mechanisms, as well as the
historical contextualization of the interaction between the State and the church from the
discovery of Brazil. It is a qualitative-descriptive study, of literature and documentary
revision, regarding the right and guarantee of respect for religious diversity as a culture.
We start from the hypothesis that a Lay State is fertile ground for the development of
Human Rights and cultural diversity, in contrast to Religious Fundamentalism.
Keywords: Human rights. Fundamental guarantee. Religious freedom.
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INTRODUÇÃO

Este artigo científico tem por objetivo examinar o tema: estado laico e o direito
humano à diversidade cultural religiosa, sob os prismas de modalidades de participação
no tratamento das situações de dissenso ou de antagonismo de interesse, as quais se
compõem a partir da noção programática e vivencial de Estado Democrático de Direito.
Para tanto é da máxima valia a busca da conceituação básica de itens indispensáveis à sua
compreensão e não poderia ser diferente, de outra forma seria apenas um aglomerado de
opiniões dispares.
A Declaração da Cidade do México sobre Políticas Culturais da UNESCO no
ano de 1982 apud Relatório Mundial da UNESCO – Resumo (2009), traz a religião como
parte da amplitude conceitual de cultura: “o conjunto dos traços distintivos, espirituais e
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e
que abarca, para além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais
do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças” (2009, p. 4).
Neste panorama Marilena Chaui (2008), seguindo a linha da UNESCO, em
artigo científico especialmente dedicado à reconstituição dos significados da palavra
cultura, concebe que a diversidade cultural é em si um fato, pois a existência de inúmeras
culturas distingue-se, em primeira vista, através de anotações etnográficas, mesmo que
determinada cultura tenha seus contornos tão sutis que pareçam muito leves para serem
percebidos.
Dentro de conceitos tão claros, Furtado está na mesma linha de pensamento,
trazendo a diversidade cultural como sendo “diferenças culturais que existem entre o ser
humano. Há vários tipos, tais como: a linguagem, danças, vestuário, religião e outras
tradições como a organização da sociedade” (2014, p. 6) .
Ainda dentro do panorama das conceituações, antes de continuarmos,
esclarecemos que não se trata de adentrar às questões místicas ou na simbologia das
religiões, tem este estudo como recorte à temática central do direito do cidadão de ter a
faculdade religiosa respeitada pelo Estado no exercício de seu papel de gerenciamento da
sociedade.
Ranquetat-Jr (2008, p. 70) diz que: “a expressão laicidade derivado termo laico,
leigo. Etimologicamente laico se origina do grego primitivo laós, que significa povo ou
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gente do povo. De laós deriva a palavra grega laikós de onde surgiu o termo latino laicus”.
Ou seja, a palavra laicidade significa: povo leigo de religião.
Já por laicidade estatal entende-se “um regime social de convivência, cujas
instituições políticas estão legitimadas principalmente pela soberania do povo, e não por
representações religiosas. Por isso, o Estado Laico surge, realmente, quando a origem
desta soberania provém não mais do sagrado, mas sim do povo”74 (BLANCARTE, 2001,
p. 847) (livre tradução).
Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso (2017)
o princípio da laicidade contido no artigo 19 da constituição brasileira “apresenta-se com
três conteúdos: (i) separação formal entre Estado e Igrejas; (ii) neutralidade estatal em
matéria religiosa; e (iii) garantia da liberdade religiosa”.
Já Pereira (2010, p. 11) aclara a diferença entre laicidade e laicismo, uma vez que
este “não envolve neutralidade, mas hostilidade diante da religião, e tende a resvalar para
posições autoritárias, de restrição a liberdades religiosas individuais”.
Em contraponto

a laicidade, deve-se esclarecer

também,

acerca do

fundamentalismo, onde os primeiros a utilizarem o termo fundamentalismo já no início
do século XX foram os protestantes batista norte-americanos que “passaram a denominarse ‘fundamentalistas’ para distinguirem-se de protestantes mais ‘liberais’, que, a seu ver,
distorciam inteiramente a fé cristã. Eles queriam voltar as raízes e ressaltar o
‘fundamental’ da tradição cristã [...]” (ARMSTRONG, 2009, p. 13).
Acerca de fundamentalismo religioso, segundo Santos (2015, p. 70) fica
caracterizado por uma ação política radical e organizada, tendo “muitas de suas
características emprestadas da sociedade do conhecimento e do mercado, que, aliás, são
elementos combatidos em muitos discursos fundamentalistas, mas com os quais há
colaboração ou assimilação”. E conclui dizendo que o fundamentalismo desabrocha em
muitos modelos, mas sempre sendo uma “utopia desvirtuada, uma ideologia malevolente
e um culto sacrificial” (idem).
Assim sendo a conceito de fundamentalismo remonta a toda e qualquer conduta
que rejeite o diálogo e queira considerar o “outro” como um território a ser conquistado.
Cabe aqui ainda mais uma conceituação: o Estado Democrático de Direito. Para
Silva (2005, p. 228) “o Estado Democrático de Direito deve realizar a institucionalização

“[...] un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas estan legitimadas principalmente
por la soberania popular, y no por elementos religiosos. Por eso, el Estado laico surge realmente cuando el
origem de esta soberania ya no es sagrada sino popular” (BLANCARTE, 2001, p. 847)
74
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do poder popular, num processo de convivência social pacífico, numa sociedade livre,
justa e solidária e fundada na dignidade da pessoa humana”.
Dentro de todas as conceituações aqui apresentadas, em face da laicidade (e não
laicismo) dentro do século XXI, Barreto (2007) deixa claro acerca da diversidade cultural
que é mais do que simples possibilidades, “é espécie do gênero liberdade” (2007, p. 1), mas
que defende-la e incentivá-la (a liberdade cultural) não quer dizer que deve-se violar
direitos humanos em prol de determinadas tradições culturais ou costumes (BARRETO,
2007).
Vê-se aqui que a diversidade cultural religiosa está intimamente ligada aos direitos
humanos, no sentido de que um Estado Laico deve promover a tolerância religiosa. Como
salienta Silva (2004), tolerância não no sentido da indiferença, mas como ação
participativa aceitando que em primeiro lugar, para muitos, suas crenças são, talvez, o
único fato que admitem como verdadeiro. E num segundo momento permitir que os
outros professem crenças diversas de forma livre e sem coerções de nenhuma espécie,
mudando de religião se assim desejarem. “Em terceiro, trabalhar em prol da garantia de
livre prática religiosa, dentro dos limites da razão, cultura e sociedade” (SILVA, 2004, p.
10).
Aqui também, cabe explanar acerca do alerta da UNESCO, em seu relatório do

ano de 2009, sobre o ativismo político e a intolerância como instrumento “a fim de
promoverem programas políticos e de índole conexa, o que pode precipitar conflitos entre
religiões e provocar dissensões no seio das sociedades” (COMITÊ CONSULTIVO DO
RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL, 2009) suprimindo
assim direitos humanos inerentes a pessoa humana, e não apenas dentro do direito a
diversidade cultural mas, e também, de sua dignidade e liberdade de expressão.
E diante de tantos conceitos pode-se afirmar que nosso Estado Democrático de
Direito está em consenso ou em dissenso com a laicidade apregoada em nossa carta
magna? Abordar-se-á este assunto em linhas finais, porém concretas, nesta pesquisa, visto
o antagonismo aparente gerado pela decisão do STF, acerca do ensino religioso
confessional em escolas públicas brasileiras.

1. MITO OU VERDADE
Tem-se a máxima: “Todos os islâmicos são fundamentalistas religiosos” ou pior
“Só os islâmicos são fundamentalistas religiosos”. E como nas enquetes que vemos no
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meio midiático fica a pergunta: Mito ou Verdade? MITO. Mito para os dois
questionamentos.
A palavra fundamentalismo sequer está ligada ao mundo islâmico, uma vez que
foi formulada por cristãos entre os anos de 1902 e 191275 (“o rótulo ‘fundamentalista’ foi
cunhado por Curtis Lee Laws, batista, redator do Watchman-Examiner, em 1920”
(REILY, 1993, p. 305). Então por que o termo está tão fortemente ligado ao islamismo?
Para responder este questionamento exige-se um brevíssimo relato histórico: "a
confusão terminológica veio à tona quando o aiatolá Khomeini derrubou o xá (Reza
Pahlevi)76. Foi em 1979” (PIERUCCI, 1999, p. 177). Por não haver termo para resumir o
tão impressionante acontecimento que fosse de rápida e fácil compreensão no mundo
ocidental, “o jeito foi recorrer às pressas ao baú de ismos das igrejas ocidentais"
(PIERUCCI, 1999, p. 178).
Assim surgiu a ponte entre fundamentalismo e a religião islâmica.
2. LAICIDADE DO ESTADO BRASILEIRO
Quando da chegada dos jesuítas ao Brasil, a população aqui ‘encontrada’ foi tida
como herege e necessário que fossem todos convertidos ao catolicismo romano, adotado
pela maioria dos países europeus há época. Assim o Brasil, em seu ‘nascimento’ foi
‘batizado’ um país católico por convicção (e um pouco de conveniência também).
Freyre apud Soriano (2002) bem lembra que durante o século XVI, as portas do
Brasil colônia não estavam somente abertas, mas escancaradas aos estrangeiros, desde
que estes professassem a fé ou religião católica romana, sem importar de onde vinham ou
se eram mestiços.
A descoberta e colonização da nova terra pelos europeus, especialmente os
portugueses, nos idos do final do século XV e início do XVI, traz consigo apontamentos
de que a expansão mercantilista se dá para a própria expansão do império e da fé. “Assim,
movido pelos desígnios ditados pela Santa Sé, o Império português lança-se nas aventuras
das descobertas de além-mar” (CASAMASSO, 2010, p. 6167).
Temos que rememorar, também, que o Brasil, sofreu considerável influência
cultural e religiosa por parte da população escrava composta por descendentes de

Para maiores esclarecimentos ler “História documental do protestantismo no Brasil” de Duncan
Alexander Reily, 1993.
76
A instauração de um regime teocrático e totalitário, em forma de revolução religiosa (em nome de Alá e
Maomé), derrubou o regime laico e o governo estabelecido à época no Irã.
75
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africanos, aqueles “que trouxeram bases culturais religiosas que influenciaram
decisivamente as práticas espirituais do país” (TRAMONTE, 2013, p. 15).
Apesar do longo período de parceria entre o Estado e a igreja romana, aos poucos
os portugueses foram atenuando a participação religiosa junto ao governo imperial,
“expressão maior dessa prevalência, as medidas impostas pelo Marquês de Pombal, na
segunda metade do século XVIII, expulsando todos os jesuítas do Brasil, não mais
deixava dúvidas acerca da pujança do Estado ante a presença dos atores religiosos”
(CASAMASSO, 2010, p. 6168).
Neste mesmo período, acontece na Europa o nascimento do Iluminismo, que de
um lado é visto como um “movimento intelectual e cultural que subverte os fundamentos
pautados na religião e no absolutismo monárquico, propondo a supremacia da razão sobre
a fé” (CECCHETTI, OLIVEIRA, et al., 2013, p. 28), buscava concretizar direitos dos
cidadãos, de outro lado “promovia o genocídio físico e cultural de nações indígenas
inteiras e a escravização massiva de negros africanos nas Américas, bem como mantinha
sob seus domínios diversas colônias na África e na Ásia” (CECCHETTI, OLIVEIRA, et
al., 2013, p. 29).
Ainda dentro do surgimento do Iluminismo, Chauí (2008, p. 55) destaca que a
cultura dentro do iluminismo “passa a ser encarada como um conjunto de práticas [...]
que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos, segundo um critério de
evolução”.
De mesma forma aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, em 1824
Dom Pedro I outorga a primeira constituição brasileira, em que pesem destaques dois
artigos: 5º e 103, pela forte presença religiosa ainda em evidência no Brasil e positivada
na Carta Imperial. “Art. 5º: A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a
religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico,
ou particular em casa para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo”
(BRASIL, 1824).
Assim, desde que os cultos fossem domésticos e não houvessem exteriorizações
acerca de outras religiões era “permitido não ser católico”, o que já era grande avanço dos
direitos humanos no campo da liberdade religiosa, visto que até aquele momento quem
não fosse católico, no Brasil, cometia o crime de heresia e/ou apostasia cabendo a
condenação de morte.
A partir da Carta Magna de 1824, a liberdade de religião passa a fazer parte do
sistema jurídico nacional, cabendo ao cidadão a possibilidade de “não ser católico”,
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embora que limitada a não exteriorização pública. Mesmo sendo um avanço dos direitos
humanos, fica nítida ofensa a liberdade cultural religiosa ainda preservada em âmbito
nacional brasileiro.
A ligação entre Estado-Igreja é tão marcante que o art. 103 da Constituição
Imperial de 1824 traz o juramento que deve ser proferido pelo imperador: “Juro manter a
Religião Catholica Apostolica Romana, a integridade, e indivisibilidade do Imperio;
observar, e fazer observar a Constituição Politica da Nação Brazileira, e mais Leis do
Imperio, e prover ao bem geral do Brazil, quanto em mim couber” (BRASIL, 1824).
Se avançarmos poucos anos no tempo (1891) veremos que o Estado Brasileiro,
quando da nova Constituição brasileira, reza a laicidade da recém-nascida república.
Todavia, ao contrário do que se imagina, não foi a constituição de 1891, que
primeiramente teria separado o Estado da Igreja estabelecendo então a ‘laicidade estatal’;
o que ela fez foi recepcionar um novo regime previsto no Decreto 119-A datado de
17/01/1890: “Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e
livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as
disposições comuns” (BRASIL, 1890), decreto este idealizado, dentre outros, por Ruy
Barbosa, que há época era Ministro da Fazenda do governo de Marechal Deodoro da
Fonseca.
Casamasso (2010) reforça esta afirmação quando retrata que com o Decreto 119A o, então governo provisório, torna laica a jovem república do Brasil, fazendo assim a
separação entre o Estado e “as confissões religiosas”.
Ocorre que a separação por si só não foi capaz de findar a desumana discriminação
por parte do Estado em face das crenças religiosas diferentes da católica, de mesma sorte
que não ceifou regalias ou privilégios católicos encravados no sistema, isso apenas fez
com que surgisse um novo desenho social o da discriminação, isto é, o da intolerância
religiosa.
Nas primeiras décadas do século XX, na esteira das correntes
higienistas, criminológicas e cientificistas em voga, juízes, médicos,
legisladores, delegados, intelectuais e jornalistas, empenhados em
estabelecer uma ordem e um espaço público modernos, tomaram a
Igreja Católica como modelo de religião e de culto religioso e,
simultaneamente, como antítese de práticas “mágico-religiosas”
espíritas e afro-brasileiras. A mediunidade e as práticas curativas dos
espíritas eram comumente rotuladas de patológicas e enquadradas como
exercício ilegal da medicina nos embates públicos travados entre 1920
e 1940. (MARIANO, 2011, p. 246)
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Como visto as religiões africanas “foram perseguidas física e simbolicamente. [...]
surgem, então, as estratégias de sobrevivência religiosa, que vão do sincretismo à
transmutação dos ritos, símbolos e espaços sagrados” (TRAMONTE, 2013, p. 106).
O sincretismo religioso como forma de sobrevivência ocorreu principalmente com
a religiosidade dominante, a católica, surgem as formações das Irmandades, como, de
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, todavia também decorre da interação com outras
não hegemônicas como as indígenas, surgindo novas culturas religiosas como a afroindígenas (TRAMONTE, 2013).
A implacabilidade Estado-igreja era empreendida, também, com voraz acidez
contra protestantes, principalmente com o objetivo de embaraçar a dilatação das religiões
tidas como concorrentes religiosos, assim demonstrado por Mariano (2011), “o
Departamento de Defesa da Fé implementou uma política de oposição ao protestantismo,
em nome da defesa” (MARIANO, 2011, p. 247) do que Rolim apud Mariano (idem)
denominou de “nação católica”.
Destas intentadas restaram na memória de diversos religiosos protestantes
registros históricos pessoais. É o que se nota em Sylvestre apud Mariano (2011) inclusive
com possíveis ocorrências de perseguições, agressões, expulsão de suas cidades até
mesmo assassinatos de protestantes e derrubada de seus templos.
A laicidade do Estado brasileiro iniciada com o Decreto 119-A e ganhando força
com o texto constitucional de 1891, tem seu ápice com a Carta Magna de 1988, tendo a
laicidade estatal inclusa no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais o artigo 5º,
incisos VI ao VIII, (BRASIL, 1988) garantindo liberdade de crença, proteção a liberdade
de culto, assistência religiosa e garantia de direitos diante da crença confessada.
A laicidade brasileira além de estar prevista no texto constitucional, como visto
acima, tem também previsão infraconstitucional nas leis: 4.898/65 – Lei de Abuso de
Autoridade; 7.716/89 – Lei dos Crimes resultantes de preconceitos de raça, cor, etnia
religião ou procedência nacional; 9.394/96 – Lei que Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
[...] bem como em Tratados Internacionais dos quais o Brasil é
signatário, a exemplo da Convenção Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos; Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos;
Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e
Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções; Declaração
sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou
Étnicas, Religiosas e Linguísticas; a Declaração de Princípios sobre a
Tolerância. (LIMA e OLIVEIRA, 2015, p. 26)
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Deve-se deixar claro que laicidade não se confunde com liberdade religiosa (uma
vez que esta é um dos componentes daquela) haja vista a primeira Constituição brasileira
que permitia a “liberdade religiosa”, contudo a religião do ‘Império’ continuava a católica
dado seu histórico de surgimento, não obstante isto é situação atual em países como a Grã
Bretanha e escandinavos. Então o que define o Estado Laico em sua essência?
Resumindo e aclarando o que diz Blancarte e Barbier apud Ranquetat-Jr (2008, p.
71), laicidade significa para o Estado uma neutralidade em religião e divide-a em dois
sentidos diferentes, sendo o 1º a extirpação da religião do Estado e da res pública, sendo
esta colocada como neutralidade-exclusão; e a 2ª em sendo o Estado respeitoso de todas
as religiões em condição de igualdade, aqui aparece a neutralidade-imparcialidade.
E ainda Lima e Oliveira (2015) salientam que a liberdade religiosa compreendida
dentro de um Estado Laico deve abarcar também os ateus e agnósticos, neste sentido a
laicidade encontra-se no direito de não crerem em nada e manifestarem sua descrença.
3. LAICIDADE ANGOLANA
Angola é um país que, juridicamente, considera-se, laico (art. 10º, da Constituição
Angolana), e em seu art. 41 a mesma Constituição garante a liberdade de consciência, de
religião e de culto; além de outras legislações infraconstitucionais que caminham pela
mesma estrada (GOVERNO DE ANGOLA, 2015).
Entretanto após episódio trágico ocorrido no ano de 2012 com religiosos da Igreja
Universal do Reino de Deus – IURD – em Angola, acidente este que levou a “morte de
16 pessoas por asfixia e esmagamento durante um culto da IURD em Luanda (LIMA e
OLIVEIRA, 2015), o governo angolano determinou que fossem fechadas todas as igrejas
neopentecostais até que o caso fosse investigado. Segundo Lima e Oliveira (2015)
concluídas as investigações no ano de 2013, a referida instituição religiosa teve suas
atividades suspensas, por ordem governamental por um período de 60 dias, suspensão
esta que atingiu outras igrejas evangélicas do país.
Um mês após o início da suspensão, o governo angolano revogou-a permitindo
que a instituição religiosa retomasse suas atividades “sob fiscalização dos ministérios do
Interior, Cultura, Direito Humanos e Procuradoria Geral da Justiça” (LIMA e OLIVEIRA,
2015, p. 30).

Mas este não foi um episódio isolado do governo angolano em relação a
intolerância religiosa, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) em relatório editado em

283

2014, que analisa a liberdade religiosa de vários países, incluindo o Brasil, já demonstra
queixas de minorias religiosas acerca de favoritismos do governo angolano à Igreja
Católica. Queixas estas também aclamadas pela comunidade Islâmica do país (LIMA e
OLIVEIRA, 2015).
O relatório da AIS apud Lima e Oliveira (2015) ainda destaca situações de
intolerância como: ridicularização pública, ataques a algumas práticas animistas
(descritas como feitiçaria), vandalização de santuários etc.
Lima e Oliveira (2015) deixam claro que apesar do ordenamento jurídico angolano
prever ampla e irrestritamente a liberdade religiosa, se auto determinando um Estado
laico, o que ocorre no campo do “ser” parece apresentar-se como um Estado
fundamentalista, que restringe a liberdade religiosa impondo exigências intransponíveis
à liberdade de culto de algumas religiões minoritárias, com o discurso de proteção aos
cidadãos angolanos.

4. E O ESTADO ISLÂMICO?

Azevedo (1997) conta que Maomé, século VI d.C., prega em Meca, que Alá é o
único deus dos islâmicos. Sua doutrina está contida no Corão (livro sagrado dos
mulçumanos). Alguns princípios básicos estão contidos lá, como: a prece, a esmola, o
jejum e a peregrinação à Meca. “A essas práticas fundamentais, acrescenta-se outro dever:
a guerra santa (jihad), necessária para conduzir o indivíduo à verdadeira fé” (AZEVEDO,
1997, p. 238).
O fundamentalismo é acontecimento recente filho da modernidade, onde Estado e
Igreja são dispares e não mais estão ligados ou mesmo a religião comanda o Estado (país).
É neste contexto que nasce o Estado Islâmico, com ideologias de “restauração da
moralidade”, que desencadeou ataques terroristas por todo o mundo.
Estes ataques promovidos pelo Estado Islâmico, principalmente na França,
deixam explícito sua disputa por poder e riqueza, justificando sua violência na religião,
demonstra sua tentativa de impor o poder pelo medo, reprimindo, através da violência,
todas as formas de liberdade e de direitos humanos (BOSCHETTI, 2017).
O Estado islâmico é, apenas, mais uma faceta da intolerância a que o
fundamentalismo religioso prega ao mundo. E se fossemos abarcar todos que fizeram
barbáries

em

nome

da

religião

mil

laudas

não

seriam

suficientes

para

tantos: Adolf Hitlers, Yasser Ara-fats, Inquisições e tantas outras “cruzadas santas” que
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destituíram a humanidade de direitos e liberdades fundamentais e inerentes aos seres
humanos.
É válido ressaltar que “a globalização aumentou os pontos de interação e fricção
entre as culturas, originando tensões, fraturas e reivindicações relativamente à identidade,
particularmente a religiosa, que se convertem em fontes potenciais de conflito” (COMITÊ
CONSULTIVO DO RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL, 2009,
p. 1).

5. BRASIL, UM MAR DE ROSAS?

Como dito até aqui, o Brasil passou por muitas transformações legais e culturais
para que de fato e de direito tornasse-se um país laico. E por isto vivemos num mar de
rosas?
Se considerarmos países como Síria (onde o Estado Islâmico causa terrorismo
constante) ou Angola (que apesar da laicidade positivada, suas ações são, em tese,
fundamentalistas), sim vivemos em um mar de rosas. Contudo se olharmos com uma lupa,
de perto, veremos que nossa laicidade não é tão ‘preto no branco’ assim.
Contudo em 2008, é celebrado um Acordo entre o Brasil e a Santa Sé, acordo este
promulgado em 2010, através do decreto 7.107/10, acordo este que prevê em seu art. 11,
parágrafo 1º que “o ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de
matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil
[..]” (BRASIL, 2010) (grifo nosso).
Acordo este que envolve questões diretamente relacionadas ao direito de liberdade
religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional, elementos intrínsecos da
dignidade da pessoa humana.
Aqui cabe um levantamento, acerca do dissenso ou do antagonismo (aparente) de
interesses, as quais se compõem a partir da noção programática e vivencial de Estado
Democrático de Direito, visto que o Supremo Tribunal Federal – STF, neste ano, julgou
improcedente a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 4439, proposta pela
Procuradoria Geral da República, que pleiteava que fosse dada interpretação conforme a
Carta Magna Nacional, ao disposto no caput e §§ 1º e 2º do art. 33 da LDB – Lei 9.394
de 1996, e também ao art. 11, parágrafo 1º do acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé
que foi promulgado pelo decreto 7.107/2010.
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O STF parece retomar o sentido de que o Estado pode sim manter vínculo com a
religiosidade católica e outras confissões religiosas bastando o respeito à liberdade
facultativa individual da pessoa como mote da dignidade humana dada a perspectiva da
laicidade estatal.
Assim defendido pelo Ministro do STF, na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental – ADPF – Dias Toffoli (2016) que a liberdade religiosa está
intimamente ligada ao direito da manifestação do pensamento, seja confessional seja
agnóstico, “sendo um contrassenso que a exteriorização do pensamento de uns seja
tolhido em nome da proteção da liberdade de crença de outrem” (TOFFOLI, 2016).
Na mesma linha de pensamento o Ministro do STF Dias Toffoli, já na Ação Direta
de Inconstitucionalidade – ADI 4439 – profere seu voto no sentido de que o modelo de
laicidade brasileira não compreende somente a abstenção do poder público quanto ao
favorecimento de corporações religiosas, de causar prejuízos ou impedir a liberdade de
expressão religiosa, pois para ele “não existe separação estanque entre o Estado e as
religiões" (TOFFOLI, 2017, p. 3).
E continua ao relembrar que, apesar da proibição constitucional do Estado
financiar cultos, existe uma cooperação entre o poder público estatal e entidades
religiosas, como “o exemplo de sucesso e de grande relevância pública das parcerias entre
o Poder Público e as Santas Casas de Misericórdia, existentes no Brasil desde 1543”
(TOFFOLI, 2017, p. 3 e 4).
A laicidade acima de tudo é um princípio de “proteção das minorias” postulada
sob o “tripé tolerância, igualdade e liberdade religiosa” não existindo assim qualquer
incompatibilidade entre o estado democrático e religião no Estado, “ao contrário, ambas
podem e devem ser parceiras na busca do bem comum, especialmente no
desenvolvimento de uma sociedade plural e compreensiva para com as naturais diferenças
entre os seus integrantes” (LEWANDOWSKI, 2017, p. 5).
Já para o Ministro Roberto Barroso (relator na ADI 4439/17), seguido por Rosa
Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello, não admite a possibilidade do ensino
religioso confessional.
Barroso (2017) adentra no tema da laicidade estatal sob listando dois conteúdos
jurídicos da laicidade: 1) conteúdo jurídico da laicidade é o da separação formal entre
Estado e Igreja, não cabendo ao Estado laico a identificação formal com nenhuma
religião; 2) na dimensão institucional a laicidade veda qualquer arranjo político que
conduza à fusão entre Estado e religião.
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A presidente do Supremo Tribunal Federal se posicionou com os ministros:
Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes no sentido de que o ensino religioso confessional nas escolas públicas está em
harmonia com o sistema constitucional brasileiro.
Não é de hoje, nem exclusividade do campo das ciências sociais acadêmicas que
se conhece a máxima de que não se existe direitos humanos sem democracia e de mesma
sorte esta sem aquela. “Vale dizer, o regime mais compatível com a proteção dos direitos
humanos é o regime democrático” (PIOVESAN, 2006, p. 6).
E por que o regime democrático? Chauí (2008, p. 69) nos traz que em uma
democracia temos a instituição de “direitos pela abertura do campo social à criação de
direitos reais, à ampliação de direitos existentes e à criação de novos direitos. Eis porque
podemos afirmar que a democracia [...] está aberta ao tempo, ao possível, às
transformações e ao novo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrou-se neste trabalho, que no transcurso da história brasileira o
entrelaçamento do Estado e da religião se confundem em alguns aspectos, especialmente
quanto à busca pelo poder. Isso ficou bem claro quando das expedições de desbravamento
e colonização das novas terras.
Verificou-se também pela contextualização da revisão de literatura que direito e
garantia de respeito à diversidade cultural religiosa e também educacional passa por
inúmeros posicionamentos e questionamentos doutrinários complementares evolutivos,
mas nem sempre homogêneos, muitas vezes a intolerância religiosa foi exteriorizada por
atitudes de nefasta violência humana contra os “iguais”, ou seja, contra a própria
humanidade.
Notamos que ainda há muito o que se aprender sobre o tema especialmente com
relação ao “aprender a viver em conjunto”, importantíssimo para o Século XXI.
Contudo cabe salientar que a intolerância (seja ela religiosa, política, social,
econômica e, até científica) atrasa o desenvolvimento, retrai direitos fundamentais
(inerentes ao ser humano) e coíbe o respeito ao próximo, a tolerância ao diferente, ao
novo e ao vindouro.
Em suma, a laicidade implica em diálogo, respeito, pluralismo e tolerância o que
sugere a evolução e consolidação de direitos inerentes a pessoa humana. Um campo
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próspero para a implementação, respeito e concretização aos Direitos Humanos e à
diversidade cultural se faz presente em situações como esta. O que não ocorre quando o
Estado e/ou sociedade é fundamentalista, visto ser o inverso do que a laicidade representa.
No entanto ainda inspira certos cuidados um importante detalhe, qual seja, a
simples previsão constitucional fundamentada na cidadania de respeito, proteção e não
interferência na liberdade religiosa mesmo que em um Estado declarado Laico,
necessariamente não significa efetivação de tais garantias pelo próprio Estado ou por seu
povo, como demonstrado em Angola.
Só a partir da implantação das possibilidades abertas pelo acordo Estado-igreja
católica confirmado pela suprema corte, é que se poderá verificar, na prática, os efeitos
sob a dignidade humana quanto a questões de tolerância, igualdade e liberdade religiosa
cultural em um Estado que se declara laico.
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O ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO
COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ana Carolina Sanches77
Barbara Lucchesi Ramacciotti78

RESUMO

A superação da violência doméstica é um dos grandes desafios das políticas públicas no
Brasil. Por tal razão, este estudo tem por objetivo geral verificar quais políticas
públicas, em um contexto de Estado de Bem Estar Social, buscaram combater a
violência contra a mulher. Foi realizada uma discussão teórica a respeito desse tipo de
Estado; apresentação do cenário de violência; análise da Lei Maria da Penha e do
Feminicídio. O problema se refere tanto a tardia regulamentação específica quanto a
aplicabilidade da norma. Esta pesquisa se justifica dada a importância do tema e
relevância jurídico social. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Estado. Violência. Mulher. Políticas Públicas.

ABSTRACT

The overcoming of domestic violence is one of the great challenges of public policies in
Brazil. For this reason, this study has the general objective of verifying which public
policies, in a context of Welfare State, have sought to combat violence against women.
A theoretical discussion was held about this type of State; presentation of the scenario
of violence; analysis of the Law of Maria da Penha and of the Feminicide. The problem
concerns both late specific regulation and the applicability of the standard. This
research is justified given the importance of the theme and social legal relevance. The
methodology used was a bibliographic review.
KEYWORDS: State. Violence. Woman. Public policy.
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INTRODUÇÃO
O Estado de Bem Estar Social é um fenômeno ligado a responsabilidade estatal
no sentido de garantir o bem estar básico dos cidadãos. Envolve um conjunto de
programas governamentais e busca garantias direitos sociais. No Brasil teve por marco
a CLT e a Constituição Federal de 1988 que ampliou diversos direitos e garantias
fundamentais. Não se distingue de um Estado Democrático de Direito. Assim sendo,
esta pesquisa tem por objetivo geral verificar quais políticas públicas, em um contexto
de Estado de Bem Estar Social, buscaram combater a violência contra a mulher.
Será realizada uma discussão teórica a respeito do Estado de Bem Estar Social,
envolvendo conceito, histórico e evolução. Além disso, apresentação do cenário de
violência nos últimos 25 anos e análise da Lei n. 11.340/2006, conhecida por Lei Maria
da Penha e do novo tipo penal denominado Feminicídio inserido ao CP pela Lei
n.13.140/2015.
A desigualdade de gênero, presente tanto nas sociedades antigas, quanto na
Moderna e Pós-Moderna, está intimamente ligada ao elevado número de mulheres
vítimas de violência. Fato esse que destaca a ineficiência do poder estatal, o qual detém
o poder-dever de combater tal violência.
Isso, pois, o Estado legisla, mas não desenvolve uma política criminal capaz de
permitir maior aplicabilidade e efetividade à norma. Visualiza-se, desse modo, um
cenário marcado pela violência contra a mulher que necessita da implantação de
políticas públicas, por meio de um Estado de Bem Estar Social.
Portanto, o problema que se vislumbra diz respeito tanto a tardia
regulamentação específica (somente em 2006), em que pese elevados os índices de
violência letal e não letal contra a mulher, quanto a aplicabilidade da norma, tendo em
vista a ausência de aparato físico, como por exemplo delegacias da mulher e Varas
especializadas. Ademais, ausência de funcionários e infraestrutura adequados.
Este estudo se justifica pelo elevado número de mulheres que são vítimas das mais
varias formas de violencia, pela sua importancia e relevancia jurídico social. A
metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, de cunho exploratório, valendo-se de
doutrina ligada ao tema, artigos científicos e dispositivos legais pertinentes. Tem seu
referencial teórico em Arretche, Lessa, Cunha, Prado, Cerqueira, dentre outros.
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1. O ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL

1.1CONCEITO, ORIGEM E HISTÓRICO
Segundo Andersen uma definição comum nos manuais do welfare state, “é de
que ele envolve responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem estar básico dos
cidadãos” (ANDERSEN, p. 98). A cidadania social, de acordo com Marshal (apud
ANDERSEN, p. 98 e 101), constitui a ideia fundamental de um welfare state. e deve
envolver a garantia de direitos sociais.
O termo welfare state foi desenvolvido por Sir Alfred Zimmern por volta de 1930.
Trata- se de Estado carcaterizdo pelo predomínio da lei sobre o poder, da
responsabilidade sobre a força, da Constituição sobre a revolução. Além disso,
predomínio do consenso sobre o comando. “Nessa acepção, um welfare state não se
distinguiria muito de um estado democrático de direito”. (LESSA, 2012, p. 23).
O novo tipo de intervenção pública surge na Alemanha conservadora na
transição do século XIX para o século XX. Inserido no experimento de unificação e
construção do Estado Nacional, o qual teve por líder de Otto Von Bismarck (LESSA,
2012).
Para Lessa, em que pese as definições serem pouco satisfatórias, segundo elas, “o
estado do bem-estar é um conjunto de programas governamentais voltados para
assegurar o bem-estar dos cidadãos face às contingências da vida na sociedade
moderna, individualizada e industrializada” (VEGHTE, 2007 apud LESSA, 2012, p.
24).
No que tange a evolução histórica da responsabilização pública pelo bem estar,
pode-se dizer que é bem documentada. Representou inovação radical e foi evoluído
incrementalmente. O Estado do bem estar representou uma inovação radical “do ponto
de vista do conjunto de instituições criadas (legislação, políticas, programas,
regulamentações e normas, procedimentos, burocracia), bem como da razão de ser da
nova institucionalidade”. (LESSA, 2012, p. 13). E “do ponto de vista do impacto e do
alcance imediato dos novos programas nem tanto, pois eram inicialmente tímidos.
Ademais, os recursos eram parcos, poucos programas, pequena cobertura e baixos
benefícios, os quais foram lentamente sendo incrementados, de forma progressiva;
relativamente padronizados.

293

Os primeiros programas foram os seguros contra acidentes de trabalho, doença,
invalidez e velhice. Em um segundo momento as aposentadorias, pensões e segurodesemprego. Ampliou-se posteriormente a cobertura e os critérios de elegibilidade.Os
fatores que explicam a implatanção do Estado do Bem Estar variam de acordo com o
ênfase em cada variável, de modo que há diversas teorias explicativas (industrialista,
desenvolvimentista, democracista e recurcistas). Os registros históricos indicam que o
Estado do bem estar se difundiu em países menos desenvolvidos, industrializados e
democráticos para países mais desenvolvidos, como Alemanha, Áustria, França,
Inglaterra e EUA. A proximidade geográfica foi fator determinante.
Posteriormente alguns países introduziram um Estado de Bem Estar Social antes
mesmo de alcançar o desenvolvimento, como por exemplo, a Suécia. Nao há, portanto,
um padrão originário, de modo que a pluralidade de teorias se mostra possuir mais valor
morfológico do que genealógico. (LESSA, 2012) entretanto, há elemento comum de
voluntarismo político: um contexto de agenda reformista mobilizada por um evento
crurcial (como crise, guerra)
Para Pierson há 3 fases marcantes para o nascimento do welfare state: introdução
da introdução da seguridade social; introdução do sufrágio universal masculino e gasto
social público alcançando patamar de 3% do produto. (PIERSON, 1998 apud LESSA,
2012).
A literatura indica três fases do desenvolvimento do Estado de bem estar: fase
formativa (fim do século XIX até Primeira Guerra); consolidão (entre guerras) e a fase
de expansão que se deu a partir de 1940 até meados de 1970 (anos dourados). Passa-se,
desse modo, a abordagem do Estado no Brasil.

1.2. O ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL NO BRASIL

A constituição do Estado de Bem Estar Social no Brasil não difere, em termos
sequenciais, do ocorrido nos países pioneiros. Um dos traços em comum se refere asd
primeiras iniciativas de proteção social nas últimas décadas do século XIX. A introdução
do seguro social foi resultado tanto de iniciativa autoritária quanto de iniciativa operária,
promovendo atuação sindical no sentido em conjunto com o poder estatal , bem como
exercício de cidadania (LESSA, 2012).
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O marco da implantação do Estado de Bem Estar Social no Brasil foi em 1943,
em meio a chamada Era Vargas. Mais especificamente com o advento da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

Em termos mais gerais, é possível argumentar que o período Vargas e o
período Bismarck compartilham do projeto de construção nacional sob a
liderança de um Estado unificado, o que os envolveu a ambos com a
industrialização de seus países (sinal exterior de independência) e com a
produção de suas pré-condições e correquisitos, entre os quais as políticas
sociais, de reconhecida multifuncionalidade, figuram com proeminência.
(LESSA, 2012, p. 182)

Entre 1946 e 1964 nota-se tentativa de implantação de um modelo de bem estar
social com iniciativas universalistas redistributivas. Durante o período de regime Militar,
em termos de bem estar social, houve significativo avanço universalizante das políticas
sociais, nas medida em que a proteção previdenciária foi estendida aos empregados
rurais (em 1963), as domésticas e aos autônomos.
No entanto, somente na recente redemocratização “que a universalização de
direitos sociais (sem condicionalidade de trabalho) à assistencia social, à saúde e a
educação e a definição de um mínimo social”. (LESSA, 2012, p. 182) Há, desse modo,
um deslocamente de padrão de direitos submissos ao projeto de industrialização para um
padrão proativo, norteado pela Constituição Federal, a qual tem por fundamento a
cidadania e a dignidade da pessoa humana (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 1º, II
e III) e por objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; erradicação
da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 3º, I, III, IV).
Com a promulgação da chamada Constituição Cidadã houve a garantia de uma
série de novos direitos sociais e uma era de novas prioridades, acrescenta a autora.

A Constituição de 1988 assegurou uma série de novos direitos sociais
aos brasileiros, que, uma vez garantidos, nos aproximariam das
realizações de bem-estar social do regime social-democrata, em
direção alternativa à do universalismo básico e à do bem-estar
corporativo dos períodos anteriores. (LESSA, 2012, p. 212)
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Com efeito, elenca uma série de direitos fundamentais de primeira, segunda e
terceira geração. Com destaque, o direito à igualdade, previsto no artigo 5º, caput, da
CF/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” e inciso I: “homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”.
A Carta Maga preocupou-se de tal forma em assegurar a igualdade de todos que
prescreveu em diversos dispositivos de seu texto: é objetivo fundamental do Estado,
(artigo 3º, IV); igualdade perante a lei (artigo 5º, caput, I); punição a discriminação
(artigo 5º XLI),
proibição de diferença de salários em razão do sexo, idade, cor (artigo 5º, XLII); dentre
outros (CUNHA, 2014). Trata-se da igualdade formal e material, estano sentido de
objetivo fundamental do Estado e como objetivo da ordem social o bem-estar e a justiça
social (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 193).
Nesse passo, a Constituição busca garantir a todos igualdade de oportunidade,
asssim como implantar “ações afirmativas, que consistem num conjunto de medidas
administrativas e legislativas de política pública que visam compensar desigualdades
históricas decorrentes da marginalização social” (CUNHA, 2014, p. 539), como, por
exemplo, a desigualdade de gênero enraizada no país, intimamente relacionada ao
elevado número de violência contra a mulher. Violência que se tornou natural e que
impede a realização de cidadania plena da mulher.

2. CENÁRIO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER BRASILEIRA NOS
ÚLTIMOS
25 ANOS
Entre 1980 e 2013 morreu um total de 106.093 mulheres vítimas de homicídio,
tendo em vista do registro do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) (Mpa da
Violência, p. 11). Mais especificamente em 1980 foram 1358 mulheres vítimas
enquanto em 2013 esse número passou para 4.762, destacando aumento de 252%.
Desse modo, em 1980 a taxa era de 2,3 vítimas por 100 mil e em 2013, a taxa passou a
ser 4,18 a cada 100 mil (aumento de 111%).

Tabela 1: Número de homicídios de mulheres de 1980 a 2013
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Outro perído analisado pelo estudo foi de 2006 a 2013. Quando comparado ao
perído de 1980 a 2006, no qual havia um crescimento de 7,6% ao ano, o perído de 2006
a 2013 apresentou crescimento de 2,5% ao ano. Essa redução se deu em razão da
vigência da Lei Maria da Penha, Lei n. 11.340, sancionada em 2006, por isso a divisão
do estudo em anterior a 2006 e posterior a 2006.
“No período 2006/2013, com a vigência da Lei, o crescimento do número desses
homicídios cai para 2,6% ao ano e o crescimento das taxas cai para 1,7% ao ano”. Já
entre 2006 e 2007 “num primeiro momento, em 2007, registrou-se uma queda
expressiva nas taxas, de 4,2 para 3,9 por 100 mil mulheres, rapidamente a violência
homicida recuperou sua escalada, ultrapassando a taxa de 2006” (p. 13) Em 2013 as
4.762

mulheres

vítimas

“representam

13

homicídios

femininos

diários”

(WAISELFISZ, 2015, p.11 e 13).
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Gráfico 1: Taxas de homicídio de 2003 a 2013

O Atllas da Violência 2017 revela que “em 2015, 4.621 mulheres foram
assassinadas no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 mil
mulheres” (CERQUEIRA, et al p. 36). Trata-se de estudo lançado pelo Instituto de
pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o
qual identificou que parcela corressponde às vítimas de feminicídio. As txas de
homicídios de mulheres em 2015, quando comparadas as taxas de 2005, indicam
aumento de cerca de 7,5%.
Em uma perspectiva internacional, o Brasil em um grupo de 83 países, com taxa
de 4,8 homicídios por 100 mulheres, haja vista dados fornecidos pela Organização
Mundial de Saúde, “ocupa uma pouco recomendável 5ª posição, evidenciando que os
índices locais excedem, em muito, os encontrados na maior parte dos países do mundo
(WAISELFISZ, 2015, p.27).
El Salavador, Colômbia, Guatemala e Rússia apresentam taxas superiores a do
Brasil, ocupando a primeiras colocações no ranking. Por outro lado, o país possui 48
vezes mais homicídios femininos que o Reino Unido; 24 vezes mais que a Irlanda ou
Dinamarca e 16 vezes mais que Japão ou Escócia. Há, portanto, elevados índices no
país.
No que tange a característica e circunstâncias, de acordo com o Mapa da
Violência, “a população negra é vítima prioritária da violência homicida no país”, com
algumas exceções geográficas (WAISELFISZ, 2015, p.27). A tendência das taxas de
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homicídios de mulheres brancas, historicamente, é de cair e de aumentar as taxas das
vítimas negras, tendo em vista os índices que cresceram de forma drástica.

Gráfico 2: Taxas de homicídios de brancas e negras no Brasil de 2003 a 2013

O local da agressão é outro indicador diferencial dos homicídios de mulheres.
Segundo o Mapa da Violência 27,1% dos homicídios femininos ocorrem no domicílio
da vítima, destacando a alta domesticidade desses crimes.
Em 2014, considerando dados do Sistema de Notificação de Agravos de
Notificação (Sinan - o qual implantou a notificação de violência doméstica em 2009),
foram atendidas 223.796 vítimas de diversos tipos de violência. Ou seja, em 2014, ao
dia foram 405 mulheres brasileiras vítimas de alguma violência, necessitando, portanto,
de algum atendimento em unidade de saúde. Tais registros também possibilitam indicar
os agressores das vítimas: “para as jovens e as adultas, de 18 a 59 anos de idade, o
agressor principal é o parceiro ou ex-parceiro, concentrando a metade do todos os casos
registrados”. (WAISELFISZ, 2015, p.48)
No tocante aos tipos de violência contra a mulher, os registros do Sinan apontam
que há diferentes tipos, mas sobretudo a física, à qual é de longe a mais frequente. Pois,
“presente em 48,7% dos atendimentos, com especial incidência nas etapas jovem e
adulta da vida da mulher, quando chega a representar perto de 60% do total de
atendimentos” Waiselfisz, 2015, p.50). Não obstante isso, “em segundo lugar, a
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violência psicológica, presentem em 23% dos atendimentos em todas as etapas,
principalmente da jovem em diante.” E em terceiro lugar, a
violência sexual, a qual leva a 11,9% dos atendimentos, com maior incidência. Observe
a tabela a seguir:

Tabela 2: Tipos de violência contra as mulheres

Outro dado preocupante oriundo de pesquisa realizada pelo Instituto Avon em
Parceria com o Data Popular revela que, em novembro de 2014, nas 5 regiões do país,
3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos (INSTITUTO
AVON; DATA POPULAR, 2014)
Em 2016, os dados a respeito dos tipos de violência se assemelham. A Central
de Atendimento à mulher (feito pelo ligue 180), no primeiro semestre de 2016, indica
que 12,23% correspondem a relatos de violência, equivalente a 67.962 atendimentos,
dos quais 51,06% são de violência física, 31,10% a violência psicológica, 6,51% a
violência moral, 4,68% cárcere privado, 4,30% a violência sexual, 1,93% a violência
patrimonial e 0,24% a tráfico de pessoas, destacando que agressões físicas e
psicológicas são as principais formas de violência contra a mulher (GOVERNO DO
BRASIL, 2016)
É de se observar que, ao se falar em violência, esta é mais associada a agressão
física (socos e chutes) do que a xingamentos, proibições e controle, os quais também
são formas de violência. O gráfico a seguir aponta as formas, em porcentagem (%),
consideradas agressões para os entrevistados:
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Gráfico 3: Percentual de ações consideradas formas de violência

Fonte: INSTITUTO AVON; DATA POPULAR

Entende-se que o elevado número de violência contra a mulher está intimamente
relacionado ao machismo, o qual está enraizado na cultura brasileira. Isso, porque considerando
a pesquisa realizada pelo Instituo Avon e o Data Popular, 25% dos que responderam ao
questionário entendem que se a mulher usa decote e saia curta, é porque está se oferecendo para
os homens, logo, há concordância com padrões machistas.

Gráfico 4: Percentual de concordância com padrões machistas

Fonte: INSTITUTO AVON; DATA POPULAR
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A respeito da desigualdade de gênero note-se que “a subjugação máxima da mulher por meio de
seu extermínio possui raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi invisibilizada e, por
consequência, tolerada pela sociedade”. (PRADO, 2017, p. 10). Inegavelmente a mulher sempre foi
tratada como uma coisa, a qual o homem podia usar, gozar e dispor. Prado e Sanematu acrescentam:
Essas desigualdades e discriminações manifestam-se de diversas formas, que
vão do acesso desigual a oportunidades e direitos até violências mais graves.
É esse círculo que alimenta a perpetuação dos casos de assassinatos de
mulheres por parentes, parceiros ou ex que, motivados por um sentimento de
posse, não aceitam o término do relacionamento ou a autonomia da mulher.
Ou ainda as mortes associadas a crimes sexuais e aqueles em que a crueldade
revela o ódio ao feminino, entre outros casos. (PRADO, SANEMATU, 2017,
p.10)

3. LEI MARIA DA PENHA E O FEMINICÍDIO
Cumpre destacar inicialmente que “apesar de a Constituição de 1988 ter igualado as
funções familiares entre homens e mulheres, apenas em 1995 a Lei nº 9.520 revogou o Artigo
35 do Código de Processo Penal”, o qual “estabelecia que a mulher casada não poderia exercer
o direito de queixa sem a autorização do marido, salvo quando fosse contra ele, ou que esta
estivesse separada” (CERQUEIRA, et eal, 2015).
Em 2000, a Lei n. 2.732 propunha a vítima de violência doméstica o afastamento do
agressor da residência. No entanto, foi vetada pelo Presidente da República. Até 2006 os casos
de violência doméstica eram julgados com base na Lei nº 9.099/1995, pois tratados como crimes
de menor potencial ofensivo. Nenhuma medida protetiva era oferecida à vítima e nos poucos
casos em que havia um processo e proferida sentença condenatória, a pena se reduzia ao
pagamento de cestas básicas.
A Lei nº 11.340 sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, “cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do
art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher (...)” (LEI MARIA DA PENHA, artigo 1º).
Tendo em vista o artigo 2º da Lei Maria da Penha, toda mulher goza dos direitos
fundamentas inerentes à pessoa humana, sendo asseguradas oportunidades e facilidades para
viver sem violência, preservando sua saúde física e mental. O artigo 3º prevê que serão
asseguradas as mulheres “as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança,
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade (...)”.
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Desse modo, cabe ao poder público desenvolver políticas que buscam, em resumo,
garantir “os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão” (LEI MARIA DA PENHA, artigo 3º, §1º)
A Lei Maria da Penha (LMP), para Calazans e Cortes (apud CERQUEIRA, et al, 2015),
“representa um dos mais empolgantes e interessantes exemplos de amadurecimento
democrático, pois contou na sua formulação com a participação ativa de organizações não
governamentais feministas”, explicam. “Em termos mais gerais, uma inovação importante da
LMP é que esta procurou tratar de forma integral o problema da violência doméstica, e não
apenas da imputação de uma maior pena ao ofensor” .
A Lei n. 13.104, sancionada em 2015, alterou o art. 121 do Código Penal, prevendo o
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e e o artigo 1º da Lei nº
8.072/1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Refere-se ao “assassinato
de mulheres em contextos marcados pela desigualdade
O assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de
gênero recebeu uma designação própria: feminicídio. No Brasil, é também um
crime hediondo desde 2015. Nomear e definir o problema é um passo
importante, mas para coibir os assassinatos femininos é fundamental conhecer
suas características e, assim, implementar ações efetivas de prevenção.
(PRADO, SANEMATU, 2017, p.10)

O elevado número de mortes violentas de mulheres, embora menor do que o número de
homicídios de homens, chamam atenção por ocorrerem em contextos marcados pela
desigualdade de gênero.
É necessário, dessa forma, “construir no âmbito da sociedade e do Estado a compreensão
de que são mortes que acontecem como desfecho de um histórico de violências. Para, assim,
implementar ações efetivas de prevenção”. Entretanto, o enfrentamento às raízes dessa
violência extrema não está no centro do debate e das políticas públicas com a intensidade e
profundidade necessárias diante da gravidade do problema”. Para entender o novo tipo penal é
preciso compreender a violência de gênero pois “é expressão extrema, final e fatal das diversas
violências que atingem as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre
os gêneros masculino e feminino e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas
e sociais”, bem como discriminatórias. (PRADO, SANEMATU, 2017, p.10)
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No tocante ao aparato físico, elencado como um dos problemas verificados de antemão,
é de se observar que, principalmente no interior do país, não há estrutura capaz de atender boa
parte dos casos de violência. Não são todas as cidades que possuem serviços especializados,
como por exemplo delegacias da mulher ou núcleos de atendimento. Com efeito, os serviços
disponíveis estão sobrecarregados e não há número de profissionais, tampouco infraestrutura
adequada (PRADO, SANEMATU, 2017, p.99), de modo que a dificuldade gira em torno da
aplicabilidade da norma.

O montante orçamentário destinado às políticas de enfrentamento da violência
contra as mulheres ainda é insuficiente em todas as esferas – federal, estadual
e municipal. Com isso, os serviços criados ainda são escassos e estão
concentrados nas capitais e grandes cidades. Essa lacuna no interior significa
que o acesso das mulheres aos seus direitos é desigual no país e ainda não se
tornou realidade para uma parcela significativa da população. (PRADO,
SANEMATU, 2017, p.99)

Para Cerqueira et al, a Lei Maria da Penha modificou o tratamento do Estado em relação
aos casos envolvendo violência doméstica, basicamente, por meio de três canais, porque: “i)
aumentou o custo da pena para o agressor;5 ii) aumentou o empoderamento e as condições de
segurança para que a vítima pudesse denunciar;6 e iii) aperfeiçoou os mecanismos
jurisdicionais”, possibilitando, de acordo com o autores, “que o sistema de justiça criminal
atendesse de forma mais efetiva os casos envolvendo violência doméstica”. (CERQUEIRA, et
al, 2015, p.10). Esses três canais afetaram o comportamento dos agressores e das vítimas, assim,
“em tese, é razoável supor que a LMP contribuiu para fazer aumentar o custo esperado da
punição”.
Outro ponto importante, para os autores, se refere ao impactos em termos de políticas
públicas, que “diz respeito ao processo de implantação dos serviços protetivos no território
nacional. Caso haja um processo endógeno, a efetividade da lei poderá variar substancialmente
em relação à implantação aleatória”. Por exemplo, por meio da implantação a priori dos serviços
especializados. “Então, nos lugares onde não houver a criação de qualquer serviço (como
delegacias especiais de atendimento à mulher – Deams, juizados especiais etc.), os canais 2 e 3
(...) – tendem a ser percebidos como não efetivos” (CERQUEIRA, et al, 2015, p.10), finalizam.
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CONCLUSÃO
Há, de fato, um cenário marcado pela violência contra a mulher, especialmente em um
contexto doméstico. As formas são diversas (física, psicológica e moral). Os dados contidos
nos diversos estudos apresentados, Ipea, Mapa da Violência, Data Popular, Instituto Avon,
Patrícia Galvão, corroboram tais afirmações. Os índices de feminicídio caminham na mesma
direção: elevados e em um contexto familiar. O país ocupa a 5ª posição de maior número de
violência em razão do gênero.
O Estado de Bem Estar Social, como fenômeno que busca garantir os direitos, possibilita
mudança desse cenário. A Lei Maria da Penha é recente (11 anos de vigência) e, apesar de
representar significativo avanço em termos de combate a violência doméstica e de políticas
públicas, foi sancionada tão somente em 2006. No mesmo sentido, o novo tipo penal,
denominado feminicídio, foi inserido ao Código Penal, somente em 2015. Verificou-se,
portanto, tais políticas públicas, mas são insuficientes.
Não basta a norma tipificadora, é preciso aparato físico capaz de atender todo o território
nacional, não apenas nos grandes centros. São necessárias delegacias da mulher e Varas
Especializadas. Ademais, funcionários qualificados e infraestrutura que a atenda a demanda.
Assim, o objetivo deste estudo foi atingido. Desse modo, espera ter contribuído com outros
estudos relacionados ao tema e com toda a comunidade acadêmica.
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O CONTEXTO HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: DA
ANTIGUIDADE AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Maíra Darido da Cunha79
João Roberto Barbosa80
RESUMO
O seguinte artigo faz um panorama histórico da conquista de direitos das pessoas com
deficiência e das leis que amparam a inclusão. O artigo elucida o processo histórico em
que estão inseridos as conquistas por direitos e o processo constitucional do século XX e
XXI que criam leis, decretos e portarias para inclusão das pessoas com deficiência. Dessa
forma, a pesquisa busca refletir o porquê, apesar de garantido por lei, ainda não há uma
inclusão plena da pessoa com deficiência em nossa sociedade. A lacuna entre o que prevê
as leis e o que de fato acontece no cotidiano da sociedade remete aos conceitos de
Habermas e sua discussão sobre validade e facticidade das leis.

PALAVRAS CHAVES: Pessoa com deficiência, panorama histórico, políticas públicas.

ABSTRACT
The following article gives a historical overview of the achievement of the rights of
persons with disabilities and the laws that support inclusion. The article elucidates the
historical process in which the achievements of rights and the constitutional process of
the twentieth and twenty-first century, which create laws, decrees and ordinances for the
inclusion of persons with disabilities, are inserted. In this way, the research seeks to reflect
why, although guaranteed by law, there is still no full inclusion of the disabled person in
our society. The gap between what provides the laws and what actually happens in the
daily life of society refers to the concepts of Habermas and his discussion of the validity
and facticity of laws.

KEYWORDS: Person with disabilities, historical panorama, public policies.

INTRODUÇÃO
O seguinte artigo propõe uma revisão bibliográfica acerca da história dos direitos
das pessoas com deficiência. Neste sentido, é apresentado a trajetória do papel da pessoa
com deficiência da Antiguidade Clássica aos dias de hoje.
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Vale ressaltar, de acordo com Manzini (2008), a compreensão de que a inserção
social das pessoas com deficiências ocorre de maneira ampla, ou seja, não corresponde
apenas à escola ou ao trabalho, mas sim a todos os espaços da sociedade.
Mais do que tecer um cenário acerca dos direitos conquistados e políticas públicas
para pessoa com deficiência, o seguinte artigo busca refletir sobre o processo de inclusão
da pessoa com deficiência na esfera pública.
Dessa forma, é necessário refletir o processo de inclusão e quais são as lacunas e
desafios para inclusão plena da pessoa com deficiência em nossa sociedade.
1. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ANTINGUIDADE CLÁSSICA
Tecendo um cenário histórico acerca das diferenças humanas, principalmente as
sobre as características aparentes (deficiência física, intelectual, motora), observa-se que
estas ‘diferenças’ estão associadas a um “sinal de desarmonia ou obra dos maus espíritos”,
como sinal de impureza ou pecado (CARMO, 1991, p. 22). Em vários relatos ao longo
da história do homem as causas das deficiências estariam associadas com problemas
espirituais, ou ligado as crenças dos povos, talvez por atitudes ruins feitas em outra vida
ou por estarem possuídos por demônios (SILVA, 2006, p. 230).
O ponto central da caracterização da pessoa com deficiência ao longo da história
está atrelado às questões de dificuldades na obtenção de alimentação ou autossuficiência
e capacidade para cuidar de si mesmo em hora de perigo. Silva, Seabra Jr e Araújo (2008),
Gugel (2007a) e Silva (1986) relatam em seus trabalhos que os egípcios acreditavam que
as doenças graves e as deficiências físicas ou problemas mentais eram provocados por
maus espíritos ou pecados de vidas anteriores.
Compartilhavam também desta idéia os antigos hebreus, acreditando que as
doenças crônicas, assim como as deficiências físicas ou mentais, ou qualquer deformação
por menor que fosse, indicava impureza ou pecado, sendo as pessoas acometidas por
qualquer imperfeição proibidas de fazerem adoração a seu Deus.
Já na Grécia Antiga nota-se uma antítese, os gregos aceitavam a deficiência
adquirida, mas não a congênita. Há relatos em que existiam instituições ou lares para
pessoas cegas, paraplégicos, pessoas muito pobres e com doenças incuráveis. Porém,
crianças que nascessem com deformidades deveriam ser eliminadas por seus pais. De
acordo com Gugel (2007), Platão, no livro ‘A República’, e Aristóteles, no livro ‘A
Política’, abordaram o planejamento das cidades gregas e os procedimentos que deveriam
ser adotados para com as pessoas nascidas “disformes” e sua eliminação. No que
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pressupõe a eliminação dos bebes nascidos “disformes” deveriam, os próprios pais,
abandonarem as crianças ou as atirarem de uma cadeia de montanhas chamada Taygetos,
na Grécia.

2. A IDADE MÉDIA E AS PRIMEIRAS CONQUISTAS

A conquista da Grécia pelos Romanos não alterou o panorama. Segundo Gugel
(2007a) e Silva (1986), as leis romanas da antiguidade não eram favoráveis às pessoas
que nasciam com anormalidades. Assim como na Grécia, aos pais era permitido eliminar
os filhos com deformidades físicas. A eliminação poderia ser feita pela prática do
afogamento, tão logo se constatasse a deficiência. Entretanto relatos históricos nos dão
conta de que, mesmo a lei determinando a morte, o infanticídio não foi diretamente
praticado. As crianças com anormalidades eram abandonadas em cestos enfeitados com
flores às margens do rio Tigre, ou em outros lugares sagrados. Os sobreviventes eram
explorados nas cidades por “esmoladores”, ou passavam a fazer parte de circos para o
entretenimento das classes abastadas.
Com o surgimento do cristianismo, ainda há época do Império Romano, houve
um combate a prática da eliminação de crianças com alguma deficiência. Neste sentindo,
é um marco histórico no atendimento ‘as diferenças’, na antiguidade. Foram dados os
primeiros passos para inclusão no convívio das pessoas com deficiência, organizando
lares e assistências para elas.
Apesar da tentativa da Igreja em acabar com o infanticídio das crianças com
deficiência, observa-se historicamente, que na Idade Média, ele era ainda largamente
praticado. No entanto, a própria igreja atribuía as causas das deficiências ao sobrenatural,
e seus portadores eram vistos como seres possuídos por demônios. O rei Luís IX, no seu
reinado (1214 e 1270), fundou o primeiro hospital para pessoas cegas, o Quinze-Vingts.
Quinze-Vintes significa 15 x 20 que tem como resultado 300 que por sua vez era o número
de cavaleiros cruzados que tiveram seus olhos perfurados na 7ª Cruzada.
Em vista dos argumentos apresentados, o contexto histórico elucida o papel da
pessoa com deficiência em diferentes sociedades ao longo da história. Neste sentido,
observa-se que há sempre uma marca negativa, sendo fadados a eliminação, ao desprezo
e até associados a maus espíritos.
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3. DO ILUMINISMO AS AÇÕES AFIRMATIVAS

É na Modernidade que há a ideia de superação da concepção de deficiência
enquanto castigo divino, em partes devido a nova concepção de acumulação que permitiu
que os burgueses disseminassem a visão de mundo materialista.
É na transição do sistema feudal para o capitalista que o movimento iluminista,
retorna a visão Clássica, e coloca as questões da ciência como centro das ações do homem.
A religião e a fé davam espaço para a ciência e o homem. Segundo Cândido (2009) por
ter suas ideias baseados no racionalismo, o Iluminismo, foi um movimento efervescente
para se pensar a vida, a natureza e os Homens. Algumas das principais ideias deste
movimento eram: a defesa da democracia, o liberalismo econômico, a liberdade de culto
e de pensamento.
Os ideias iluministas refletiram por toda a Europa, sendo como base para os
movimentos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial que contribuíram para uma
mudança de paradigma histórico central na questão da pessoa com deficiência: a
discussão do pilar da igualdade entre todos os homens.
Porém, vale ressaltar que apesar dos acanços nas discussões o papel da pessoa
com deficiência ainda era marcado pela exclusão, principalmente no que tange o processo
de mercantilização e industrialização. As pessoas com deficiência não participavam da
vida em sociedade, estava excluída do processo de produção da mercadoria.
Com o modelo Fordista e a nova tendência dos especialistas é que surge o primeiro
movimento das pessoas com deficiência nas indústrias, estavam para atender uma
demanda de trabalhadores que aceitavam receber por seu trabalho um salário muito
inferior ao do trabalhador sem nenhuma deficiência. Ainda que participantes do sistema
capitalista, o século XX é marcado pela diferenciação entre os trabalhadores com
deficiência e sem deficiência.
Segundo Lima (2006) é ainda no século XX que há uma reviravolta no cenário
das pessoas com deficiência. As guerras, e principalmente os movimentos nazistas e
fascitas da Europa voltaram a perseguição a pessoa com deficiência, guiada pelo princípio
de eugenia, por intermédio do pressuposto assentado no conceito da superioridade ariana
(LIMA, 2006).
No Brasil, os movimentos sociais que defendiam os direitos das pessoas com
deficiência se pautaram nas teorias do desenvolvimento cognitivo humano como
elaboradas por Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934) e Sigmund Freud
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(1856-1939). As teorias defendiam que cada criança tinha suas características e tempos
distintos no processo de aprendizagem. Os estudos mais avançados destas teorias
possibilitaram uma perspectiva mais humanista, se desdobrando em visões educacionais
voltadas para a diversidade e respeito a diferenças.
Com a redemocratização do Brasil, na década de 1980, e com a Constituição de
1988, sob pressão dos movimentos sociais, que surgem as primeiras leis que buscam
incluir a pessoa com deficiência na sociedade, visando os direitos iguais para todos.

4. POLÍTICAS AFIRMATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Para se entender o contexto das políticas afirmativa e políticas públicas para
pessoa com deficiência, é necessário nos atermos as definições. Dessa forma, segundo
Santos (2005):
as ações afirmativas são medidas especiais e temporárias,
tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades
historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de
oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas
provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros.

Conclui-se que as ações afirmativas têm por objetivo combater os efeitos
acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. (SANTOS, 2005).
Deste modo, os direitos humanos, para Bobbio (2004), podem ser interpretados
como um progresso moral. Isto porque o mencionado autor afirma que para escapar da
hostilidade na qual vive o homem frente à natureza e seus semelhantes, este inventa
técnicas para garantir a sobrevivência, cria os códigos de condutas e regras para a
convivência pacífica com outros indivíduos.
Em virtude dos fatos mencionados, nota-se ao longo da história, com inúmeros
fatos citados nesta pesquisa, a eliminação das pessoas com deficiências, que as leis e as
penalidades têm imposto à Humanidade a correção de sua natureza por meio de atos de
punição, justificados pelos supostos benefícios em prol da coletividade (DARIDO DA
CUNHA; BIZELLI; LEITE; 2016).
Assim, conforme indica Bobbio (2004) refere-se ao jusnaturalismo como direito
natural reconhecido ao ser humano enquanto ser individual, por meio do coletivo. Em
outras palavras, no caso das pessoas com deficiências, estas têm seu direito natural

311

reconhecido como sendo comum a todos os homens, porém, por requererem uma
necessidade diferente por sua limitação, acabam sendo reconhecidas por esse fator e
obtém um aporte legislativo que lhes beneficia de modo exclusivo (PEREIRA; BIZELLI;
LEITE, 2017).
Neste sentido, ao longo da democracia brasileira é possível elencar diversas leis e
medidas que consolidam o processo de inclusão da pessoa com deficiência em nossa
sociedade, divididas entre Normas Constitucionais, leis, decretos e portarias:
•

Normas Constitucionais:

1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL - promulgada em 05 de outubro de 1988.
2. DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, DE 09 DE JULHO DE 2008 - Aprova
o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
3. DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 - Promulga a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
Leis Complementares:
1. LEI COMPLEMENTAR Nº 142, DE 8 DE MAIO DE 2013 - Regulamenta
o § 1º do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com
deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
• Leis:
1. LEI Nº 4.169, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1962 - Oficializa as convenções
Braille para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas
Braille.
2. LEI Nº 7.070, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1982 - Dispõe sobre pensão
especial para os deficientes físicos que especifica e dá outras providencias.
3. LEI Nº 7.405, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1985 - Torna obrigatória a
colocação do símbolo internacional de acesso em todos os locais e serviços que permitam
sua utilização por pessoas portadoras de deficiências e da outras providencias.
4. LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 - Dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.
5. LEI Nº 8.160, DE 08 DE JANEIRO DE 1991 - Dispõe sobre a caracterização
de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva.
6. LEI Nº 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994 - Concede passe livre às pessoas
portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual.
7. LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 - Dispõe sobre a Isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência
física, e dá outras providências. (Redação dada pela Lei Nº 10.754, de 31.10.2003)
8. LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 - Altera, atualiza e consolida
a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
9. LEI Nº 9.777, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998 - Altera os arts. 132, 203 e
207 do Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
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10. LEI Nº 10.048, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000 - Dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências.
11. LEI Nº 10.050, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2000 - Altera o art. 1.611 da
Lei Nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil, estendendo o benefício do §2º ao
filho necessitado portador de deficiência.
12. LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
13. LEI Nº 10.226, DE 15 DE MAIO DE 2001 - Acrescente parágrafos ao art.
135 da Lei Nº 4737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, determinando
a expedição de instruções sobre a escolha dos locais de votação de mais fácil acesso para
o eleitor deficiente físico.
14. LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 - Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.
15. LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003 - Dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.
16. LEI Nº 10.708, DE 31 DE JULHO DE 2003 - Institui o auxílio-reabilitação
psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações.
17. LEI Nº 10.753, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003 - Institui a Política Nacional
do Livro.
18. LEI Nº 10.754, DE 31 DE OUTUBRO DE 2003 - Altera a Lei Nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995 que “dispõe sobre a isenção do Imposto Sobre Produtos
Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo
de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados
ao transporte escolar, e dá outras providências” e dá outras providências.
19. LEI Nº 10.845, DE 5 DE MARÇO DE 2004 - Institui o Programa de
Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de
Deficiência, e dá outras providências.
20. LEI Nº 11.126, DE 27 DE JUNHO DE 2005 - Dispõe sobre o direito do
portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo
acompanhado de cão-guia.
21. LEI Nº 11.133, DE 14 DE JULHO DE 2005 - Institui o Dia Nacional de Luta
da Pessoa Portadora de Deficiência.
22. LEI Nº 11.180, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005 - Institui o Projeto Escola
de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do
Programa Universidade para Todos - PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial
- PET, altera a Lei Nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras
providências.
23. LEI Nº 11.307, DE 19 DE MAIO DE 2006 - Conversão da MPv Nº 275, de
2005 Altera as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES, em função da alteração promovida pelo art. 33 da Lei Nº
11.196, de 21 de novembro de 2005; 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, dispondo que o
prazo a que se refere o seu art. 2º para reutilização do benefício da isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência
física, aplica-se inclusive às aquisições realizadas antes de 22 de novembro de 2005;
10.637, de 30 de dezembro de 2002; e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e revoga
dispositivo da Medida Provisória Nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
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24. LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008 - Dispõe sobre o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei Nº 11.129, de 30 de junho
de 2005; altera a Lei Nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis Nºs
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, 10.940, de 27 de
agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e
dá outras providências.
25. LEI Nº 11.982, DE 16 DE JULHO DE 2009 - Acrescenta parágrafo único
ao art. 4º da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar a adaptação de
parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões às necessidades das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
26. LEI Nº 12.190, DE 13 DE JANEIRO DE 2010 - Concede indenização por
dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida, altera a
Lei Nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, e dá outras providências.
27. LEI Nº 12.319, DE 1 DE SETEMBRO DE 2010 - Regulamenta a profissão
de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
28. LEI Nº 12.470, DE 31 DE AGOSTO DE 2011 - Altera os arts. 21 e 24 da
Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da Previdência
Social, para estabelecer alíquota diferenciada de contribuição para o microempreendedor
individual e do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa
renda; altera os arts. 16, 72 e 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
o Plano de Benefícios da Previdência Social, para incluir o filho ou o irmão que tenha
deficiência intelectual ou mental como dependente e determinar o pagamento do saláriomaternidade devido à empregada do microempreendedor individual diretamente pela
Previdência Social.
29. LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012 - Institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis Nº 3.326,
de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis
Nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras
providências.
30. LEI Nº 12.608, DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Institui a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC;
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis
nos 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
e dá outras providências.
31. LEI Nº 12.613, DE 18 DE ABRIL DE 2012 - Altera a Lei Nº 10.735, de 11
de setembro de 2003, que dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados
pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de baixa
renda e a microempreendedores, e dá outras providências.
32. LEI Nº 12.622, DE 8 DE MAIO DE 2012 - Institui o Dia Nacional do Atleta
Paraolímpico e dá outras providências.
33. LEI Nº 12.649, DE 17 DE MAIO DE 2012 - Reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação
incidentes sobre a importação e a receita de venda no mercado interno dos produtos que
menciona; altera as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004 , 10.522, de 19 de julho de
2002 , 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 , 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, de
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10 de maio de 2002 , e 11.051, de 29 de dezembro de 2004 ; e revoga dispositivos das
Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
34. LEI Nº 12.663, DE 05 DE JUNHO DE 2012 - Dispõe sobre as medidas
relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada
Mundial da Juventude - 2013, que serão realizadas no Brasil; altera as Leis nos 6.815, de
19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e estabelece concessão de prêmio
e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo em 1958,
1962 e 1970.
35. LEI Nº 12.715, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012 - Altera a alíquota das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas empresas que
especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do
Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência.
36. LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 - Institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera
o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
37. LEI Nº 12.933, de 26 DE DEZEMBRO DE 2013 - Dispõe sobre o benefício
do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens
de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e
esportivos, e revoga a Medida Provisória no 2.208, de 17 de agosto de 2001.
38. LEI Nº 12.955, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2014 - Acrescenta § 9º ao art.
47 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
estabelecer prioridade de tramitação aos processos de adoção em que o adotando for
criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica.
• Decretos:
1. DECRETO Nº 914, DE 6 DE SETEMBRO DE 1993 - Política Nacional para
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
2. DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999 - Regulamenta a Lei
Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras
providências.
3. DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Regulamenta a Lei
Nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual.
4. DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001 - Promulga a
Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
5. DECRETO Nº 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 - Regulamenta as Leis
Nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências.
6. DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 - Regulamenta a Lei
Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras,
e o art. 18 da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
7. DECRETO Nº 5.904, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006 - Regulamenta a Lei
Nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência
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visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia
e dá outras providências.
8. DECRETO Nº 6.039, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007 - Aprova o Plano de
Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado em Instituições de
Assistência às Pessoas com Deficiência Auditiva.
9. DECRETO Nº 6.214, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 - Regulamenta o
benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência.
10. DECRETO Nº 6.980, DE 13 DE OUTUBRO DE 2009 - Aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República, dispõe sobre o remanejamento de
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, altera o
Anexo II ao Decreto Nº 6.188, de 17 de agosto de 2007, que aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Gabinete Pessoal do
Presidente da República, e dá outras providências.
11. DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 - Aprova o
Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências.
12. DECRETO Nº 7.235, DE 19 DE JULHO DE 2010 - Regulamenta a Lei Nº
12.190, de 13 de janeiro de 2010, que concede indenização por dano moral às pessoas
com deficiência física decorrente do uso da talidomida.
13. DECRETO Nº 7.256, DE 4 DE AGOSTO DE 2010 - Aprova a Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Gratificações de
Representação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dispõe
sobre o remanejamento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, e dá outras providências.
14. DECRETO Nº 7.512, DE 30 DE JUNHO DE 2011 - Aprova o Plano Geral
de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no
Regime Público - PGMU, e dá outras providências.
15. DECRETO Nº 7.612, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 - Institui o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite.
16. DECRETO Nº 7.613, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 - Altera o Decreto
Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito
da administração federal direta, autárquica e fundacional.
17. DECRETO Nº 7.617, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011 - Altera o
Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto Nº 6.214, de
26 de setembro de 2007.
18. DECRETO Nº 7.660, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 - Aprova a Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
19. DECRETO Nº 7.705, DE 25 DE MARÇO DE 2012 - Altera a Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto Nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011.
20. DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012 - Regulamenta a Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição.
21. DECRETO Nº 7.750, DE 8 DE JUNHO DE 2012 - Regulamenta o Programa
Um Computador por Aluno - PROUCA e o Regime Especial de Incentivo a
Computadores para Uso Educacional - REICOMP.
22. DECRETO Nº 7.783, DE 7 DE AGOSTO DE 2012 - Regulamenta a Lei nº
12.663, de 5 de junho de 2012, que dispõe sobre as medidas relativas à Copa das
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Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da
Juventude - 2013.
23. DECRETO Nº 7.802, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 - Altera o Decreto
nº 5.342, de 14 de janeiro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.891, de 9 de julho de
2004, que institui a Bolsa-Atleta.
24. DECRETO Nº 7.823, DE 9 DE OUTUBRO DE 2012 - Regulamenta a Lei
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
quanto às instalações relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
25. DECRETO Nº 7.988, DE 17 DE ABRIL DE 2013 - Regulamenta os arts. 1º
a 13 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõem sobre o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON e o Programa Nacional de Apoio
à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD.
26. DECRETO Nº 8.145, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013 - Altera o
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio
de 1999, para dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da
pessoa com deficiência.
27. DECRETO Nº 8.368, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014 - Regulamenta a Lei
nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
• Portarias:
1. PORTARIA INTERMINISTERIAL SDH/MPS/MF/MPOG/AGU Nº
01/2014 - Aprova o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social
e à identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo,
para os efeitos do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
CONCLUSÃO

Apesar dos esforços constitucionais para reconhecer os direitos da pessoa com
deficiência e garantir a inclusão plena delas na sociedade, há uma lacuna entre o que é
proposto nas leis e o que é de fato efetivado na convivência em sociedade.
Buscou-se compreensão destes desafios a partir da visão de Habermas (1997) que
aponta que o direito só pode ser compreendido a partir da noção de uma "tensão entre
facticidade e validade". Em seu livro intitulado “Direito e Democracia”, o autor, ao falar
das leis, define "Facticidade" que seria o plano dos fatos, das coisas como elas são e
funcionam, a dimensão do êxito real, o que está inerente em nossa sociedade.
Ainda para Habermas (1997), há, em contraposição, a ideia de "validade" que
estaria palpada no plano dos ideais, das normas que se reconhecem como corretas e que
justificam as ações, dos valores que se reconhecem como importantes e que justificam as
escolhas, das utopias que se reconhecem como inspiradoras e justificam as instituições
existentes e das esperanças que se reconhecem como necessárias e que justificam seguir
em frente apesar de todos os desapontamentos.
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Dessa forma, entende-se que as leis para a inclusão ainda estariam no plano da
“validade”, ou seja, ainda estariam no campo da utopia, das ideias, não tomadas pela
“facticidade”, pelo fato da sociedade. Assim, o caminho para inclusão plena das pessoas
com deficiência estaria em sanar a lacuna entre o que é “proposto” nas leis para aquilo
que é de fato efetivado na vida das pessoas com deficiência.
Assim, é necessário refletir e buscar meios para que a inclusão da pessoa com
deficiência extrapole o âmbito constitucional e atinja o cotidiano da sociedade.
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RELIGIOSIDADE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: O
RECONHECIMENTO DAS BENZEDEIRAS COMO ATIVIDADE LÍCITA
Thaís de Camargo Oliva Rufino Andrade 81

RESUMO
O presente trabalho científico versa sobre a inserção das tradicionais Benzedeiras nas
atividades de saúde oferecidas aos segmentos comunitários, utilizando-se da estratégia de
atuação, em conjunto com as ações tradicionais de atendimento. Objetiva-se relacionar a
religiosidade com o processo de cura, e sua interferência neste processo. Ainda objetivase avaliar as relações que permeiam a coexistência entre as benzedeiras e o sistema oficial
de saúde, a partir da análise de algumas propostas de inserção das Benzedeiras em
programas oficiais de saúde. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa exploratória, com uma
abordagem qualitativa, baseada em pesquisa documental, em periódicos, websites e
estudo de ações que já estão em prática em algumas cidades e Estados, valendo-se do
método dedutivo. Por derradeiro, constatou-se o reconhecimento do ato de benzer como
Patrimônio Imaterial da Cultura, sendo necessário o fortalecimento das políticas públicas
de reconhecimento das identidades coletivas das benzedeiras e de seus serviços de saúde
prestados de forma gratuita e solidária à comunidade em geral. A Convivência e
Integração entre os métodos tradicionais de cura e os programas oficiais de saúde,
permitem um avanço na luta contra as mais variadas formas de repressão e marginalização
dos conhecimentos e saberes tradicionais de cura, ainda viabilizando a adoção de práticas
de uso sustentável da biodiversidade como estratégia de manutenção e repasse de tais
conhecimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Saúde Coletiva; Benzedeiras; Patrimônio
Imaterial; Cultura Popular.
ABSTRACT
The present scientific work deals with the insertion of the traditional Benzenes in the
health activities offered to the community segments, using the strategy of action, together
with the traditional actions of care. It aims to relate religiosity to the healing process, and
its interference in this process. It also aims to evaluate the relationships that permeate the
coexistence between the benzenes and the official health system, starting from the
analysis of some proposals of insertion of the Benzenes into official health programs. For
that, an exploratory research was developed, with a qualitative approach, based on
documentary research, in periodicals, websites and study of actions that already are in
practice in some cities and States, using the deductive method. Lastly, recognition of the
blessing act as Intangible Heritage of Culture was verified, and it was necessary to
strengthen public policies to recognize the collective identities of the benzedeiras and
their health services rendered free of charge and in solidarity with the community in
81
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general. The Coexistence and Integration between the traditional methods of healing and
the official health programs, allow an advance in the fight against the most varied forms
of repression and marginalization of traditional knowledge and knowledge of healing,
still enabling the adoption of practices of sustainable use of biodiversity as a strategy of
maintenance and transfer of such knowledge.
KEYWORDS: Public Policies; Collective Health; Mouthwashes; Intangible Assets;
Popular culture.
INTRODUÇÃO

As chamadas Benzedeiras, e toda tradição que estas figuras carregam, já fazem
parte da cultura popular brasileira, mais intensificada em algumas regiões, e carregam em
sua imagem, valores e respeito, que lhes dá uma posição de destaque nas comunidades
em que atuam.
Ligadas a uma tradição que relaciona enquanto prática cultural a fé e a medicina
popular as benzedeiras representam para muitas pessoas e comunidades a esperança de
cura do corpo e da alma.
O artigo aborda aspectos que vão além da prática da medicina popular, da cura
por meio da fé, e busca identificar o papel das benzedeiras nas comunidades em que
atuam, e como a conciliação entre estas verdadeiras líderes comunitárias e o sistema
oficial de saúde podem proporcionar resultados positivos.
A prática da reza, sob o prisma antropológico, tem constituído elemento da
“cultura imaterial”, sendo reconhecida pelo Instituto do Patrimônio histórico e Artístico
Nacional (IPHAN).
Paralelamente, complementando a discussão ora apresentada, serão apresentadas
algumas iniciativas que têm sido responsáveis pelo “Ofício das benzedeiras”, e
direcionando sua atuação de forma a complementar e auxiliar os serviços oficiais de
atendimento médico, em diversas comunidades.
Neste contexto, as benzedeiras, ou rezadeiras, possuem uma importante função na
parcela da sociedade que mantém usos e costumes tradicionais, e muitas vezes, são o
principal elo entre a população e os órgãos oficiais de atendimento à saúde.
Assim, a partir de algumas experiências de atuação das Benzedeiras em conjunto
com os serviços oficiais de saúde, o presente trabalho busca avaliar os resultados destas
experiências e como esta atuação conjunta pode ou não beneficiar as ações de saúde.
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Para tanto, foi desenvolvida pesquisa exploratória, com uma abordagem
qualitativa, baseada em pesquisa documental, em periódicos, websites e estudo de ações
que já estão em prática em algumas cidades e Estados, como Sobral(CE),
Maranguape(CE) – “Programa Soro, Raízes e Rezas”,

além do município de

Rebouças/PR, que já regulamentou a atividade de benzedeira, através da Lei municipal
nº1.401/2010 regulamentada pela Decreto nº 027/2010 e São João do Triunfo/PR, Lei
municipal nº 1.370/2011.

1.

ESPIRITUALIDADE E SAÚDE
O homem em sua essência busca explicar suas origens e fins, demonstra

consciência da morte e deseja encontrar o sentido da vida. Nesta seara, se apresenta com
espiritualidade, enquanto dimensão correspondente à abertura da consciência ao
significado e à totalidade da vida, possibilitando uma recapitulação qualitativa de seu
processo vital (MONTEIRO, 2007 apud VANDERLEI, 2010), tendo a fé como uma
característica regular da sua constituição mental e emocional, bem como uma fonte de
força positiva para a vida (LEVIN, 2009 apud VANDERLEI, 2010).
A espiritualidade relaciona-se com uma busca do sagrado, questões sobre
significado e propósito da vida e com a crença em aspectos espiritualistas para justificar
a existência e seu significado. (VANDERLEI, 2010).
Neste contexto, se tem verificado que a influência da religiosidade/espiritualidade
tem demonstrado um potencial impacto sobre a saúde física, definindo-se como eventual
fator de prevenção ao desenvolvimento de doenças, e até de possível redução de óbito ou
impacto de diversos males.
Nós próprios pronunciamentos da Organização Mundial de Saúde, se tem
verificado a tendência de integrar ciência e espiritualidade. (SILVA, 2017). Desde a
Assembleia Mundial de Saúde de 1983, a inclusão de uma dimensão não material ou
espiritual de saúde vem sendo discutida extensamente, a ponto de ter modificado a
primeira proposta de saúde para "um estado dinâmico de completo bem-estar físico,
mental, social e espiritual e não meramente a ausência de doença" (FLECK, 2003 apud
SILVA, 2017).
A ideia de a fé deter recursos para a cura remonta de tempos tão longínquos
quanto a própria medicina tradicional, uma vez que traz redução do senso de fatalismo ou
desamparo em face da imprevisibilidade do ambiente, promoção do sentimento de
otimismo, percepção de que os acontecimentos vão acabar bem e, por fim, senso de
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imortalidade e confiança em Deus e no seu poder são considerados fatores decisivos para
a cura (LEVIN, 2009 apud VANDERLEI, 2010).
No que diz respeito às práticas espirituais de cuidado e de cura, popularmente de
rezas e benzeções (atos de benzer ou rezar para cuidar ou curar), as mesmas são
compreendidas como estratégias do saber popular, criadas, desenvolvidas e (re)
significadas pela cultura local. (SILVA, 2017).
O benzimento está inserido no campo tradicional da cura e cuidado com a saúde,
sendo a benção um ato de súplica, de imploração, de pedido insistente aos deuses para
que eles dispam dos seus mistérios e se tornem mais presentes, mais concretos, para que
tragam boas novas, produzindo benefícios aos mortais (NERY, 2006 apud ROCHA
2014).
As benzedeiras diferem de outras formas místicas e religiosas utilizadas
comumente como instrumentos e agentes a serviço da ‘cura’ através de orações ou preces,
conforme definição de alguns estudiosos dessa temática, a exemplo de Oliveira (1985).
Segundo o autor, a bênção é um veículo que possibilita ao seu executor estabelecer
relações de solidariedade e de aliança com os santos, de um lado, com os homens de outro
e entre ambos, simultaneamente.
As benzedeiras não se apresentam com qualidades mediúnicas e não possuem
conhecimentos esotéricos, estando inseridas como agentes tradicionais de cura, como por
exemplo, curandeiros, raizeiros, parteiras, dentre outros, que se inserem em formas de
“pensar e fazer” saúde através do conhecimento popular.
No passado, as benzedeiras sempre foram vistas pela elite intelectualizada como
segmentos místicos e alienados, responsáveis por ideias supersticiosas no processo de
construção das crendices de um povo. Para a população humilde e pobre das periferias
urbanas e das áreas rurais, a figura da rezadeira (ou do rezador) sempre foi vista como
indispensável para a ‘cura’ de males graves que acometiam os segmentos populares da
sociedade.)
A inserção de rezadeiras em campanhas institucionais se deu através do diálogo
com o poder público a fim de fortalecer o reconhecimento e a valorização de políticas
públicas voltadas às demandas dos povos auto–definidos como detentores de ofícios
tradicionais de cura, fortalecendo localmente e regionalmente a efetivação da Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do
Brasil, instituída pelo Decreto Federal nº 6.040/2007, em consonância com a Constituição
Federal em seus artigos 215 e 216, a Convenção 169 da Organização Internacional do
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Trabalho (OIT),colaborando, assim, para a construção de políticas públicas no campo do
patrimônio imaterial.
Nesta seara, a inserção das benzedeiras nas atividades de saúde oferecidas aos
segmentos comunitários, utilizando-se das mais diversas estratégias de comunicação e da
área educacional, podendo agregar aos métodos tradicionais de atuação do Poder Público,
os ensinamentos, orientações e aconselhamentos da medicina tradicional.
A busca pela saúde, pela ‘cura’ da mais simples a mais profunda enfermidade, faz
parte da natureza e da condição humana. As estratégias para o processo de ‘cura’ são
diversas e estão em sintonia com a classe social a que pertence cada segmento/indivíduo.
Muitos indivíduos não possuem as condições necessárias para a prevenção e a
‘cura’ dos males que ainda afetam as populações espalhadas nas diversas regiões
brasileiras. Apesar dos esforços governamentais, as políticas públicas voltadas para a área
de saúde ainda não dão conta da imensidão de necessitados e desamparados residentes
nos estados mais pobres do país.
Por outro lado, o processo de comunicação e interação entre médico e paciente,
ainda esbarra em um acentuado quadro de dificuldades. As consultas são feitas em tempo
recorde, os médicos não dispõem de tempo para ouvir os pacientes e, muitas vezes, não
conseguem manter um diálogo a partir das dificuldades encontradas na compreensão do
próprio contexto vocabular.
Assim, a presença das rezadeiras nas ações de Saúde também reforçam as
estratégias de intervenção nas mais variadas comunidades, com a inclusão das
manifestações da cultura e da própria religião do povo.
É uma forma de aproximar os habitantes de uma comunidade com personagens,
lideranças formais e informais, com pessoas que desfrutam de algum tipo de respeito e
credibilidade e que efetivamente podem intervir no processo de mudança e
desenvolvimento de uma determinada localidade.
Na nossa compreensão, a ‘cura’ começa a acontecer a partir do momento em que
ocorre efetivamente o processo de comunicação e interação. (SILVA, 2004).
Diante desses e de outros obstáculos, ainda existem pacientes que não procuram
um médico, um especialista na área de saúde para um exame/diagnóstico mais preciso
dos males que estão lhe causando algum tipo de sofrimento.
Dessa forma, os projetos das organizações governamentais e não governamentais
estão buscando as mais diversas estratégias para melhor conscientizar notadamente os
segmentos de baixa renda, as pessoas que não dispõem de planos de saúde ou que não
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estão devidamente esclarecidas da necessidade de um acompanhamento sistematizado
por um especialista da área médica, para a prevenção ou tratamento das doenças e
enfermidades, sendo a atuação das benzedeiras neste cenário de grande importância,
diante de sua forte inserção nas camadas sociais em que atuam.

2.

O ATO DE BENZER COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA CULTURA

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios
da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações;
formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como
mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).
A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de
patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e
imaterial.
A UNESCO, reconheceu como Patrimônio imaterial "as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares
culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.
No Brasil Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 - que instituiu o Registro de
Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial (PNPI) - e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais (INCR),
sendo que seguindo a tendência internacional, o IPHAN classificou a cura por meios não
tradicionais como um patrimônio imaterial da cultura brasileira.
O patrimônio cultural imaterial (...) dizem respeito àquelas práticas e domínios da
vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas
de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras
e santuários que abrigam práticas culturais coletivas) (IPHAN, 2017).
A prática da reza se caracteriza como um “ofício”, categoria difundida nas
políticas culturais do Estado, porque em torno dela há um processo de aprendizagem e a
manutenção de um saber.
O Brasil tem benzedeira em todas as terras, pequenas e grandes. É uma tradição
que vem de longe.
O reconhecimento do benzimento pelo IPHAN fundamentou-se no Artigo 216 de
nossa Constituição (Brasil, 1988), que estabelece que:
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

Os bens culturais de natureza imaterial, ao serem considerado patrimônio, devem
ser preservados pelo Estado e pela sociedade. O patrimônio imaterial é repassado de
geração para geração, recriado pela comunidade e seu meio, além de promover a
diversidade (IPHAN, 2017).
Considerar a benzeção ou benzimento um patrimônio imaterial é importante, visto
que essa prática ainda entra em conflito com o referencial médico em vigor.
Ampliando tal discussão, Loyola (1984), por exemplo, acrescenta que o
curandeirismo e a medicina tradicional convivem ao mesmo tempo, dividindo o mesmo
espaço, às vezes em um momento de oposição e em outras de aceitação por parte dos
profissionais da saúde. A autora ainda coloca que o que prevalece nestes indivíduos é sua
função terapêutica e não sua função religiosa, sendo eles, os médicos das comunidades
rurais tradicionais.
A medicina, pautada na ciência é uma valiosa fonte de conhecimento e serve de
apoio na legitimação do saber em saúde, porém não é a única verdade na saúde. As
discussões sobre saúde devem estar abertas as tradições e a outros saberes não científicos,
que aliados aos mecanismos tradicionais de saúde podem enriquecer e ampliar mais o
acesso aos recursos de saúde disponíveis.
3.

A COEXISTÊNCIA ENTRE AS BENZEDEIRAS E O SISTEMA OFICIAL DE

SAÚDE

Conforme discutido anteriormente, se pode constatar que o surgimento das
práticas populares de saúde ocorreu inicialmente nos segmentos e comunidades
campestres e rurais, sendo os conhecimentos e tradições transmitidos entre famílias, de
geração a geração, tendo seu manejo bases religiosas.
O aprendizado ocorria em sua maioria por meio da observação, sendo mantida
pelas tradições orais. Porém, se antes satisfaziam somente a populações afastadas dos
centros urbanos e sem recurso, hoje elas se adaptam às grandes cidades, tornando-se
complementares ao modelo oficial de cura (MATOS; GRECO, 2005).
Quando participantes de ações em conjunto com os modelos oficiais de saúde, as
benzedeiras se tornam valorizadas pelo aparato institucional e governamental, deixando
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de ser vistas como elementos do folclore para serem vistas pelo poder público como
cidadãs detentoras de um saber e de uma capacidade de diálogo com a comunidade que o
sistema de saúde convencional não alcança.
Em algumas experiências abordadas, cuja atuação alcançou comunidades onde
muitas pessoas relutam para procurar o atendimento médico, as benzedeiras podem
desenvolver um importante papel, atuando como agentes de saúde, podendo identificar
algumas doenças e requisitar o aparato médico necessário, que não seria acionado sem a
intervenção destas verdadeiras líderes comunitárias em algumas localidades.
Há ainda que se considerar, que a opção por tais práticas na atualidade, enquanto
complementares, é objeto de interesse como terapêutica para muitos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS), independentemente de sua classe social.
A oficialidade de tais práticas se deu no Brasil, a partir de 2006, quando o
Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC), obtendo-se um grande avanço histórico, visto que
racionalidades médicas tais como Homeopatia, Medicina Antroposófica e Medicina
Tradicional Chinesa, assim como sistemas terapêuticos tais como fitoterapia, Acupuntura,
Crenoterapia e Termalismo, passaram a constituir parte integrante, embora
complementar, do sistema hegemônico até então vigente.
Todavia, as práticas populares de saúde, constituídas ao longo da história da saúde
no Brasil, não foram consideradas no PNPIC, não obstante serem utilizadas e
reconhecidas por relevante parcela da população brasileira.
Segundo Vasconcelos (2009), a visão dualista que separa a matéria do espírito
considera as ações ligadas à espiritualidade como inválidas para origem e cura das
doenças, além de imbuir nos profissionais da saúde o preconceito quanto a essas práticas,
marginalizando-as, enquanto potência, na resolução de problemas de saúde dos usuários
do SUS.
Conforme será apresentado a seguir, a arte de benzer, enquanto uma antiga prática
utilizada para curar mazelas, quebranto em crianças e mal olhado, por exemplo, em
adultos, pode, ao se associar com o Sistema Oficial de atendimento à saúde, permite se
estabelecer uma relação de mútuos benefícios, sem competição entre o sistema de saúde
e as rezadeiras. Estas, por serem geralmente podem atuar, quando capacitadas, como
excelentes agentes de saúde, identificando casos que precisam de atendimento médico, e
valendo-se de sua influência na comunidade, possibilitar o acesso a atendimento de saúde
adequado a uma parcela maior da população.
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4.

ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO

Ao longo do presente estudo, se identificou e selecionou algumas iniciativas que
conciliam a atuação das benzedeiras, em perfeita harmonia com o Sistema Oficial de
Saúde, e tem produzido bons resultados.
Em Sobral(CE), foi desenvolvido programa com o treinamento com 250
benzedeiras, que foram cadastradas no serviço de saúde, além de cerca de 60 responsáveis
por terreiros de umbanda.
O modelo adorado buscou não estabelecer uma competição entre o sistema de
saúde e as benzedeiras. Estas, atuando em diversas comunidades, puderam identificar
diversos casos que careciam de atendimento médico. Um exemplo é o encaminhamento
de pacientes com manchas na pele, para diagnóstico e possível tratamento de hanseníase.
No município de Maranguape (CE), foi identificado um programa denominado
“Programa Soro, Raízes e Rezas”. As rezadeiras, a partir deste programa foram treinadas
para participar do Programa Saúde da Família. Dentre diversos resultados apontados,
destaca-se a Redução de mortalidade infantil por diarreias.
Neste apanhado, foram selecionadas duas Leis Municipais de Reconhecimento
dos Detentores de Ofícios Tradicionais de Cura. A primeira delas no Município de
Rebouças/PR, inscrita sob o número 1.401/2010 e regulamentada pela Decreto nº
027/2010 e outra no Município de São João do Triunfo/PR, inscrita sob o número
1.370/2011.
Estes dois municípios paranaenses incorporaram a partir da legislação citada a
prática da benzeção como complementar à Estratégia Saúde da Família (ESF), passando
a existir uma cooperação entre o SUS e benzedeiras.
Nesse cenário, as mesmas foram reconhecidas legalmente como participantes da
rede de atenção à saúde.
No município de São João do Triunfo, a Lei Municipal 1.370/11, reconhece a
identidade coletiva das benzedeiras e se regulariza o livre acesso às plantas medicinais
por parte dos detentores de ofícios tradicionais de cura, propondo-se a construção de uma
política municipal específica com acolhimento das práticas tradicionais de cura no
sistema formal de saúde.
Almeida (2011) apud SIMÕES (2014), relata que o projeto de lei foi inicialmente
apresentado pela vereadora e também benzedeira Marta Drabeski (PSB), mas foi
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impedida do ato por ser ela mesma benzedeira, então o Vereador Mario Cesar da Silva
(PT) assumiu a apresentação.
A Câmara Municipal promulgou, enfim, a Lei n.1370/11, em 22 de fevereiro de
2012, com a seguinte súmula: dispõe sobre o processo de reconhecimento dos Ofícios
Tradicionais de Cura, em suas distintas modalidades: benzedores (as), curadores (as),
remedieiros(as), costureiros(as) de rendidura ou machucadura, massagistas tradicionais e
parteiras e regulamenta o livre acesso a coleta de ervas e plantas medicinais nativas, no
Município de São João do Triunfo, Paraná.(ALMEIDA, 2011 apud SIMÕES, 2014).
No tocante ao município de Rebouças, também no Estado do Paraná, a Lei
Municipal 1.401/2010 (ANEXO C), foi sancionada pelo prefeito Luiz Everaldo Zak (PT).
Rebouças foi o primeiro município do país a oficializar a prática de benzedeiros,
curadores, “costureiro de rendiduras” ou “machucaduras” (ALMEIDA, 2012 apud
SIMÕES, 2014).
Tão importante quanto os resultados decorrentes da promulgação das duas leis é
ressaltar o processo de lutas e mobilização que antecederam estes dois instrumentos
normativos.
Tanto benzedeiras como outros conhecedores tradicionais, articuladas pelo
Movimento Aprendizes da Sabedoria (MASA).
Outro modelo semelhante identificado, já na região Nordeste, foi na cidade de
Sobral, interior do Ceará, onde as benzedeiras também foram incluídas na Estratégia
Saúde da Família, como Agentes Não Formais de Cura, colaborando na diminuição dos
casos de Hanseníase e Tuberculose no Município e, ao mesmo tempo,sendo valorizadas
enquanto pertencentes à cultura local (COSTA, 2009).

CONCLUSÃO

Verifica-se a partir do presente estudo que existe a possibilidade de integrar essas
mulheres que exercem a arte de curar ao Sistema Oficial de Saúde, como por exemplo a
Estratégia Saúde da Família, assim como já vem acontecendo em alguns municípios
brasileiros.
Esta integração, além de tudo que foi exposto, é uma forma de fortalecimento da
identidade cultual das benzedeiras, e de fortalecimento dos sistemas de saúde a elas
integrados.
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Assim, é essencial a intensificação da luta por políticas públicas de
reconhecimento das identidades coletivas das benzedeiras e de seus serviços de saúde
prestados de forma gratuita e solidária à comunidade em geral. Da luta contra todas as
formas de repressão e marginalização dos conhecimentos e saberes tradicionais de cura
associados ao uso sustentável da biodiversidade como estratégia de manutenção e repasse
de tais conhecimentos.
De todo apanhado proposto, verificou-se que o Movimento Aprendizes da
Sabedoria (MASA) é uma boa proposta, paradigma para o desenvolvimento de ações de
resgate e manutenção cultural das benzedeiras em diversas regiões do país.
Este movimento atua constantemente para o reconhecimento público e
valorização das práticas tradicionais e seu agentes, sendo que no Encontro das
Benzedeiras do Centro Sul do Paraná, realizado em novembro de 2012, reivindicaram sua
participação social, a valorização de seu ofício e seu reconhecimento.
Para a academia, deve-se deixar uma reflexão, sobre o seu papel, na execução de
movimentos de reconhecimento, valorização e empoderamento dessas pessoas, em um
exercício de valorização e disseminação da diversidade religiosa, e de seu papel na
construção de um sistema de saúde realmente inclusivo e igualitário.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO:
A dificuldade do educador em lidar com alunos com deficiência no ensino regular
Greice Soares82;
Elaine Nehme83

RESUMO
O presente artigo procura retratar os caminhos da inclusão, bem como os desafios
enfrentados nas salas regulares, tanto pelos alunos, quanto pelos educadores e demais
envolvidos nesse processo. Como metodologia foi realizado levantamento de material
bibliográfico. A pesquisa contribui para a realização de possíveis estratégias que
possibilitem uma educação inclusiva satisfatória e a implementação de políticas públicas
que favoreçam o pleno exercício da cidadania às pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Ensino Regular. Políticas Públicas.

ABSTRACT
This article tries to portray the paths of inclusion, as well as the challenges faced in the
regular rooms, by students, educators and others involved in this process. As
methodology was carried out survey of bibliographic material. The research contributes
to the realization of possible strategies that allow a satisfactory inclusive education and
the implementation of public policies that favor the full exercise of citizenship to the
disabled.
Keywords: Inclusion. Deficiency. Regular education. Public policy.

INTRODUÇÃO
A diferença, a mudança, a vantagem ou desvantagem são características dinâmicas
no movimento do universo. Embora essas verdades façam parte do nosso cotidiano, o ser
humano possui uma resistência para adaptar-se e a convivência em sociedade é marcada
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pela falta da aceitação do outro devido às suas diferenças culturais, raciais e até mesmo
religiosas.
O processo é contínuo, o importante é observar, explicar e compreender o ser
humano para poder trabalhar com ele e não para ele, este é o processo de inclusão social.
Todas as mudanças ocorridas no fim do século XX tiveram impactos nas questões
econômicas e geopolíticas, mas os impactos mais profundos foram os ocasionados na
sociedade. A cada dia geramos proporções consideráveis de excluídos, os que não
possuem acesso aos bens e serviços ofertados pelo sistema capitalista e aqueles que não
têm acesso às informações, ao conhecimento.
Estamos formando dois blocos sociais, um com acesso a todas as ofertas do mundo
e outro que não sabe de sua existência e que não tem a oportunidade nem de saber que
elas existem.
Para esse último grupo de pessoas, quais serão os projetos de vida, quais suas
expectativas? E a sociedade como visualiza essa demanda? E o Estado?
Somos seres sociais e fazemos parte dessa grande aldeia global e, para uma
perfeita vida em harmonia, a sociedade precisa promover a inclusão das diferentes
demandas da sociedade. Cabe ao Estado assegurar, por meio de políticas públicas, a
construção de soluções e serviços para esses cidadãos, ampliando o exercício da
cidadania.
Diante desta realidade, as pessoas com deficiência passaram a se organizar e exigir
que seus direitos fossem garantidos. A inclusão de alunos com deficiência passou a ser
uma realidade dentro das salas de aulas, entretanto, educadores e os demais envolvidos
não estavam preparados para atender a essa demanda.
Essa temática tem sido bastante discutida no âmbito educacional, como também
nas questões das políticas públicas, com o foco no melhor desenvolvimento social e
pessoal desse público-alvo, para que possam exercer papel significativo na sociedade da
qual fazem parte. Muitas conquistas têm sido efetivadas, no entanto, muito ainda deve ser
feito para uma melhor qualidade da educação especial no Brasil.
A indagação que esta pesquisa nos traz é questionar sobre a distância que estamos
entre a teoria e a prática em relação à inclusão escolar. Infelizmente, o que a realidade
nos relata é que a inclusão, nos moldes em que se foi pensada, não acontece.
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O objetivo deste artigo é analisar as questões acerca desta problemática, tais como:
Os professores estão preparados para lidar com esses alunos em uma sala regular? Existe
respaldo dos pais perante as dificuldades que o professor encontra? A sociedade nas
últimas décadas vem se conscientizando sobre a importância de incluir? Os métodos de
ensino atualmente utilizados favorecem o diferente?
Essas perguntas nortearam a pesquisa e, a partir do momento que levantamos os
questionamentos, estamos concomitantemente buscando respostas que possam auxiliar
nosso papel quanto profissional.
O professor possui um contato direto com o aluno que tem alguma limitação,
portanto, é ele quem deve estar atento ao que é preciso ser feito com tais alunos. Para que
aconteça a evolução necessária, tanto social quanto individual, sabemos que por mais que
existam teorias sobre como lidar com determinadas patologias, cada ser humano é único
e, portanto, não há “fórmula” pronta para trabalhar com determinadas síndromes. O que
pode existir são características que devem nortear o trabalho voltado à pessoa com
deficiência, no entanto, a forma de executar o trabalho pode ser diferenciada de acordo
com as necessidades individuais.
Partindo deste princípio, a inclusão começa a fazer sentido já que o aluno não
passa a ser visto como um dentro de um todo, mas como ser humano como outro qualquer,
portanto, com características próprias e que deve se tratado como tal.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica que se fundamenta em
conceitos como inclusão, deficiência, políticas públicas alicerces que fundamentam nossa
discussão que contribui para a realização de melhores práticas pedagógicas que possam
facilitar a relação aluno/professor.

1. BREVE HISTÓRICO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

A sociedade brasileira vivencia um processo reivindicado há muitas décadas. O
tema inclusão social ganhou espaço na sociedade e muito tem se falado sobre ele nos
últimos tempos.
Ao refletirmos sobre o tema, foi necessário procurarmos uma definição para a
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palavra “inclusão”, que quer dizer: ato ou efeito de incluir ou penetração de uma coisa
em outra. (MICHAELIS, 2002. p.1.141).
Ao utilizarmos esse significado, buscamos traçar a importância da inclusão das
pessoas com deficiência em meio às políticas públicas voltadas para a referida camada da
população. Quando nos referimos à penetração de uma coisa em outra, queremos dizer
que esse grupo social, “deficientes”, está exercendo o seu papel de cidadão, tendo
consciência de seus direitos e deveres, participando ativamente de todas as questões da
sociedade. (SOUZA, 1994. p.22).
A Constituição Federal de 1988 garante esses direitos e deveres quando menciona
em seu artigo 5° que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
Ao estabelecer este artigo na Constituição de 1988, ocorreu uma “mudança
social”. Para Souto (1931), “mudanças sociais” é a alteração do social e essencialmente
alteração do direito. O sociólogo Durkheim (citado por SOUTO, 1985) enfatiza a
importância do direito quando menciona: “A vida social onde quer que exista de forma
duradoura, inevitavelmente tende a tomar uma forma definida, e a organizar-se, e o direito
nada mais é que esta organização mesmo, no seu caráter mais estável e preciso”.
Embora sendo um direito constitucional, fica evidente a desproporção de acesso
aos direitos individuais e sociais no exercício de sua cidadania, para as pessoas com
deficiência.
O princípio da igualdade é o esteio de todas as garantias e prerrogativas de que
goza as pessoas com deficiências. A declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da
Revolução Francesa, repetida posteriormente pela Declaração Universal dos Direitos do
Homem, o estabelece como pilar das sociedades modernas.
Segundo o Programa de Ação Mundial Relativo às Pessoas com Deficiência,
aprovado pela ONU, equiparação de oportunidades é: “O processo através do qual o
sistema geral da sociedade tais como transporte, os serviços e de saúde, as oportunidades
educacionais e trabalho, a vida cultural e social, incluindo as instalações esportivas e
recreativas, é tornado acessível para todos”.
Desta forma, podemos visualizar que, embora a legislação mencione as nossas
igualdades, a falta de condições especiais e oportunidades para as pessoas com deficiência
faz com que eles possuam algum tipo de privação social, e isso os torna desiguais.
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Para Souza (1994), isso não significa que os dois sejam diferentes, mas que diante
das oportunidades, em que um tem e o outro não, pode-se inferir que um está incluído e
o outro excluído.
Sassaki (1997) acredita que a inclusão social é a forma pela qual a sociedade se
adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com deficiência, e,
simultaneamente, essas também se preparam para assumir papéis na sociedade.
Ainda de acordo com o autor, inclusão social é um processo que contribui para a
construção de um novo tipo de sociedade.
Percebemos que Sassaki (1997) menciona que a sociedade irá se adaptar para
poder incluir esses indivíduos. Porém, Shumpeter, em sua obra Socialismo, Democracia
e Capitalismo (1961), expressa que: “estruturas sociais são moedas que não se fundem
facilmente”. Assim, percebemos que a sociedade se modifica, mas em um processo lento.
Para garantir os direitos constitucionais das pessoas com deficiência, cabe ao
Estado e à sociedade o dever de favorecer condições dos direitos individuais e sociais e
sua efetiva integração social, não devendo ser interpretada como um tratamento desigual
ou de cunho beneficente, mas apenas oferecendo condições necessárias para o exercício
de sua cidadania.
A diferença entre os grupos sociais é histórica. O cristianismo da Idade Média
pregava a doutrina pela qual todo homem era Filho de Deus ou sua criatura. A partir dessa
influência cristã, a igualdade passou a ser símbolo de bondade, caridade e observância às
leis de Deus, porém esse tipo de mentalidade justifica e perpetua a ideia de que as pessoas
com deficiência necessitam de algum tipo de tratamento especial quando, na verdade,
apenas desejam a possibilidade de exercer a cidadania.
O assistencialismo foi, por muitas gerações, a resposta encontrada. Políticas
governamentais baseavam-se numa visão paternalista, desconsiderando os potenciais das
pessoas com deficiência. Esta visão tinha como grande problema o afastamento dessas
pessoas da vida em sociedade, o tal do aleijamento das pessoas com deficiência da
comunidade e da possibilidade de influenciar nos destinos da comuna84. (DIAS, 2008, p.
01)
Soares (2006) menciona que a palavra “assistencialismo” nem consta no
84

Ligada à autogestão, a comuna marca propostas comunitárias, particularmente nos escritos de Marx,
logo após a derrota da comuna de Paris.
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dicionário e que na verdade é uma deformação na prestação da “assistência social”,
envolvendo troca de favores e critérios pouco claros na forma de seleção dos
beneficiários.
O assistencialismo, ao disponibilizar atenção às populações desfavorecidas, a
oferece como uma “ajuda”. Nesse ponto, o que nas relações privadas caracteriza-se por
uma retribuição natural de um favor, revela-se, na esfera pública, um vínculo de gratidão
com o titular das ações de caráter assistencialista.
O que se perde é a noção elementar de que tais populações possuem o direito ao
amparo e que, portanto, todas as iniciativas públicas, voltadas ao tema da assistência
caracterizam dever do Estado. (ROLIM, 1998).
Quando na verdade, não é só o Estado o responsável pela promoção do exercício
da cidadania. Ao delegar tal atribuição a esse setor estamos contribuindo para a
continuidade do sistema atual, propiciando a perpetuação do poder de dominação.
Dimenstein (2006) diz que o cidadão brasileiro desfruta de uma cidadania
aparente, que ele denomina de cidadania de papel. A verdadeira democracia implica na
conquista e efetividade dos direitos sociais, políticos e civis.
Para obter êxito na busca de uma sociedade mais justa e fraterna é preciso buscar
a integração entre deficientes e não deficientes, esforçando-se para banir o
assistencialismo impregnado às suas práticas e à nossa cultura durante várias décadas.
Romper grossas e profundas camadas de preconceitos e construir um alicerce
inovador e uma nova maneira de pensar é o novo desafio enfrentado pelas pessoas com
deficiência.
Criar uma relação entre os não deficientes e os deficientes é a nova postura que
está sendo assimiladas pela sociedade. As pessoas com deficiências querem ser vistas
como pessoas comuns, com potencialidades de desenvolvimento e algumas dificuldades
específicas.
A Declaração de Salamanca foi um marco na luta pela garantia os direitos dessas
pessoas. Diversos países, inclusive o Brasil, firmaram acordo para garantir a plena
valorização e equidade de direitos como qualquer outra pessoa, e ter direitos como
qualquer um significa um olhar diferenciado das autoridades em geral para que a pessoa
com deficiência possa ter uma vida com mais facilidade.
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Conceitos como acessibilidade e mobilidade arquitetônica passaram a ser direitos
garantidos em forma de lei. Muitos avanços estão saindo do campo abstrato e se
concretizando. Desde Salamanca os deficientes obtiveram algumas conquistas, mas ainda
temos um longo caminho a ser percorrido.

2. A REALIDADE DA SALA DE AULA

A realidade está longe de estar em harmonia com o mencionado na legislação. Os
professores não foram capacitados para lidar com as pessoas com deficiência.
Implantaram um método para atender a uma demanda social, porém não prepararam os
profissionais para lidar com tal situação. A questão é: contra a lei não há questionamento.
Os alunos irão para salas regulares independentemente da vontade do educador.
Com isso, o aluno com alguma limitação, ao entrar em uma sala comum, acaba
sendo mais um número. Não por falta de empenho dos envolvidos no processo
educacional, mas por faltar o suporte que o aluno necessita. O aluno tornou-se um
excluído dentro da inclusão.
Antes de tudo é necessário entender que cada síndrome possui sua especificidade.
Partindo desse princípio, o que serve para um (em se tratando de metodologia) não servirá
para outro. O que prova, mais uma vez, o quanto é necessário ter conhecimento para lidar
com a inclusão. Vai muito além do querer ajudar, é preciso saber como.
A dificuldade de fazer com que a educação especial inclusiva realmente funcione
está na falta de investimentos na qualificação dos profissionais envolvidos no processo
dentro da rede regular de ensino. Foi implantada uma lei que dá a todas as pessoas com
deficiência direito de acesso às escolas regulares, no entanto, não houve a preocupação
dos governantes no investimento humano. Investiu-se em tecnologias e materiais
adaptados, porém os profissionais envolvidos foram esquecidos e não receberam nenhum
tipo de preparo para trabalhar com a realidade que hoje se apresenta. Até mesmo no que
diz respeito à conscientização sobre a importância da inclusão ou sobre como lidar com
esses alunos, o que acarreta uma educação especial inclusiva de má qualidade.
Isso evidencia como está distorcido o verdadeiro sentido da palavra incluir. Para
a pessoa com deficiência, estar em uma mesma classe com os demais ditos “normais”,
apenas por estar, não a torna incluída; ela será apenas mais um número na estatística. Por
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isto é importante ressaltar que, para que a inclusão aconteça, a conscientização é
essencial; é preciso entender que aquele aluno em especial não é apenas um número, mas
um indivíduo dotado de peculiaridade e singularidade, e, portanto, precisa de um olhar e
de um atendimento diferenciado, para que consiga desenvolver e potencializar suas
habilidades.

3. DA TEORIA À PRÁTICA

Quando o mundo passou a olhar os deficientes de um modo diferente,
preocupando-se com eles, surgiram escolas especiais como a Sociedade Pestalozzi e a
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Os deficientes de um grau mais
severo ficavam nessas instituições sem contato com alunos “ditos normais”.
Com o passar do tempo, as leis e propostas para a educação especial foram sendo
analisadas e questionadas e viu-se a necessidade de inseri-los no convívio com os demais
alunos, ou seja, na mesma classe. Nesse momento, o termo educação especial passou a
ser (ainda está em processo) substituído por educação inclusiva e as escolas regulares não
puderam mais recusar a matrícula de um aluno com deficiência. As escolas especiais não
deixaram de existir e os pais podem optar por deixar seus filhos nessas organizações ou
colocá-los em uma turma regular de ensino.
Há muitas controvérsias entre estudiosos da educação sobre isso. Entretanto, a
maioria entende que o problema não está em aceitar um estudante com deficiência em
uma sala regular, e sim em não preparar a instituição e os profissionais que vão recebêlo. É preciso que todos os que atuam na unidade de ensino saibam como lidar com esse
aluno especial, caso contrário a inserção não será positiva.
Apresenta-se, ainda, como desvantagem ao processo de aprendizagem desse aluno
o modo de ensinar homogêneo imposto pelas escolas regulares, pois o aluno com
deficiência tem capacidade de aprender, mas necessita de atenção diferenciada, daí a
necessidade do currículo adaptado ou funcional, o qual, infelizmente, ainda está apenas
no papel. A realidade das nossas escolas, até então, apresenta um método de ensino
similar para todos.
Isso se justifica uma vez que o educador, sozinho, tem que dar conta de transmitir
o conteúdo programático para uma sala de aula que acomoda, na maioria das vezes, mais
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de trinta alunos. Assim, implementar um currículo diferenciado para um aluno especial
torna-se um procedimento complexo. Como cada professor é único, o que vemos é que
alguns modificam ou pelo menos tentam alterar suas aulas para obter um resultado
diferenciado com esse aluno. Porém, nem todos os educadores conseguem ou querem
modificar sua didática, o que pode comprometer o processo de instrução daquele que
apresenta alguma dificuldade de aprendizagem.
Analisando a história das legislações e do comportamento da sociedade perante
os deficientes, não se pode dizer que não houve melhorias, houve e muitas. Entretanto,
não podemos nos acomodar e deixarmos que continue como está. Na vida tudo se
transforma e evolui, e os direitos dos deficientes não podem ser diferentes.
Um dos principais problemas da inclusão dos alunos com deficiência nas salas
regulares seria conciliar a lei com a prática.
Muito se tem falado em inclusão, porém, quem realmente acompanha esse
contexto percebe que, embora tenha havido uma notória evolução, ainda temos desafios
consideráveis a serem alcançados. Os alunos com deficiência que estão inseridos na rede
regular de ensino encontram-se, na sua grande maioria, preteridos pelos próprios
educadores. Isso se deve, muitas vezes, ao fato desses professores desconhecerem os
caminhos a serem seguidos para o pleno desenvolvimento de seus alunos.
Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a própria
vocação dessa instituição, uma exigência consubstancial de sua
existência, plenamente coerente com seu princípio fundamental. Uma
escola que exclui não é uma escola [...]. A Escola, propriamente, é uma
instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem a
preocupação de não descartar ninguém, de fazer com que se
compartilhem os saberes que ela deve ensinar a todos. Sem nenhuma
reserva. (MEIRIEU, 2005, p.44)

É evidente a necessidade de se implantar políticas públicas capazes de disseminar
o conhecimento a esses educadores, com a oferta de bolsas de estudo para especializá-los
na área de educação especial inclusiva, além de investimentos em cursos e fóruns de
debates sobre o tema em questão.
Falar de inclusão sem investir em quem de fato irá praticá-la no dia a dia (os
educadores) é, no mínimo, algo irrelevante, sem significado.
São muitos educadores e envolvidos no processo educacional preocupados com
essa problemática. De acordo com a coordenadora-geral de formação de professores do
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Ministério da Educação (MEC), Helena Costa de Freitas, a formação dos professores no
Brasil não é o suficiente e existe uma falha grande na conciliação entre teoria e prática.
Conforme Montoan (2003), a inclusão é uma inovação cujo sentido tem sido
muito distorcido por alguns movimentos e muito polemizado pelos mais diferentes
segmentos educacionais e sociais.
No entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou
temporários, mais ou menos severos, no ensino regular nada mais é do que garantir o
direito de todos à educação. Porém, sem preparo dos educadores, que educação é essa? O
aluno sendo tratado apenas como mais um número.
As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de
seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e
assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de currículo apropriado,
modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceiras com a
comunidade. Segundo a UNESCO (1994): “[...] Dentro das escolas inclusivas, as crianças
com necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que
possam precisar, para que se lhes assegure uma educação efetiva [...]”
De acordo com Mantoan (2003), em suas diversas pesquisas, os questionamentos
acima citados, sobre como a formação dos educadores, fazem a diferença no processo de
inclusão desses alunos na rede regular de ensino.

Para ele, a qualificação desses

profissionais pode influenciar na qualidade da inclusão. É certo que ter comprometimento
auxilia nesse processo, mas é legítimo dizer também que o conhecimento é o fator mais
significativo, tendo em vista que são muitas as síndromes e patologias que englobam o
público-alvo da educação especial inclusiva. Assim sendo, é necessário saber adaptar as
atividades pedagógicas e o currículo para que esses alunos não venham a ser apenas
números nas salas de aulas, mas, sobretudo que eles possam ter um bom desenvolvimento
em suas habilidades, e que jamais suas limitações sobressaiam às suas aptidões.
A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do
sistema escolar, que deverá adaptar-se às particularidades de todos os
alunos (...) à medida que as práticas educacionais excludentes do
passado vão dando espaço e oportunidade à unificação das modalidades
de educação, regular e especial, em um sistema único de ensino,
caminha-se em direção a uma reforma educacional mais ampla, em que
todos os alunos começam a ter suas necessidades educacionais
satisfeitas dentro da educação regular. (MANTOAN, 2003, s/p).
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Vários pesquisadores e educadores desenvolvem trabalhos de pesquisa e livros
com temas relacionados à inclusão, bem como os desafios enfrentados pelos professores
que lidam diretamente com os alunos com deficiência nas salas regulares de ensino.
Tentar encontrar possíveis respostas para os caminhos que levam à inclusão
tornou-se objeto de curiosidade, de quem preocupasse com esse público-alvo.
Para Porter (1997), na escola, o indivíduo passa a fazer parte do mundo do
conhecimento e também a ser parte integrante de uma sociedade. O autor enfatiza a
importância dos alunos com deficiência estarem juntos com outros em uma mesma classe,
independentemente da sua condição física social ou psicológica, demonstrando que o fato
de uma pessoa ter deficiência ou síndrome não é empecilho para deixar de frequentar a
escola.
No entanto, quando o ambiente não se encontra satisfatoriamente preparado para
promover a inclusão da maneira como deveria, deixamos de alcançar nossos objetivos.
O ambiente escolar é de extrema importância na formação do cidadão, assim
sendo, temos a escola como um ambiente onde devemos desenvolver o respeito à
diversidade, onde as diferenças precisam ser encaradas de forma natural, afinal de contas,
cada um tem suas singularidades, aptidões distintas e limitações, mas nada disso deve ser
motivo de qualquer tipo de preconceito ou discriminação.
A inclusão depende do trabalho cotidiano dos professores na sala de
aula e do seu sucesso em garantir que todas as crianças possam
participar de cada aula e da vida da escola como um todo. Os
professores, por sua vez, necessitam trabalhar em escolas que sejam
planejadas e administradas de acordo com linhas inclusivas e que sejam
apoiadas pelos governantes, pela comunidade local, pelas autoridades
educacionais locais e acima de tudo pelos pais. (MITTLER, 2003, p.20)

De acordo com Morin (1996), um dos grandes desafios para a educação inclusiva
neste tempo é a formação dos professores.
Se analisarmos as pesquisas realizadas em escolas, poderemos notar que a grande
maioria dos educadores não está preparada para lidar com alunos com deficiência em suas
classes comuns, fato esse muito preocupante. Esses educadores possuem apenas
magistério ou graduação em pedagogia e, analisando a matriz curricular das licenciaturas
em pedagogia podemos perceber que a carga horária de disciplinas que estão relacionadas
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à inclusão é baixa, sendo aplicada apenas nos últimos semestres dos cursos e com o foco
apenas nas teorias, deixando a prática (parte fundamental) sem ser aplicada.
Como o educador pode estar apto para encarar os desafios da inclusão tendo sido
apresentado em suas graduações a meras teorias? Como realizar um trabalho bem
sucedido que garanta o pleno desenvolvimento desses alunos que necessitam de um apoio
diferenciado sem ao menos compreender as características simples de determinadas
síndromes?
É necessário conhecer para poder intervir de forma eficiente e eficaz no
aprendizado desses alunos (principalmente os com dificuldade intelectual). Quando o
educador desconhece os meios ou metodologias para adaptar os conteúdos a esses alunos,
a inclusão infelizmente não acontece. O aluno passa a ser apenas um número de matrícula
dentro do contexto inclusivo.
Incluir não é apenas inserir (colocar) o aluno especial em uma sala com outros
estudantes ‘normais’, vai muito além disso. Incluir é fazer valer seus direitos de ter iguais
oportunidades de aprendizagem, e, para isso, o educador deve estar consciente do seu
papel nesse contexto. É necessário que esses profissionais tenham à disposição cursos de
pós-graduação, mestrado ou doutorado na área da educação especial inclusiva,
garantindo, assim, melhor preparo no trato com o aluno especial.
Uma boa formação teórica e prática, básica e comum a todos,
independente da clientela para a qual ensinarão no futuro, lhes garantirá
uma leitura crítica não só da educação e das propostas de mudanças
neste campo, mas também uma consciência clara das determinações
sociais, políticas e econômicas nelas presentes. Isso significa, por
exemplo, saber analisar e criticar propostas oficiais ou institucionais da
educação – a fim de reconhecer sua pertinência, ou não, às condições
históricas existentes. (CARTOLANO apud FREITAS 2006, p. 170-

171)

Para Mantoan (2008), a inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os
professores aperfeiçoem suas práticas de ensino.
Sá (2012) afirma que a escola inclusiva exige novas estruturas e novas
competências. Na escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição que a vida
dificilmente ensina: respeitar as diferenças. “É preciso que tenhamos o direito de sermos
diferentes, quando à igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais, quando a
diferença nos inferioriza (MANTOAN, 2003, p. 79)”.
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O não respeito à diversidade nas salas de aula também pode ser um dos fatores
que contribuem de forma negativa para aguçar a dificuldade do educador em trabalhar a
prática com alunos deficientes nas salas regulares.
Por isso, é essencial que o educador agregue valores sociais às suas aulas. Tão
importante quanto trabalhar os conteúdos programáticos é demonstrar sua aplicação na
vida diária, principalmente o que diz respeito à diversidade. Afinal de nada vale
compreender todo o conteúdo educativo, saber as quatro operações matemáticas e
dominar a linguagem se o indivíduo não for capaz de respeitar seu próximo; se sua parte
social, tão fundamental para o convívio saudável dentro da sua comunidade, não tenha
sido trabalhado com êxito.
A escola necessita formar o cidadão por completo, apto à convivência com os
demais em um ambiente social.

CONCLUSÃO
A falta de conhecimento apresenta-se como uma das possíveis causas da
resistência dos educadores em aceitar a inclusão de alunos com deficiência em salas
regulares. Não saber como lidar com esses estudantes nas atividades cotidianas, nem
como adaptar o currículo, gera desconforto e até certo medo nos educadores.
Podemos enfatizar também, como apontam os resultados do artigo, a falta de uma
cultura escolar voltada à diversidade como outra possível resposta à falha no processo de
inclusão. Afinal, quando a escola aborda esse tema com seus alunos, seus funcionários e
equipe técnica em geral, ele passa a ser algo natural.
Por isso, a discussão de assuntos voltados ao respeito à diversidade deve ser uma
prática cotidiana, perpassando por todas as disciplinas da grade curricular, de forma
transdisciplinar, utilizando, para isso, temas transversais da educação abordados nas
aulas.
Torna-se difícil a tarefa de promover a inclusão de maneira positiva em uma
sociedade que prega a homogeneidade, cujos padrões de beleza e comportamento são
incutidos a todo tempo de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente em nossos
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alunos, seja pela mídia (na maioria das vezes) ou até mesmo pela própria escola (quando
estabelece um currículo comum a todos).
Não é possível fazer com que a inclusão passe do discurso à prática se a própria
escola não valoriza as múltiplas inteligências; ou se disponibiliza apenas conteúdos
prontos, pré-determinados, e utiliza modelos de avaliações cujos conceitos fundamentais
restringem-se as notas das provas, não levando em consideração as aprendizagens
significativas nem o tempo que cada um necessita para absorver e compreender
determinados conteúdos e conceitos.
Após décadas de uma educação seletiva e excludente, faz-se necessário incutir nos
educadores, e na própria sociedade, a importância de entender que cada aluno é diferente
um do outro e que, portanto, o modo como lidamos e abordamos determinados conteúdos
disciplinares também devem ser diferenciados.
No entanto, isso só será possível a partir da abertura de um diálogo entre as partes
envolvidas no processo, incluindo os governantes responsáveis pelas políticas públicas
que regem as leis especiais inclusivas, e educadores que lidam diretamente com os alunos
no seu cotidiano.
Este artigo se propôs a pesquisar e analisar as questões relacionadas às
dificuldades enfrentadas diariamente pelos educadores em suas salas regulares, tentando
compreender quais são os possíveis caminhos para alcançar a escola inclusiva que
almejamos.
Esperamos que a presente pesquisa possa contribuir consideravelmente para
auxiliar pais, educadores e sociedade em geral, servindo como um norte para
compreendermos as principais causas que nos impedem de evoluirmos nas metodologias
de trabalho para alunos com deficiência.
Somente por meio do conhecimento e da dedicação em fazer da educação especial
inclusiva no Brasil um modelo eficaz a ser seguido, é que conseguiremos avançar nesta
questão.
Não devemos desistir dos nossos ideais. Pelo contrário, eles devem se tornar
aliados significativos do conhecimento, em relação às questões inclusivas. Ambos devem
andar juntos, pois o conhecimento somado a força de vontade resultará em êxito.
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Que esses estudos preliminares possam fomentar maiores discussões e o
aprofundamento de estudos voltados à educação inclusiva, temática essa que nos
impulsiona e nos desafia constantemente, assim como àqueles que estão engajados e
dispostos a lutar por essa causa. E que nos inspire a continuar pesquisando e analisando
as várias possibilidades de sanar ou amenizar as barreiras que impedem nossos alunos
com deficiências de terem uma educação justa e igualitária, em que suas limitações não
sobressaiam jamais às suas aptidões.
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A IMPORTÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA FORMAÇÃO DE
HABILIDADES SOCIAIS DO PROFESSOR E O REFLEXO DESTE NA
FORMAÇÃO DOS EDUCANDOS
João Francisco Selhorst Soares ¹
Maria Letícia Marcondes Coelho de Oliveira ²
RESUMO
As habilidades sociais implicam no modo como o indivíduo responde as demandas em
variados contextos, sobretudo aqueles em que há interações sociais. O professor está em
constante interação com seus alunos no ambiente escolar; é peça fundamental do processo
de transmissão do conhecimento, do desenvolvimento educacional e social de seus
educandos, podendo contribuir pelo sucesso ou até mesmo insucesso que seus alunos
terão no decurso do seu desenvolvimento acadêmico e social, a partir do modo como os
explorará já nas séries iniciais, adequando sua prática profissional as necessidades de seus
alunos. Para tal, verifica-se imprescindível a existência de políticas públicas voltadas à
formação e aperfeiçoamento destes profissionais educadores. Este artigo consiste numa
revisão de literatura acerca das habilidades sociais do professor e a importância destas na
relação com os educandos, dado o papel deste na transmissão de saberes e na formação
intelectual e social de seus alunos. Para elaboração do presente artigo, buscaram-se
informações concernentes as Habilidades Sociais e o Professor em livros e artigos
científicos publicados em banco de dados como Scielo e Pepsic, num período
correspondente entre os anos de 1996 e 2016. Os dados obtidos corroboram para o
entendimento da importância das habilidades sociais para o professor quanto agente
fundamental no processo de transmissão dos saberes e na interação deste com seus alunos.
Palavras-chave: Habilidades Sociais. Professor. Alunos. Políticas Públicas.
ABSTRACT
Social skills involve how the individual responds to the demands in various contexts,
especially those in which there are social interactions. The teacher is in constant
interaction with his students in the school environment; and it is a fundamental piece of
the knowledge transmission process, educational, and social development of its students.
It can contribute to the success, or failure that their students will have during their
academic. It can also positively impact their social development. From the way they will
explore it in the initial grades, adapting your professional practice to the needs of their
students. For this purpose, it appears essential the existence of public policies focused on
training and improvement of these educators. This article is a review of the literature
about the social skills of the teacher and the importance of these elements in the
relationship with the students, given their role in the transmission of knowledge and on
intellectual and social education of their students. For the creation of the article, related
informations to "Social Skills and the Teacher" were researched in books and scientific
articles published on selected databases like Scielo and Pepsic, on a period between 1996
and 2016. The data obtained supports the understanding of the importance of social skills
to the teachers as a fundamental agent to the process of transfering knowledge and and in
interaction with their students.
Keywords: Social Skills. Teacher. Students. Public policy.
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INTRODUÇÃO

As Habilidades Sociais (HS) podem ser observadas nos mais variados contextos
e correspondem a classes de comportamentos específicos que um indivíduo emite para
completar com sucesso tarefas nas mais variadas situações sociais. De acordo com
Gresham (2009), “As habilidades sociais constituem uma classe específica de
comportamentos tarefa social”. As habilidades sociais implicarão no modo com a qual
um indivíduo interpretará e se comportará em relação às demandas de determinada
situação, sobretudo em contextos de interação social, como por exemplo, na interação
familiar, escolar, no trabalho, etc.
Existem inúmeras habilidades sociais sabidas, distribuídas em classes de HS de
comunicação, HS de civilidade HS assertivas, direito e cidadania, HS empáticas, HS de
trabalho e HS de expressão de afeto positivo. Indivíduos que apresentam repertório de
habilidades sociais elaborado terão maior capacidade de participar de interações sociais
de forma assertiva, configurando competência social. A competência social, então, referese ao desempenho adequado do indivíduo em situações sociais, como por exemplo, iniciar
e/ou encerrar uma conversação (GRESHAM, 2009). Déficits no repertório de habilidades
sociais implicam não só em desempenhos sociais menos adequados, mas também em
baixa qualidade de vida e desempenho profissional menos produtivo (DEL PRETTE;
DEL PRETTE, 2001).
Segundo Meireles (2009), a qualidade do relacionamento do professor para com
seus alunos é influenciada diretamente pelo repertório de habilidades sociais do educador.
Deste modo, um professor com elaborado repertório de Habilidades Sociais terá maiores
chances de se relacionar de modo assertivo e eficaz com seus educandos, além de servir
como exemplo de desempenho social adequado a estes. Logo, os educandos serão
reflexos de seus educadores.
Este artigo consiste numa revisão de literatura, de abordagem qualitativa e de
cunho descritivo, usando para análise dos dados o raciocínio dedutivo. Foram usados
como fontes de pesquisa, considerando para critério de inclusão, livros e artigos
científicos que discorrem a cerca da área de habilidades sociais, bem como produções
científicas voltadas ao professor, sua prática docente e questões relacionadas à políticas
públicas de formação continuada e treinamento de habilidades sociais, excluindo-se do
interesse das fontes pesquisadas quaisquer outras áreas ou temática que não sejam as aqui

350

citadas. Obteve-se através de pesquisa eletrônica, nos bancos de dados de portais como
Scielo e Pepsic, um total de 41 artigos, tendo se utilizado na elaboração deste um total de
nove artigos, produzidos num período que compreende entre os anos de 1996 e 2016.

1 DAS HABILIDADES SOCIAIS

A área das habilidades sociais tem despertado crescente interesse em
pesquisadores nos últimos anos, sobretudo estudiosos do comportamento. Este interesse
aparentemente coincide com o aumento da requisição por desempenhos sociais cada vez
mais competentes, e por interações sociais ajustadas e assertivas em diferentes contextos.
Inúmeros autores apontam definições na busca de descrever e "delimitar" as habilidades
sociais. Merrell e Gimpel (1998, apud GRESHAM, 2009) elaboram que as habilidades
sociais são entendidas como “uma classe de respostas comportamentais, uma vez que
comportamentos sociais específicos são agrupados sob a categoria de habilidade social”.
Segundo Silva (2002), um comportamento socialmente habilidoso corresponde à
expressão pelo sujeito, de sentimentos, opiniões e desejos, considerando suas próprias
aspirações, respeitando, porém, aos outros sujeitos, sendo que com isto consiga a
resolução de problemas imediatos da demanda de uma situação social e também a redução
da probabilidade de ocorrência de problemas futuros.
Del Prette e Del Prette (2009) afirmam que as habilidades sociais são aprendidas
desde a infância nas interações sociais com familiares, amigos e mesmo no ambiente
escolar, são influenciados pelas condições encontradas no ambiente e desenvolvem-se
durante toda a vida, possibilitando ao mesmo a capacidade de ter adequado desempenho
social em diferentes contextos.
Além disto, os desempenhos sociais do indivíduo gerarão no ambiente em que se
encontra consequências importantes para a manutenção ou mudanças nos padrões de
comportamento do mesmo. Um exemplo prático de consequência seria um feedback
positivo de um indivíduo do ambiente para um indivíduo que apresente um desempenho
social habilidoso, o que aumentaria a probabilidade do comportamento adequado tornar
a repetir-se futuramente (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2009).
Com relação à utilização do termo habilidades sociais Del Prette e Del Prette
(2009) defendem que se utilizado de modo indevido, a definição de habilidade social toma
um sentido incompleto e equívoco de que as habilidades sociais são meras “normas” de
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convivência social, como por exemplo, ser educado e tratar ao outro com etiqueta e
delicadeza.
O termo habilidades sociais, geralmente utilizado no plural, aplica-se às
diferentes classes de comportamentos sociais do repertório de um
indivíduo, que contribuem para a competência social, favorecendo um
relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas (DEL
PRETTE; DEL PRETTE, 2009, p.31).

Tratando-se de habilidades sociais, é comum abordar os conceitos de competência
social e desempenho social, e há que se ter cautela para não equivocar-se em considerar
tais conceitos como sinônimos. De acordo com Del Prette e Del Prette (2001, p.12),
“Qualquer comportamento ou sequência de comportamentos que ocorre em uma situação
social é considerado um desempenho social”. Já o termo competência social, segundo Del
Prette e Del Prette (2009) dizem respeito à capacidade do indivíduo em medir seus
pensamentos, sentimentos e ações, em função de seus objetivos e das demandas sociais
de modo coerente.
Então, diz-se de outro modo que a competência social corresponde à eficiência do
desempenho social de um indivíduo, no modo como o mesmo utiliza seu repertório de
habilidades sociais nos contextos de interação social, defendendo seus interesses, mas
respeitando ao mesmo tempo os interesses do outro.
Um desempenho social pode sofrer influência de fatores como cultura, situação
onde o indivíduo se encontra, e fatores relacionados ao próprio indivíduo. Del Prette e
Del Prette (2009, p.32) afirmam que “A cultura, com suas normas e valores, influencia os
relacionamentos quando define os padrões de comportamento valorizados ou reprovados
para os diferentes tipos de situações, contextos e interlocutores.” As situações que se
apresentam e que exigem uma resposta do sujeito são as mais variadas, podendo incluir
locais em que os indivíduos se comportam e interagem, como por exemplo, numa loja de
roupas, numa festa ou num velório. Segundo Del Prette e Del Prette (2009, p.32) são
fatores da situação que influem no desempenho social “[...] o evento antecedente e
consequente para determinados comportamentos sociais e as regras explícitas e implícitas
que sinalizam os comportamentos aí valorizados, aceitos ou proibidos”.
A respeito da influência dos fatores situacionais, Silva (2002, p.5) elabora que:

A dimensão situacional do comportamento sugere que as pessoas podem
se comportar de forma socialmente adequada em um contexto e não em
outro; por exemplo, elas podem ser habilidosas em ambientes de trabalho
com colegas, autoridades e, no entanto, não generalizarem estas
habilidades para o contexto de educação de filhos. Frente a isto, pode-se
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perguntar: por que esta generalização não ocorre? Uma explicação
possível, à luz da análise do comportamento, seria que, como as pessoas
são sensíveis às consequências de seus próprios comportamentos, neste
caso, é possível que o comportamento socialmente adequado é mantido
no ambiente de trabalho por ser reforçado, o que pode não estar
acontecendo no ambiente familiar.

Assim, não significa dizer que o indivíduo que possui um elaborado repertório de
habilidades sociais terá desempenhos sociais predominantemente positivos ou
condizentes com tal repertório em todas as situações sociais que se apresentem.
Com relação a influência do fator pessoal no desempenho social, Del Prette e Del
Prette (2009) exemplificam que um indivíduo com baixa autoestima tende a evitar contato
visual, além de ter problemas de articulação de palavras e fluência de voz em situações
que o confrontem, como falar de si mesmo, o que afetará negativamente seu desempenho
social.
Para que o comportamento de um indivíduo possa ser considerado socialmente
habilidoso, este deve atender coerentemente as demandas que irão surgir por meio das
situações sociais. Para isto, o indivíduo necessita aprender a desempenhar
comportamentos que são aguardados e estimados socialmente, condizentes as suas
características (como sexo e idade), além de lidar com seus fatores pessoais (como por
exemplo, objetivos e sentimentos). (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2009).

2 DO PROFESSOR

O professor é um agente social que tem o papel de transmitir conhecimento, e o
desempenho deste servirá aos olhos de seus alunos, especialmente aos que estão nas
etapas iniciais do processo de formação escolar, como um modelo de desempenho social
a ser seguido. Desde muito cedo ao ingressar na escola e iniciar sua vida acadêmica, a
criança está sob os cuidados e ensinamentos de seus professores, que fazem a mediação
entre o aluno e os diversos saberes, contribuindo tanto para a formação acadêmica quanto
social destes, e isto se estenderá até os mais elevados graus de formação de nível superior
nas diversas áreas do conhecimento.
No ambiente escolar são necessários aspectos favoráveis ao aprendizado e
desenvolvimento dos educandos, incluindo uma boa relação entre o professor e seus
alunos. Meireles (2009) aponta que uma das prioridades do sistema educativo é o
desenvolvimento de habilidades sociais dos alunos na escola, e esta implica numa relação
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assertiva e eficaz do professor com seus alunos. Ao ingressar na escola, é necessário que
a criança encontre um ambiente que favoreça tanto seu desenvolvimento acadêmico
quanto social, tendo em vista uma adequada formação para a vida e para o mundo do
trabalho. Nesta conjuntura, o professor é incumbido de acompanhar seus alunos,
buscando criar condições favoráveis ao desenvolvimento e aprendizado de novas
habilidades.
Somados as grandes atribuições que recaem sobre os professores, estão fatores
que interferem diretamente no desempenho de sua profissão. Questões ligadas à
infraestrutura da instituição escolar, desvalorização profissional, falta de opções para
aperfeiçoamento profissional, relacionamento professor-aluno e até mesmo salas de aula
superlotadas estão costumeiramente ligados à dificuldades encontradas por professores
em seu ambiente de trabalho, sobretudo no sistema público de ensino.
Rachid e Faria (2009) realizaram um estudo onde analisaram o trabalho de
professores do ensino médio e fundamental da rede pública no Estado de São Paulo,
considerando as condições de trabalho e como estes avaliam o próprio trabalho. Dentre
as constatações alcançadas pelas autoras está a de que os professores estudados apontaram
entre outras coisas, em sua maioria, a baixa remuneração salarial e salas de aulas com
grande número de estudantes como sendo alguns dos piores fatores relacionados à prática
docente.
Quanto às condições de trabalho oferecidas ao professorado, podemos
dizer que, na maioria dos casos o salário é relativamente baixo e quase
não há perspectivas de se agregar mais valor a ele durante os anos de
exercício profissional. A carreira não se mostra compensatória (GATTI,
2016).

Neste sentido, observa-se necessárias ações de políticas públicas voltadas à
valorização, ao fortalecimento e à qualificação da docência. Através da promoção de
políticas públicas para a educação, sobretudo na formação continuada do educador, é
possível assegurar uma maior qualidade na educação escolar, tendo em vista o professor
como um agente responsável pela transmissão dos mais diversos saberes, na formação
intelectual e também no desenvolvimento de aptidões sociais de seus educandos.
A educação escolar pressupõe uma atuação de um conjunto geracional
com outro mais jovem, ou, com menor domínio de conhecimentos ou
práticas, na direção de uma formação social, moral, cognitiva, afetiva,
num determinado contexto histórico. Presencialmente ou não, há
pessoas participando e dando sentido a esse processo. Quando se trata
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de educação escolar são os professores que propiciam essa
intermediação. Então, a formação de quem vai formar torna-se central
nos processos educativos formais [...]. Por isso, compreender e discutir
a formação, as condições de trabalho e carreira dos professores, e, em
decorrência sua configuração identitária profissional, se torna
importante para a compreensão e discussão da qualidade educacional
de um país, ou de uma região (GATTI, 2016).

3 AS HABILIDADES SOCIAIS E O PROFESSOR
Del Prette e Del Prette (2001) defendem que “A importância de avaliar o
repertório de habilidades sociais se justifica amplamente dada sua relação com a saúde, a
satisfação pessoal, a realização profissional e a qualidade de vida”.
Segundo Nyarady e Boas (2004) as habilidades sociais estão ligadas à qualidade
dos relacionamentos interpessoais, além de relacionar-se com o desempenho de
atividades laborais, sobretudo em termos de produtividade, bem como a saúde e qualidade
de vida e realização profissional, fator que tem contribuído para o crescente interesse no
estudo do tema.
São vários os itens que compõem um repertório de habilidades sociais elaborado,
e dentre eles está a assertividade. Del Prette e Del Prette (2001), apontam a assertividade
como o modo com a qual o indivíduo expressa seus sentimentos e exerce seus direitos de
modo coerente e sem atingir ou ferir os direitos do outro. Esta ainda pode ser característica
de situações de enfrentamento, pois envolve risco de consequências aversivas por parte
do outro.
As principais classes e subclasses de habilidades sociais foram elaboradas e
organizadas em seis itens, sendo estes apresentados respectivamente como:

HS de comunicação: fazer e responder perguntas, pedir feedback,
gratificar/elogiar, dar feedback, iniciar, manter e encerrar conversação;
HS de civilidade: dizer por favor, agradecer, apresentar-se,
cumprimentar, despedir-se;
HS assertivas, direito e cidadania: manifestar opinião, concordar,
discordar, fazer, aceitar e recusar pedidos, desculpar-se, admitir falhas,
interagir com autoridade, estabelecer relacionamento afetivo/ou sexual,
encerrar relacionamento, expressar raiva/desagrado, pedir mudança de
comportamento e lidar com críticas;
HS empáticas: parafrasear, refletir sentimentos, expressar apoio;
HS de trabalho: coordenar grupo, falar em público, resolver problema,
tomar decisões e mediar conflitos, habilidades sociais educativas;
HS de expressão de afeto positivo: fazer amizade, expressar a
solidariedade, cultivar o amor. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001, p.
13, grifo do autor).
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É possível realizar o apontamento de algumas características esperadas num
repertório de habilidades sociais de um profissional educador, sabendo que este se
encontra em constante interação social no exercício de sua função, espera-se por exemplo,
habilidades para fazer e responder perguntas, gratificar/elogiar, dar feedback, expressar
apoio, coordenar grupos, falar em público etc.
Exige-se que o professor disponha de um elaborado repertório de habilidades
sociais para que tenha um desempenho social adequado, transmitindo conhecimento de
modo eficaz, aliando as técnicas educativas ao modo com a qual percebe seus alunos e
suas respectivas necessidades, fazendo adequações a realidade de seus educandos e
trabalhando com seu real potencial, favorecendo com isto um processo educativo
eficiente.

Considerando a importância de interações educativas em sala de aula,
para uma efetiva construção social do conhecimento e ressaltando o papel
do professor enquanto participante, condutor e mediador dessas
interações, defende-se que a competência profissional do professor
requer também um repertório altamente diferenciado de habilidades
interpessoais que inclui, entre outros aspectos, a percepção das demandas
imediatas do contexto escolar, flexibilidade para mudanças na atuação,
de acordo com essas demandas, bem como habilidade de produzir
conflitos sócio-cognitivos entre os alunos e reagir positivamente às
tentativas de solução destes conflitos por parte dos mesmos. (PONTES;
TORRES, 1996).

Espera-se então, que o professor possua bom repertório de habilidades sociais
educativas. Como discorrem Del Prette e Del Prette (2008), as habilidades sociais
educativas estão voltadas à promoção do aprendizado e desenvolvimento, podendo
constituir em mudança no repertório comportamental do educando.
O educador é responsável pela construção do conhecimento, sendo ao mesmo
tempo um facilitador das potencialidades humanas. É ele quem introduz o indivíduo no
universo intelectual, e é capaz de despertar neste a ânsia pelo conhecimento (COLL;
COLOMINA, 1996; DEL PRETTE et al., 1998; apud BALDEZ, et al., 2009, p.36).
Peça crucial no processo de educação, o professor necessita ser socialmente
competente visto que sua desenvoltura social em sala de aula contribuirá para o processo
de aprendizagem de seus alunos. Neste sentido, o aluno refletirá o que o professor
apresenta em sala de aula, pelo modo como o docente reconhece a demanda de seu aluno
e através disto desenvolve seu trabalho, controlando o ritmo e a quantidade de conteúdos
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que irá transmitir, realizando questionamentos bem como respondendo a estes de modo
assertivo, criando um ambiente em que envolverá o aluno em seu próprio processo de
aprendizagem (PERRENOUD, 2001; apud BALDEZ, et al. 2009, p.37).
Baldez et al. (2009, p.35) a esse respeito, defendem que “O professor exerce uma
atividade essencialmente relacional cuja qualidade das interações exercidas se reflete no
desenvolvimento de competências sociais e acadêmicas de seus alunos”. Por este motivo,
Meirelles (2008, apud Baldez et al., 2009, p.37) diz que a identificação das habilidades
sociais dos professores se faz necessária no sentido de que estes interajam de modo mais
eficaz com seus alunos, de acordo com as particularidades de cada um, para que estes
tenham um positivo desenvolvimento tanto social quanto acadêmico.
Deste modo, um professor com elaborado repertório de habilidades sociais terá
interações sociais mais eficazes com seus alunos, tendo maior sucesso em motivá-los, e
de reconhecer e trabalhar com as dificuldades e/ou potencialidades individuais de cada
estudante, para que este amplie suas capacidades e tenha sucesso no curso de sua
formação acadêmica e desenvolvimento social.
As expectativas do professor para com seus alunos podem influenciar no
desempenho dos mesmos. O professor que valoriza as características positivas de seus
educandos contribui para que estes tornem estas características ainda mais acentuadas,
enquanto o aluno que se sente resignado tem a tendência em confirmar aspectos
negativos, o que influirá em seu desenvolvimento (BALDEZ et al., 2009, p.38).
GATTI, 2016, refere a prática educativa intrínseca ao docente como:
[...] integração de modos de agir e pensar, implicando num saber que
inclui a mobilização de conhecimentos e métodos de trabalho, como
também a mobilização de intenções, valores individuais e grupais, da
cultura da escola; inclui confrontar ideias, crenças, práticas, rotinas,
objetivos e papéis, no contexto do agir cotidiano, com seus alunos,
colegas, gestores, na busca de melhor formar as crianças e jovens, e a
si mesmos.

O sucesso do processo de aprendizado do aluno, em boa parte, é fruto das ações
acertadas do educador em manejar suas práticas de ensino de acordo com as
peculiaridades de cada estudante durante toda sua formação acadêmica. Como produto
deste processo, se bem conduzido e acertado, teremos indivíduos ajustados e engajados,
com uma gama de habilidades sociais ampla, e serão novas referências como formadores
de habilidades sociais para “novos aprendizes” nas diversas áreas em que estejam
inseridos, sobretudo como profissionais, seja como médicos, advogados, psicólogos, etc.
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Com os constantes avanços da tecnologia, o processo de automação tem suprimido
empregos por todo o mundo, onde a mão de obra humana é substituída por mecanismos
automatizados de última geração. Apesar disto, estas tecnologias ainda estão distantes de
substituírem a mão de obra de trabalhadores hábeis que combinam diversas habilidades
entre si para realização de atividades sociais complexas, como trabalhar eficientemente
em equipe, coordenar pessoas, etc. (DEMIN, 2017).
Entretanto, o fato de o professor possuir um elaborado repertório de habilidades
sociais não implica que este se portará de modo habilidoso em todas as situações, dada a
influência da dimensão situacional no comportamento. Caso o professor não apresente
desempenhos sociais condizentes com sua prática profissional, o mesmo poderá ter
lacunas no exercício de seu ofício, o que possivelmente afetará a seus educandos, já que
o professor poderá deixar de atender adequadamente as demandas dos mesmos.
Neste sentido são adotadas medidas voltadas ao desenvolvimento e/ou
aperfeiçoamento de habilidades sociais do professor através de programas de formação
continuada, melhorando assim sua interação com seus educandos. Meireles (2009)
elabora que há preocupação em se desenvolver habilidades sociais de professores
objetivando que este tenha competência em idealizar e dirigir, participar e realizar a
mediação de interações educativas para seus alunos em sala de aula.

A formação continuada de professores tem sido entendida como um
processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à
atividade profissional, realizado após a formação inicial, com o objetivo
de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos
(CHIMENTÃO, 2009, p.3).

Para intervenção neste contexto tem se recorrido ao Programa de
Desenvolvimento de Habilidades Sociais na Formação Continuada do Professor –
PRODIP. O PRODIP corrobora para que o professor aprimore a interação com seus
alunos, propiciando ao docente sensibilidade em observar atentamente e verificar o
desempenho destes, tornando-se mais flexível e melhorando as condições de ensino
oferecidas ao aluno (MEIRELES, 2009). Há também o emprego do Treinamento de
Habilidades Sociais – THS, cujo objetivo é o de desenvolver e/ou aprimorar habilidades
de um sujeito por meio de situações estruturadas que simulam interações sociais.
Del Prette e Del Prette (2006) descrevem o THS como:
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[...] uma atividade de grupo, estruturada de modo análogo ou simbólico
a situações cotidianas, que cria oportunidade para desempenhos
específicos, permitindo que o facilitador avalie os comportamentos
observados e utilize as contingências pertinentes para fortalecer e/ou
ampliar o repertório de habilidades sociais dos participantes. (DEL
PRETTE; DEL PRETTE, 2006, p. 03).

A necessidade de se promover o desenvolvimento e aperfeiçoar um repertório de
habilidades fundamentais às relações sociais se explica dada sua grande importância, já
que o déficit poderá acarretar em interferência no desempenho e na eficiência de relações
sociais educativas (NYARADY; BOAS, 2004, p.13).

4 POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO
O conceito de “Políticas Públicas” está atrelado, basicamente, ao conjunto
de ações, medidas e artifícios adotados pelo Estado que orientam as atividades
governamentais para a coisa pública. Logo, políticas públicas educacionais se
referem a tudo o que um governo faz para com relação a educação, no sentido do
aperfeiçoamento e evolução.
Em se tratando de educação, temos um universo amplo de processos e
peculiaridades para cada fase do processo educacional, desde a educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino superior e ensino
técnico, que buscam de modo geral a preparação e formação do indivíduo sobretudo para
o mercado de trabalho. E para assegurar que seja oferecida educação de qualidade e que
o sistema educacional de modo geral seja estruturado, existe a Lei de Diretrizes e Base
da Educação (LDB 9394/96), que define e regula todo o sistema educacional no Brasil,
público ou privado, de acordo com os princípios da Constituição Federal.
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 205: “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Para resolver
os problemas atrelados a realidade atual da educação, existem programas governamentais
voltados ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições do ensino básico, técnico
e superior, a fim de que sejam cumpridos os objetivos estabelecidos na Constituição
Federal.
Na esfera educacional, várias políticas públicas foram lançadas por
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todos os setores do governo federal para se alcançar os objetivos
propostos pela Constituição Federal. A título de exemplo, entre outras
políticas podem ser citadas as seguintes: a) 4 Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério- (FUNDEF)4 ; b) Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE); c) Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE); d) Programa
Bolsa Família; e) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
f) Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); g) Programa
Nacional de Transporte Escolar (PNATE); h) Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEN; i) Sistema de Seleção Unificada (SISU); j)
Programa Universidade para Todos (PROUNI); k) Programa Nacional
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA). (FERREIRA;
NOGUEIRA, 2015, p. 105).

Ainda de acordo com Ferreira e Nogueira (2015, p. 105),“o Plano Nacional de
Educação é a política pública mais atual e tem como objetivo a melhoria da educação.
Está amparado na Constituição Federal e visa efetivar os deveres do Estado em relação à
Educação.”
Mesmo que hajam propostas articuladas, com objetivos bem definidos e
orientados pela lei, entraves como o alinhamento e organização nas práticas entre as
esferas municipal, estadual e federal, questões de planejamento, de administração ou
puramente conflitos de interesse político dificultam e até impossibilitam a concretização
destas políticas públicas. A esse respeito, Ferreira e Nogueira (2015, p. 120) entendem
que, “no entanto, é sabido que não é pelo fato do plano ter sido aprovado por lei que a
realidade social mudará. A lei somente tem reflexos na sociedade quando é apropriada
por todos.”
Atualmente observam-se turbulências em vários cenários no Brasil, sobretudo nas
áreas da política e economia. O âmbito da educação também sofre os reflexos desta
situação, e este fato tem sido observado atualmente dentre outras formas através de
perturbações como desvalorização e atraso de salários dos profissionais da educação,
cortes em programas educacionais, escolas com estrutura física deficitária etc. Neste
sentido, recai sobre o profissional da educação o peso de lidar com os reflexos do cenário
instável vivido pelo país, que incide negativamente nas suas condições de trabalho, e ao
mesmo tempo lhe está imposto a condição de realizar do melhor modo possível o seu
trabalho, sem que seus educandos sejam afetados.
Somadas as dificuldades encontradas pelos trabalhadores da educação, surgem
novas questões que tornam ainda mais complexo o seu trabalho, como por exemplo
questões atuais relacionadas a ideologia de gênero e um crescente processo de inclusão.
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Em meio a tantas mudanças, há maior exigência com relação as habilidades e
competências do profissional educador, que deve adaptar-se as novas configurações
sociais e culturais e buscar alinhar sua prática profissional as peculiaridades de cada
aluno. Este se torna um desafio ainda mais difícil se não há oferta de bons instrumentos
e recursos ao educador, sobretudo incentivo e meios para aperfeiçoamento e formação
continuada.
O ofício do professor não pode mais ser visto como vocação, e sim
como profissão que requer muito estudo, reflexão e uma prática
realmente transformadora. A capacitação docente é um dos meios de
começar a mudança na qualidade do ensino para criar contextos
educacionais inclusivos, capazes de propiciar a aprendizagem de todos
os alunos, respeitando ritmos, tempos, superando barreiras físicas,
psicológicas, espaciais, temporais, culturais, dentre outras. A formação
de professores para a inclusão escolar de alunos com necessidades
educacionais especiais não deve se restringir a torná-los conscientes das
potencialidades dos alunos, mas também de suas próprias condições
para desenvolver o processo de ensino inclusivo (LIMA, et al., 2009).

Enfim, há que se cuidar efetivamente da peça chave em se tratando de educação:
O Professor. Através de políticas públicas que o favoreçam, no sentido da valorização e
aporte ao aperfeiçoamento, possibilita-se que este profissional se mantenha em constante
processo de formação e qualificação, mantendo-o atualizado e apto para desenvolver seu
trabalho com qualidade, atendendo a diversidade de seus alunos e sendo um facilitador
no processo ensino/aprendizagem. Que sejam, portanto, cumpridos os deveres da
federação, estados e municípios no sentido de atender o que está estabelecido pela
Constituição Federal, garantindo educação não só em quantidade, mas com consistência
e qualidade.

CONCLUSÃO

As habilidades sociais são fundamentais para as interações sociais. Numa
interação social há a incidência de fatores que irão exigir do indivíduo a habilidade de
comportar-se de modos variados. Neste sentido, as habilidades sociais darão ao sujeito a
destreza de identificar a situação que se apresenta e adequar seus comportamentos para
que estejam em harmonia com a mesma.
Como aludido, o sujeito socialmente habilidoso age com coerência nas situações
de interação social, pois consegue identificar as demandas do outro, agindo de modo a
atender tais demandas sem que deixe de considerar as próprias. Além de contribuir para
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relações interpessoais saudáveis e harmoniosas, as habilidades sociais implicam em
sucesso profissional e qualidade de vida. Em todos os contextos onde há interação entre
sujeitos podem ser observadas tais habilidades, incluindo no contexto escolar,
considerando ainda as interações entre o professor e seus alunos.
Dada a importância do professor em transmitir os mais diversos saberes, além de
ser modelo de comportamento socialmente competente e de contribuir para a formação
acadêmica e social de seus educandos, espera-se que o mesmo apresente um elaborado
repertório de habilidades sociais, sobretudo habilidades sociais educativas, afim de que
possa ir além da pura transmissão de saberes, tendo sensibilidade para perceber as
minúcias que envolvem este processo, atentando para as necessidades tanto em âmbito
coletivo como individual de seus alunos e realizando adequações em seus métodos em
prol destes, a fim de desenvolver seu trabalho eficazmente atendendo ao mesmo tempo
as necessidades de seus alunos.
Deste modo, quanto mais desenvolvido for o repertório de habilidades sociais do
professor, maior eficácia terá seu desempenho profissional, e consequentemente maiores
serão os ganhos de seus alunos que terão suas necessidades abarcadas. Do contrário, o
professor apresentará falhas no atuar de seu ofício, o que afetará também seus alunos.
Neste caso, considerar-se-á a necessidade de realizar intervenção voltada ao
aperfeiçoamento e/ou desenvolvimento de habilidades sociais, como o PRODIP ou THS,
proporcionando ganhos que vão desde a aquisição de novas habilidades educativas até
mesmo ao aperfeiçoamento de habilidades tão comumente utilizadas pelo professor em
sala de aula.
Por fim, considerando-se a atual conjuntura social do Brasil, vê-se imprescindível
voltar o olhar para a mobilização e realização de políticas públicas direcionadas à
educação, nas diversas esferas e em todos os níveis educacionais do país, buscando
oferecer uma formação qualificada e um contínuo aperfeiçoamento profissional aos
docentes, o que refletirá no avanço e na qualidade dos serviços educacionais como um
todo, bem como na formação intelectual e social dos educandos em toda sua
diversidade/pluralidade, o que no final deste ciclo resultará em indivíduos habilidosos e
estruturados, aptos a se tornarem também formadores de sujeitos competentes e hábeis
para próximas gerações, perpetuando-se assim o ciclo.
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O PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO COM TEA: UM ESTUDO DE
CASO SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Aghata Cristel Silva85
Marcela Silva Baccelli86
RESUMO
A inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino de forma responsável
corresponde um dos maiores desafios que a escola tem que enfrentar atualmente. Com
isso, podemos observar alguns desencontros a respeito da temática, afinal incluir não é
apenas inserir ou dar o direito, mas sim, dar as condições necessárias. A inclusão escolar
de alunos com o transtorno do espectro autista (TEA) é uma realidade bastante comum,
portanto torna-se necessário o empenho de toda equipe escolar para poder acolher o
educando de modo a respeitar e atender todas as suas necessidades, o que implica na
elaboração de um currículo adaptado, totalmente voltado as particularidades do aluno. A
pesquisa tem como objetivos discutir e evidenciar a inclusão escolar do aluno com TEA,
explanando a importância das estratégias e métodos utilizados no processo de
aprendizagem. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso,
acerca da inclusão escolar de um aluno autista, no qual foram entrevistados os três
profissionais envolvidos diretamente na inclusão escolar do aluno, sendo eles, a
professora titular da sala, o professor de atendimento educacional especializado e a
auxiliar técnica educacional. Durante a entrevista foram observadas certas divergências
nos relatos dos profissionais citados.
Palavras-chave: Inclusão escolar, Autismo e Aluno.

ABSTRACT
The inclusion of the disabled person in the regular network of education in a responsible
way corresponds one of the biggest challenges that the school has to face today. With
this, we can observe some disagreements on the subject, after all include not only insert
or give the right, but yes, give the necessary conditions. The inclusion of students with
autism spectrum disorder (ASD) is a very common reality, so it is necessary the
commitment of all school staff to be able to accommodate the student in order to respect
and meet all their needs, which implies in the elaboration of an adapted curriculum, totally
focused on the particularities of the student. The research aims to discuss and evidence
the school inclusion of the student with ASD, explaining the importance of the strategies
and methods used in the learning process. For that, a qualitative research was carried out
on the type of case study, about the school inclusion of an autistic student, where the three
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professionals directly involved in the student's school inclusion were interviewed, being
the teacher in the room the teacher of care educational and technical support. During the
interview, there were certain differences in the reports of the professionals mentioned.
Keywords: School inclusion, Autism and Student.

INTRODUÇÃO

A inclusão da pessoa com deficiência na escola regular é um assunto muito
pertinente e que nos traz muitas indagações, afinal, temos diversas leis que garantem não
só o ingresso da pessoa com deficiência na escola regular, mas também a eficácia desse
direito. Sendo assim, não basta inserir o aluno no ambiente educacional, é preciso atender
e priorizar suas especificidades, permitindo que ele participe ativamente do processo de
aprendizagem.
O Brasil possui um arsenal legal no que tange as políticas de educação inclusiva
de indivíduos com TEA que derivaram de importantes documentos internacionais dentre
os quais se destacam: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); a Declaração
Mundial de Educação para Todos (1990); a Declaração de Salamanca (1994); a
Declaração de Guatemala (1999) e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(2006).
Esses documentos influenciaram na elaboração de muitas portarias, decretos e leis
no Brasil tais como: a Constituição Federal (1988); o Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN (1996), a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) culminando
no novo Decreto 7611 assinado no Brasil em 2011, e a Lei n. 13.146/2015, a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada
a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.
Nessa perspectiva, considerando todas as leis brasileiras em vigência, que
garantem o acesso e a permanência do aluno com deficiência na sala de aula regular, ainda
é possível identificar diversos questionamentos acerca da inclusão escolar, afinal incluir
não é integrar e uma palavra não é o sinônimo da outra e para transformar uma escola em
um ambiente inclusivo, é imprescindível que saibamos diferenciar essas duas ações.
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O presente artigo pretende discutir e evidenciar a inclusão escolar do aluno com
transtorno do espectro autista (TEA), dessa forma, faz se necessário relatarmos
brevemente algumas informações a respeito da inclusão escolar, evidenciando as
diferenças entre a prática da inclusão e da integração, assim como algumas características
do TEA. Para melhor compreensão dessa temática iremos enfatizar também a importância
da elaboração e aplicação do currículo adaptado, ressaltando que sem esse instrumento
não é possível efetivar a inclusão escolar.
A pesquisa conta com um estudo de caso, realizado em uma escola municipal de
uma cidade do litoral paulista, onde iremos abordar a inclusão escolar de um aluno com
TEA. Temos por objetivos, analisar e comparar os relatos de três profissionais da escola,
envolvidos diretamente no processo de inclusão do aluno, sendo eles; a professora titular
da sala, o professor de atendimento educacional especializado (AEE) e a auxiliar técnica
educacional (ATE). A entrevista será direcionada a investigação dos métodos e
estratégias utilizados com o aluno autista, matriculado no primeiro ano do ensino
fundamental.
1. INCLUSÃO ESCOLAR E O TEA
Atualmente o tema inclusão tem sido bastante discutido, sendo comum ouvirmos
as pessoas falarem sobre incluir a pessoa com deficiência na sociedade, mercado de
trabalho e escola regular. Porém, mesmo sendo um assunto muito explorado, com muita
repercussão, não é tão simples o quanto parece, pois em muitos lugares a palavra inclusão
não traz consigo seu verdadeiro significado, afinal incluir não é apenas dar o direito,
incluir é dar ao indivíduo as condições apropriadas. Na escola, essa realidade não é muito
diferente, e a inclusão ainda não acontece como realmente deveria. Diante disso Paula
(2012, PG. 63) enfatiza que todo professor deve: “Lembrar sempre que o aluno incluso
aprenderá como todos, mas precisará às vezes de adaptações e ajuda dos demais. ’’
Muito tem se discutido a respeito da inclusão escolar do aluno com TEA, uma vez
que o transtorno possui graus diferenciados. Ainda que o transtorno agregue uma gama
de características particulares, não é possível afirmar que todo sujeito com TEA apresenta
os mesmos comportamentos, o que nos leva a entender a importância do currículo
adaptado, pois cada criança terá necessidades distintas. Diante disso, Oliveira (2016, PG.
07) pondera que: ‘’O grau de comprometimento destes déficits pode variar de uma criança
para outra e na mesma criança ao longo do tempo. ’’
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No ambiente escolar podemos notar que existe certa ambivalência no que se refere
ao ato de incluir. Muitas instituições recebem o aluno, mas não o incluem, alegam que
estão ofertando o ensino, porém não dão as condições necessárias. Essa questão é bastante
pertinente, afinal integrar não é incluir e para que possamos realizar a inclusão
propriamente dita, é necessário que saibamos diferenciá-la da integração. Temos inclusão
quando a escola já se encontra adaptada e preparada para acolher as necessidades do
aluno, dando prioridade as suas especificidades e ofertando atendimento especializado
quando necessário, dentro da própria instituição. No caso da integração, o aluno chega na
escola e precisa se adequar ao que ele encontra, nesse caso não é a escola que se prepara
para receber o aluno, e sim o aluno que tem que se adaptar à realidade da escola.
Na verdade, a integração insere o sujeito na escola esperando uma
adaptação deste ao ambiente escolar já estruturado, enquanto que a
inclusão escolar implica em redimensionamento de estruturas físicas da
escola, de atitudes e percepções dos educadores, adaptações
curriculares, dentre outros. (SERRA, 2004, PG.27)

Conforme Paula (2012), a integração e a inclusão são caminhos que divergem,
mas que de certa forma buscam um mesmo propósito, inserir a pessoa com deficiência na
sociedade. A Integração é uma proposta um pouco mais antiga, segundo o autor (2012)
essa prática surgiu por volta dos anos 60 e 70, e foi baseada nos aspectos clínicos da
deficiência. Nesse modelo, as pessoas com deficiência são integradas e precisam se
adequar a realidade já existente do ambiente. Nas escolas de ensino regular os alunos
tinham que se adaptar ao que era ensinado, era como se eles tivessem que se auto-educar,
buscando formas de aprender o máximo possível com as condições que a instituição
oferecia, que na verdade não atendiam suas particularidades, tornando a aprendizagem
escassa e sem progressos.
O autor (2012) referido menciona que a inclusão começou a ser discutida em
meados dos anos 80, contudo somente na década de 90 que essa prática começou a ser
consolidada, onde nesse novo modelo, a sociedade precisa se modificar para receber a
pessoa com deficiência, dando a ela os mesmo direitos e oportunidades dos demais. Na
escola, a inclusão também passou a ser aderida, nesse contexto cabe a instituição se
adequar para receber todos os alunos, atendendo e priorizando a subjetividade de cada
sujeito.
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Segundo Mello (2007) o AMA87 define o TEA como um distúrbio caracterizado
por uma tríade de dificuldades: Comunicação, sociabilização e imaginação. Na
comunicação, podemos perceber a ausência da fala, ou a repetição exacerbada das
palavras. A sociabilização, é caracterizada pela dificuldade de interagir com as outras
pessoas, também ocorre a incapacidade de demonstrar e compartilhar sentimentos. Na
imaginação, a criança não consegue utilizar o faz de conta nas brincadeiras, é totalmente
dependente do real, e faz o uso literal das palavras.
Para uma inclusão eficiente do aluno com TEA é de fundamental importância que
os profissionais envolvidos no processo de aprendizagem saibam identificar as reais
necessidades e dificuldades da criança, para que assim seja possível avaliar a relevância
dos conteúdos a serem abordados. Vale mencionar que só existe inclusão quando a escola
reconhece as diferenças e necessidades dos alunos e dessa forma proporciona a
aprendizagem para todos, não permitindo que ninguém seja segregado devido suas
particularidades. Diante do exposto Serra (2004, PG. 29) enfatiza que:
Para algumas instituições, o fato de receber o aluno especial e
matriculá-lo representa uma forma de inclusão, quando de fato não é
assim que pode ser denominada. Para haver inclusão é necessário que
haja aprendizagem, e isso traz a necessidade de rever os nossos
conceitos sobre currículo.

Como já mencionado anteriormente, foi na década de 80, que a inclusão começou
a ser discutida, com isso, no ano de 1988, a Constituição Federal enfatizou que o aluno
com deficiência possui o mesmo direito dos demais alunos, isto é, podem e devem ser
matriculados na rede regular de ensino, sendo a escola a responsável em oferecer
atendimento educacional especializado ao sujeito. Sendo assim, cabe a instituição estar
preparada para receber e suprir as necessidades especiais de cada aluno. ‘’ III –
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.’’ (BRASIL, 1988, PG. 130).
Alguns anos após a Constituição Federal de 1988, tivemos mais um grande avanço
no que se refere à inclusão da pessoa com deficiência na escola regular, pois a Declaração
de Salamanca veio em 1994, para assegurar mais uma vez esse direito, enfatizando que
cabe a escola estar preparada para receber todas as deficiências, das mais leves as mais
severas, dando a todos o direito e a oportunidade de aprender, em outras palavras, a
instituição precisa buscar métodos para proporcionar aprendizagem qualitativa para todo
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o sujeito que nela estiver inserido, independentemente de suas subjetividades. A seguir
veremos um trecho da Declaração de Salamanca (1994, PG. 11-12), acerca da inclusão
escolar:
O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os
alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das
dificuldades e diferenças que apresentem. Estas escolas devem
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos,
adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a
garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as
respectivas comunidades.

Como podemos ver a inclusão vem ganhando cada vez mais o seu espaço, portanto
é importante salientar que além da Constituição Federal de 1988 e da Declaração de
Salamanca de 1994, temos muitos outros documentos que asseguram os direitos da pessoa
com necessidades especiais. Entre eles, temos um registro recente que foi publicado no
ano de 2015, com o título de Orientações para Implementação da Política de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, onde aborda a inclusão da pessoa com
deficiência no contexto escolar (BRASIL, 2015).

2. CURRÍCULO ADAPTADO

De acordo com Pacheco (2008), uma escola inclusiva deve ser totalmente
diferenciada de uma escola tradicional. Toda a equipe da instituição deve trabalhar para
que a aprendizagem aconteça de maneira qualitativa, ou seja, é preciso aderir a um
currículo diversificado e flexível, onde as necessidades do aluno sejam priorizadas e
assim ele possa participar ativamente do processo inclusivo. Para o autor (2008), o
currículo é peça fundamental no processo de inclusão escolar, tendo em vista que todo
indivíduo possui particularidades e com isso apresenta necessidades diferenciadas, sendo
assim, uma escola adepta ao currículo padronizado que não passa por alterações e não
tem caráter flexível, não pode ser considerada uma escola de inclusão.
Ao receber o aluno com deficiência, toda a equipe escolar deve se mobilizar para
que a inclusão realmente aconteça, e cabe aos profissionais responsáveis adequar o
currículo de maneira que possa incluir o aluno em todas as atividades propostas, isso
significa mudar métodos e atitudes para atender a todos, priorizando suas necessidades e
dando condições para a participação ativa no processo de aprendizagem. Adequar o
currículo é uma forma de demonstrar respeito, e mais do que isso, é uma forma de inserir
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o sujeito na sociedade, de fazer com que ele se sinta parte do processo educativo. Pacheco
(2008, PG. 99), afirma que:
O ajuste do currículo de turma envolve a introdução de métodos de
ensino e organização que apóiam os objetivos de cada aluno. O material
de estudo deixa de ser o fator principal no processo educacional. Em
vez disso, ele se torna uma parte de um contexto que leva tanto ao
crescimento acadêmico como pessoal.

É importante evidenciar que para a elaboração e execução do currículo adaptado,
estão envolvidos diretamente a esse processo três profissionais, que possuem atribuições
totalmente diferenciadas. Sendo eles; a professora titular da sala, que tem como função
promover o aprendizado de todos os alunos matriculados em sua sala de aula,
independentemente de suas particularidades, o que implica em planejar um currículo
individual para os alunos que não acompanham o ritmo do restante da sala, sendo assim,
cabe ao professor elaborar estratégias de ensino diferenciadas e flexíveis para que todos
os alunos possam participar ativamente do processo educativo, sendo respeitados e
atendidos em suas particularidades. O professor de atendimento educacional
especializado (AEE), que tem por função dar apoio especializado as crianças com
deficiência, o AEE deve atender o aluno na sala de recursos da instituição, no período
contrário ao que ele estuda, promovendo estratégias e utilizando recursos pedagógicos
para contribuir com o pleno desenvolvimento do educando. Cabe ao AEE nortear o
professor titular da sala quanto a sua prática pedagógica e métodos utilizados com o aluno
da inclusão escolar. O AEE deve acompanhar a evolução do aluno e propiciar orientações
ao professor da sala, acerca de possíveis alterações no currículo individual, visando
sempre a busca por um aprendizado significativo e principalmente inclusivo ao aluno com
deficiência. Por fim, temos a figura do auxiliar técnico educacional (ATE), porém antes
de fazer o relato de sua função é importante mencionar que a nomenclatura que se refere
a esse cargo sofre alterações de acordo com cada cidade. Após o esclarecido podemos
relatar que o ATE é um profissional encaminhado as escolas para acompanhar o aluno
com deficiência durante todo o período escolar. É designado ao ATE, dar apoio ao
educando em suas dificuldades educacionais, como também, dar o suporte fora da sala de
aula, ou seja, em todo o ambiente escolar. O ATE não elabora as atividades, cabe a ele
auxiliar o aluno na execução das mesmas, que são dirigidas e elaboradas pela professora
da sala, o ATE proporciona apenas apoio pervasivo ao aluno. O profissional ATE também
é acompanhado pelo AEE da escola, onde deve tirar dúvidas e receber orientações quanto
a sua prática perante ao aluno com deficiência.
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3. MÉTODO

O presente artigo conta com a pesquisa do tipo estudo de caso, realizada em uma
escola municipal de uma cidade do litoral paulista. A pesquisa foi direcionada a investigar
o processo de inclusão escolar de um aluno com TEA, matriculado no primeiro ano do
ensino fundamental, assim como, os métodos utilizados pelos profissionais da educação
diante da inclusão deste aluno na sala de aula regular. O estudo conta com a entrevista
semi-estruturada, onde foram entrevistados a professora titular da sala, o professor de
atendimento educacional especializado (AEE) e a auxiliar técnica educacional (ATE).
Lembrando, que antes de iniciar as entrevistas os participantes foram informados
que todos os relatos iriam ser expostos no presente artigo, e que obedeceriam às normas
para pesquisas com seres humanos. Uma vez esclarecido as normas, todos os participantes
autorizaram a exposição das informações por meio de assinaturas do termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE), que é assegurado pela Resolução n. 466/12 do
CNS/MS. Sendo assim, de acordo com as exigências, a identidade dos entrevistados será
mantida em sigilo absoluto. A professora titular da sala será chamada de P1, o professor
de atendimento educacional especializado (AEE) de P2 e a auxiliar técnica educacional
(ATE) de P3.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A professora titular da sala (P1) foi a primeira a ser entrevistada. Declarou que em
sua sala de aula estão matriculados dezoito alunos, entre eles, um aluno diagnosticado
com autismo. O aluno em questão tem sete anos, em seu laudo é apresentado o CID F84,
onde não específica qual o grau do autismo.
Segundo a P1, a criança não faz o uso da linguagem verbal e quando quer dizer
alguma coisa ou demonstrar satisfação ou insatisfação, ele faz o uso de gestos, quando
quer algo ele aponta com o dedo, quando está insatisfeito ele reage abaixando a cabeça e
dependendo da situação acaba chorando, quando o aluno está feliz ou agitado é possível
entender através dos flappings de mãos.88
De acordo com a P1, o aluno vem passando por um processo bastante satisfatório
com evoluções visíveis, pois segundo ela, a criança frequentou a pré-escola na mesma
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instituição no ano anterior e tinha o comportamento totalmente introvertido, não interagia
de forma alguma. No início deste ano o aluno também demonstrava esse comportamento,
não levantava da cadeira para nada, até que a prefeitura encaminhou uma ATE para
acompanhá-lo. Porém, ele não a aceitou tão rapidamente. Quando a ATE chegava na sala
ele virava o rosto para o outro lado e passava o período inteiro assim, mas aos poucos ela
começou a conquistá-lo, foi onde começou-se a perceber os primeiros avanços.
‘’Ele chegava e já sentava na mesma cadeira, apenas fazia movimentos com o
corpo, balançando-se sem parar, para frente e para trás. Ele não olhava nos olhos de
ninguém, não interagia, era impossível saber o que ele estava sentindo. ’’ (P1)
Conforme P1, a criança não se comunica verbalmente, há pouco tempo começou
a repetir algumas palavras por incentivo da auxiliar técnica educacional (P3), ao
questionar a mesma a respeito das palavras que o aluno passou a pronunciar, ela afirma
que chegou na escola há aproximadamente três meses e que já existia um trabalho com o
aluno acerca da comunicação verbal, iniciado pela ATE anterior a ela. Sendo assim, P3
deu continuidade ao que já estava em andamento e já consegue ver alguns resultados, pois
quando chegou na instituição o aluno falava apenas as palavras ‘’tia’’ e ‘’aga’’ para se
referir ao nome da ATE que o acompanhava, após alguns meses já é possível observar o
progresso, agora o aluno já repete várias palavras, mesmo que a pronuncia não saia da
forma correta.
Segundo os relatos da P1, o aluno não é alfabetizado, e não acompanha o ritmo da
sala, ao ser questionada sobre os métodos utilizados para que o aluno participe das aulas,
P1 informou que não é ela quem faz essa adaptação, e que não consegue acompanhar e
aplicar as atividades no aluno, afinal precisa dar aula para mais dezessete crianças, o que
implica em concluir a apostila no prazo certo, sendo assim, a questão do currículo
adaptado fica por conta do AEE, que planeja as atividades e estratégias e a ATE
desenvolve em sala. P1 também chama a atenção para o fato de que não tem formação
para trabalhar com crianças com deficiência, ela afirma que não recebeu orientação e nem
capacitação para realizar esse trabalho, em sua formação não aprendeu como adaptar o
currículo e nem teve conhecimento acerca das deficiências que ela poderia encontrar em
sala de aula. P1 concluiu o magistério no ano de 1992, fez quatro especializações, mas
nenhuma na área da educação inclusiva, especial ou algo relativo a ela. P1 atua em sala
de aula há mais de vinte anos pela prefeitura de Bertioga.
De acordo com Paula (2012, PG 56):
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O medo do novo, do desconhecido, nos educadores tem origem na
formação acadêmica, a qual não os habilitou para o trabalho com a
diversidade tampouco o engenheiro que projetou um prédio sem
rampas, e demais profissões que não preveem uma sociedade para
todos.

P1 considera neutra sua relação com o aluno autista, ela diz não conseguir dar
atenção para ele, e como existe a figura da ATE, o aluno se identifica mais com ela, e
também não dá atenção para a P1. Quando ele não interagia com ninguém, P1 até esquecia
que ele estava na sala de aula, pois ele era muito quieto e introvertido, só levantava da
cadeira se alguém o pegasse pela mão. Após a chegada da primeira ATE no início do ano
que o acompanhou até o final do mês de maio, o comportamento do aluno começou a
mudar e logo foi possível observar alguns progressos. Segundo a P1 foi uma mudança
significativa, ela menciona que ele precisava de alguém que tivesse total disponibilidade
em acompanhá-lo e incentivá-lo.
Quando vi que ele estava se soltando mais, e até interagia com alguns
colegas da sala, percebi que ele precisava de alguém que o ajudasse e
insistisse em sua aprendizagem. Eu não tenho o conhecimento
necessário, e nem tenho tempo para dedicar a ele. (P1)

Segundo a P1, o aluno fez o uso de fraldas até novembro do ano passado e não
tinha controle dos esfíncteres, quando a escola solicitou a retirada das fraldas, a criança
passou a fazer suas necessidades fisiológicas na roupa, não pedia para ir ao banheiro e
como ele não respondia e não demonstrava suas vontades, tornava-se difícil saber quando
ele queria fazer algo. Após receber o apoio pervasivo da ATE, o aluno começou a mudar
esse comportamento, pois era levado ao banheiro diversas vezes. Entretanto, essa
transição ainda está em processo, o aluno ainda não pede para ir ao banheiro, mas já aceita
ir quando solicitado.
O que se refere a alimentação do aluno, P1 informou que quem o acompanha em
todos os momentos na instituição é a ATE, nos momentos da alimentação a P1 não está
presente. Sobre os avanços na aprendizagem do aluno, P1 sugere que sejam questionados
o AEE e a ATE, afinal P1 não se sente apta para responder sobre as questões pedagógicas
do educando, uma vez que não é ela quem elabora as atividades e nem aplica no aluno.
O AEE (P2), não está presente todos os dias na escola, ele relata que deveria estar
na instituição pelo menos duas vezes por semana, porém, a grande demanda de alunos
com deficiência na rede e o pequeno número de profissionais contratados, não permitem
que ele esteja tão presente como gostaria. O profissional mencionado relata que o aluno
autista desta instituição, deveria receber atendimento educacional especializado em uma
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sala de recursos, mas a escola não disponibiliza desse espaço. P2 salienta que somente o
trabalho da ATE não é o suficiente, a mesma acaba se sobrecarregando e mesmo que
tenha vontade não consegue realizar todos os procedimentos necessários para o
desenvolvimento do aluno. O pouco tempo que o P2 tem na instituição, é dedicado a
orientação da ATE, ele pondera que a inclusão do aluno é escassa, pois a secretaria de
educação da cidade não disponibiliza material adequado e nem um AEE exclusivo para a
escola. Ele ainda enfatiza que o aluno falta bastante, o que dificulta ainda mais seu
desenvolvimento.
De acordo com P2, a família não possui as informações necessárias acerca do
diagnóstico da criança. Segundo ele existe uma falta de conhecimento por parte dos pais,
sendo este, mais um fator que interfere na inclusão escolar do aluno.
‘’A família não tem as devidas orientações a respeito da realidade da criança. O
menino é tratado como um bebê pelos pais. Eles não dão autonomia para o filho. ‘’ (P2)
A respeito do currículo adaptado para o aluno autista, P2 afirma que quem realiza
é a P1, segundo ele, seu trabalho é orientar a P1 para que ela realize a adaptação curricular.
Ao questionar a P3 sobre tais adaptações do currículo, a mesma, salienta que não existe
essa adaptação, tudo o que é aplicado no aluno é desenvolvido pela própria P3, que cursa
pedagogia, mas afirma não possuir conhecimento suficiente para adaptar um currículo,
porém não pode deixar o aluno sem realizar atividades no ambiente escolar. Diante disso,
Oliveira (2016, PG. 10) pondera que:
Desta forma, diante das dificuldades das crianças com TEA, é
necessário que haja a realização de adaptações curriculares que
contemplem uma rede de suportes que promovam alterações nos
conteúdos, estratégias e metodologias para promover situações
diferenciadas nas ações educativas que tornem o processo de ensinoaprendizagem adequado a todas as crianças, visando uma melhoria na
sua aprendizagem e otimizando qualidade de ensino que está sendo
oferecida aos deficientes.

P3 procura por atividades na internet e também busca por ajuda de outros
profissionais que ela conhece. Sobre o desenvolvimento pedagógico do aluno, P3 relata
que ele não conhece as letras, nem os números, não escreve nada e nem lê nada. O trabalho
que P3 realiza é mais voltado para a socialização e AVD’s 89. Ela argumenta que sente
falta de orientação e de cursos de capacitação que deveriam ser oferecidos pela prefeitura.
Em sala de aula, além da socialização e das AVD’s, ela tenta aplicar atividades básicas
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Atividades da vida diária.
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como colagens, pinturas, contação de histórias e motricidade fina. Contudo, alega que
nem sempre o aluno quer realizar as atividades propostas.
‘’Não sou formada ainda, tenho dificuldades, mas não posso deixar ele sentado
sem fazer nada o tempo todo. ’’ (P3)
Conforme P1, o aluno não realiza as avaliações bimestrais, segundo ela, ele não
tem condições de fazer a prova. Sempre que tem avaliação é dada uma nota dentro da
média para o aluno. A despeito disso, P2 afirma que o aluno realiza as avaliações
bimestrais, sendo as mesmas adaptadas pela P1 e ainda, P2 pondera que o aluno consegue
realizar o registro da escrita para participar das avaliações. Porém, P3 argumenta que
nenhuma avaliação é aplicada ao aluno e que a criança não consegue utilizar a escrita
como registro.
“Não existe um currículo adaptado para ele, muito menos avaliações adaptadas.
Se eu não invento atividades para ele, o menino fica sem fazer nada o período todo”.(P3)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após finalizar o presente artigo é possível concluir que a inclusão escolar é uma
prática que ainda sofre grandes desencontros. Notamos também que existe um conflito
acerca das palavras inclusão e integração, com isso, muitas escolas dizem ser instituições
inclusivas, mas na realidade são integradoras, pois não se encontram preparadas para
receber o aluno com deficiência.
Ao analisar os resultados do estudo de caso a respeito da inclusão de um aluno
com TEA matriculado no primeiro ano do ensino fundamental de uma escola municipal,
é cabível afirmar que o processo de inclusão desse aluno não é eficiente, o que torna a
instituição referida adepta à integração e não à inclusão, uma vez que as particularidades
da criança não são acolhidas.
Ao compararmos as entrevistas dos três profissionais envolvidos diretamente na
inclusão do aluno, sendo eles a professora titular da sala, o professor de atendimento
educacional especializado e a auxiliar técnica educacional, podemos observar claramente
um conflito nas informações fornecidas, onde os relatos dos profissionais não condizem.
Tanto a professora da sala quanto o AEE, acabaram evidenciando que não existe um
diálogo entre eles acerca dos métodos e estratégias a serem utilizados na inclusão escolar.
Quando os profissionais foram questionados sobre quem elabora o currículo adaptado,
cada um deu uma resposta diferente, sendo possível entender que um atribuiu a
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responsabilidade para o outro, entretanto a ATE relatou que a adaptação não acontece,
sendo ela, quem elabora algumas atividades para o aluno, mesmo sem possuir o
conhecimento necessário.
Diante do exposto podemos concluir que a inclusão escolar não ocorre nessa
instituição, uma vez que a presente pesquisa evidencia que a inclusão só acontece quando
a escola reconhece as necessidades dos alunos e é adepta ao currículo adaptado. Um
ambiente escolar que não adere a adaptação curricular não pode ser considerado um
ambiente inclusivo.
Ao finalizar, esperamos que a pesquisa chame a atenção dos profissionais
envolvidos no processo de inclusão escolar, estima-se ainda que os mesmos possam
refletir sobre sua prática pedagógica perante as diversidades, e assim busquem por
mudanças eficientes para uma inclusão realmente eficaz. Entretanto, ao nos depararmos
com a realidade da inclusão nas escolas regulares, é imprescindível que haja uma
fiscalização por parte dos órgãos competentes, para que assim os direitos das pessoas com
deficiência, que são assegurados por lei, sejam realmente zelados e atendidos em todos
os ambientes educacionais.
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O USO DO NOME SOCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O
RECONHECIMENTO DA SUJEIÇÃO DE DIREITOS
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Thiago Felipe S. Avanci91
RESUMO
Este trabalho tem como proposta articular os estudos de Gênero, Psicologia e Direito. A
psicologia é uma ciência que tem como objeto de estudo a identidade e a subjetividade
humana. E o Direito ferramenta indispensável no asseguramento da igualdade jurídica.
Na atualidade, eclodiram políticas públicas, em âmbito nacional, estadual e local,
voltadas para a população transgênero, principalmente focadas na área da saúde, mas
também se observa iniciativas no sentido de viabilizar o uso do nome social em
documentos. Assim, diversos indivíduos transexuais e travestis vêm ingressando com
ações judiciais para a retificação de registro civil com base na Lei de Registros Públicos,
mas nem todos os casos têm conseguido garantir o acesso dessas pessoas ao
reconhecimento de suas identidades de gênero. Sendo a escola uma instituição social
significativa na composição da subjetividade humana, recentemente o Conselho Nacional
de Educação (CNE) aprovou parecer que autoriza o uso de nome social nas escolas de
educação básica. A partir da resolução, as escolas passarão a ter uma normatização sobre
como devem proceder na utilização do nome social de travestis e transexuais. Mas, para
isso, a medida ainda precisa ser homologada pelo Ministério da Educação (MEC).
Consideramos que os estudos de gênero articulados a Psicologia e Direito podem
representar um potente dispositivo para auxiliar os modos de subjetivação e o
favorecimento da igualdade e garantia dos Direitos Humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Nome social. Identidade. Educação básica. Reconhecimento de
Direitos.
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ABSTRACT
This work aims to articulate the studies of Gender, Psychology and Law. Psychology is a
science whose object is to study human identity and subjectivity. And the Right tool
indispensable in ensuring legal equality. At present, public policies at the national, state,
and local levels have focused on the transgender population, mainly focused on health,
but initiatives have also been taken to make social use of documents possible. Thus, a
number of transsexual and transvestite individuals have filed lawsuits for rectification of
a civil registry based on the Public Registers Act, but not all cases have been able to
guarantee their access to the recognition of their gender identities. Since school is a
significant social institution in the composition of human subjectivity, recently the
National Council of Education (CNE) approved an opinion authorizing the use of social
name in primary schools. From the resolution, the schools will have a normalization on
how they should proceed in the use of the social name of transvestites and transsexuals.
But for this, the measure still needs to be approved by the Ministry of Education (MEC).
We consider that the studies of gender articulated the Psychology and Law can represent
a powerful device to help the modes of subjectivation and the favor of the equality and
guarantee of Human Rights.
KEYWORDS: Name change. Identity. Education. Right’s Recognition.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1998 reconhece a Educação como direito fundamental
e dever do Estado. A fim de orientar essas concepções e práticas, o Ministério da
Educação (MEC) divide o sistema educacional brasileiro em Educação Básica e Ensino
Superior. A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio.
Na atualidade, os desafios educacionais expressam conceitos e valores básicos à
democracia e à cidadania.
Assim, sob o olhar de que a educação favorece a construção de uma sociedade
equitativa, e de que, a escola é uma instituição social representativa no âmbito da
constituição da subjetividade humana, considera-se relevante investigar o uso do nome
social na educação básica, pois se gênero diz respeito a identidade, o nome tem papel
central na discussão.
Por isso, reivindica-se a mudança dos documentos para reconhecimento da
identidade de gênero. O respeito à diversidade, à dignidade da pessoa humana, os direitos
da criança e do adolescente e os direitos educacionais consagrados na Constituição
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Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no e no
Plano Nacional de Educação advogam pela possibilidade do nome social também para
menores de idade, sem prejuízo do desenvolvimento de campanhas educativas e outras
medidas para sanar a violência contra travestis, transexuais e outras orientações sexuais
nas escolas brasileiras.
Louro (2001) se aproximando dos estudos feministas e culturais entende gênero
como constituinte das identidades dos sujeitos, e afirma que os sujeitos possuem
identidades plurais, múltiplas; identidades que se transformam, que não são fixas ou
permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias.
Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, a
classe, ou a nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a algo que
transcende o mero desempenho de papéis, a ideia é perceber o gênero fazendo parte do
sujeito, constituindo-o.
Assim sendo, entende-se, por fim, que a realização desta pesquisa se justifica pela
relevância da temática em prol a garantia de direitos, principalmente no que se refere a
educação básica. Nada obstante, a metodologia será a revisão bibliográfica a partir de
fontes legislativas e de autores.

1. O CAMPO DOS ESTUDOS DE GÊNERO E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS

Os estudos de gênero ou de relações de gênero, e os mais recentes estudos queer
constituem um campo com significativa diversidade teórico-epistemológica que reacende
na atualidade um amplo espectro de análise.
A área temática denominada hoje estudos de gênero foi antecedida pelos estudos
sobre a mulher, a passagem que ocorreu de forma gradativa do movimento social para a
esfera acadêmica (Narvaz, 2009).
Gênero é um conceito polissêmico, caracterizado pela tensão entre os recortes
epistemológicos e pressupostos ontológicos sobre seu objeto de estudo, estruturando-se
como categoria sócio-histórica a partir da década de 60. Em concordância, um olhar
central que extrapola as fragmentações entre os atributos biológicos e culturais: gênero
e sexo são distintos, e gênero refere-se à construção das diferenças sociais e culturais
entre homens e mulheres. Por se constituir uma categoria que enfatiza a relação entre o
lugar do feminino e do masculino, amplia o olhar e outras formas de análise se torna
possível, tanto objetiva (reprodução sexual, inserção social, trajetórias, carreiras e
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profissões, configurações familiares), quanto subjetivamente (construção da sexualidade
e de identidades (Costa, 2017,p.08). É interessante destacar que as relações de gênero
estão articuladas às relações de poder e dominação que culminam diversas formas de
opressão, desigualdade e de violência.
A área hoje denominada estudos de gênero foi antecedida historicamente pelos
movimentos sociais, amparados pela militância feminista. Na trajetória do movimento
feminista, percebemos a configuração de diferentes momentos e demandas de luta que
extrapolam o modelo estático, e a naturalização dos processos históricos-sociais. Nesse
sentido, a história do movimento feminista é subdividida a partir do que chamamos de
ondas. Os debates feministas contemporâneos, reconhecidos como a quarta onda,
reconhecem os discursos defendidos pela filósofa americana Judith Butler que apresenta
críticas a um dos principais fundamentos do movimento feminista: a identidade. A partir
da década de 90, Butler (2003) problematiza a oposição binária entre sexo e gênero e com
a Teoria da Performatividade discute as oposições entre a heteronormatividade, e modelos
de feminilidade e masculinidade adequados. Assim, tem sido associado aos estudos de
gênero, os estudos queer, que, criticam as sexualidades heteronormativas, e se dedicam
ao estudo sobre gays, lésbicas, transexuais e transgêneros.
Vale ressaltar que os estudos de gênero tiveram que subverter teorias e se
constituíram como inter e multidisciplinares. Quando Butler explicita sobre a
ressignificação dos estudos de gênero na atualidade chama atenção ao fato de que não se
pode pensar numa identidade feminina ou masculina que possa dar conta de um ser
universal, pois cairíamos na armadilha da essencialização e naturalização do sexo e do
gênero, considerando os seres como ahistóricos, e despersonalizamos os modos de
subjetivação.
Outro aspecto importante é que as diferenças de gênero são perpassadas por outras
diferenças como classes sociais, idade, plasticidade e raças, dos quais outras
subjetividades “minoritárias” são assujeitadas.
Louro (2001) assevera que as práticas educativas são atravessadas pelos gêneros,
assim esses espaços sociais "generificados" produzem-se, ou "engendram-se", a partir das
relações de gênero e outras perspectivas interseccionais.
A autora destaca ainda que as marcas da escolarização se inscreviam nos corpos
dos sujeitos, e que currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem,
materiais didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de
gênero, sexualidade, etnia, classe — são constituídos por essas distinções e, ao mesmo

382

tempo, seus produtores.

2.

BREVE PANORAMA DO USO DO NOME SOCIAL NO BRASIL

O nome social se refere à designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se
identifica e é socialmente reconhecida. Já a Identidade de Gênero é a dimensão da
identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as
representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática
social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento.
O uso do nome social é uma reinvindicação antiga do movimento LGBT e,
atravessa uma longa trajetória de debates entre os movimentos sociais e o poder público
que subsidiaram sua produção. O caráter democrático, a priori, dos documentos
municipais que legitimam a presença de estudantes travestis e transexuais na escola é uma
possibilidade de aprendizagem acerca da contingência do sistema sexo/gênero no campo
dos direitos humanos (Carvalho, 2009; César, 2009).
No âmbito nacional, alguns marcos legais foram fundamentais na luta pela
garantia de direitos, tais como: Constituição Federal Brasileira (1988), Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (1996), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998),
Programa Nacional de Direitos Humanos II (2002), Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos (2003), Programa Nacional Brasil sem Homofobia (2004). No âmbito
internacional, é fundamental referenciar os Princípios de Yogyakarta (2006), do qual o
Brasil é signatário. O Princípio nº 19 prevê o direito à liberdade de opinião e expressão,
no qual a escolha do nome em conformidade com a identidade de gênero está
contemplada. Vale lembrar que, no Brasil, o uso institucional da expressão nome social é
muito recente, o primeiro registro data de 2008 numa normativa legal do Estado do Pará.
De acordo com o Conselho Nacional de Educação (CNE) pelo menos 24 Estados
têm regras que permitem a utilização do nome social para maiores de 18 anos. Mas,
quando o caso envolve menores há diferentes interpretações acerca do que está no Código
Civil, em que os direitos do uso não estão especificados.
O CNE em setembro de 2017 aprovou parecer que autoriza o uso de nome social
nas escolas de educação básica com o intuito de sanar a violência contra travestis,
transexuais e outras orientações sexuais nas escolas brasileiras. A resolução preconiza
que as escolas passarão a ter uma normatização sobre como devem proceder na utilização
do nome social de travestis e transexuais. Mas, para isso, a medida ainda precisa ser
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homologada pelo Ministério da Educação (MEC). Além de autorizar a requisição do
nome social por alunos maiores de 18 anos, a normativa permite que menores de idade
também solicitem o direito por meio de seus representantes legais. O Conselho orienta
que, caso os pais ou responsáveis se neguem a fazer a solicitação, que a escola encaminhe
o aluno para defensoria pública, para que possa exigir judicialmente o direito.

3. SUJEIÇÃO DE DIREITOS E A DIALÉTICA DOS RECONHECIMENTOS

O Direito se justifica, ao que tudo indica, partido do pressuposto que a
autodeterminação é decorrente da racionalidade e do livre arbítrio. A racionalidade do
ser humano é sua capacidade de projetar seu pensamento com lógica, condição que
permite superar o instinto ou a reação condicionada. O livre arbítrio, de outra sorte, é a
liberdade de o ser humano escolher entre possibilidades diversas, qual será a sua ação.
Ambas, racionalidade e livre arbítrio, interdependentes, são os elementos que
combinados, justificam a criação de uma ciência normativa imputativa. Em outras
palavras, racionalidade e livre arbítrio desencadeiam a necessidade de se determinar um
comportamento específico ao ser humano. Hervada bem afirma que “o que possibilita o
homem ser sujeito de direitos [...]” reside no fato de o homem não se movimentar “[...]
exclusivamente por forças e instintos biológicos; em última instância, o homem é
responsável por seus atos pessoais, porque pela razão e pela vontade decide livremente”
(2006, p. 55 e 56). E neste sentido doutrinava Kelsen, afirmando que o Direito é uma
ciência normativa imputativa, em que se definem normas feitas por seres humanos e para
seres humanos, com o objetivo de imputar um “dever ser” à conduta humana, que é
pautada no livre arbítrio e racionalidade.
O Direito se erige, segundo esta ideia positiva, sobre a autodeterminação humana,
decorrente do livre arbítrio e da racionalidade, imputando ao ser humano exclusividade
na dotação de direitos e obrigações. Enquanto umas ciências sociais estudam e analisam
as normas valorativas como motivadoras comportamentais; outras, o fazem acerca de
normas físicas, químicas ou biológicas e suas consequências em seus respectivos campos;
outras, ainda, lidam com o normativo Divino e suas consequências sobre o ser humano.
O Direito opera estritamente por meio de imputações normativas feitas por seres humanos
para se estipular uma conduta a ser seguida.
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Diferentemente da intelecção da teoria de Kelsen92, no entanto, em um
pensamento mais aproximado com os ideários modernos do pós-positivismo, a norma não
é o Direito. A norma é a ferramenta, o objeto do qual o Direito se vale para ver
concretizado seu objetivo. A norma é o que definirá o comportamento a ser seguido pelo
ser humano, ou seja, a imputação de comportamento. Em razão disto, é possível afirmar
que o Direito é uma ciência imputativa normativa. Assim sendo, chega-se a uma
conclusão: a norma decorre da capacidade humana de autodeterminação (que decorre da
racionalidade e livre arbítrio) com o objetivo de se fazer respeitar, em princípio, a própria
autodeterminação em sua acepção de valor jurídico, a Dignidade Humana93. Isto indica e
denota a dupla faceta do Direito: realizar a autodeterminação e restringir a
autodeterminação, uma não ocorrendo sem a outra.
A esta altura, indaga-se qual a relação entre a sujeição de direitos e os
reconhecimentos. Total. O segundo não existe sem o primeiro. Somente compreendendo
a sujeição de direitos é possível compreender os reconhecimentos. No entanto, antes de
se avançar, alguns predicados devem ser expostos. Inevitável enfrentar o significado do
instituto de reconhecimentos. Utiliza-se, neste trabalho, reconhecimentos no plural
porque são dois os reconhecimentos tratados: o primeiro é o reconhecimento subjetivo a
partir de uma intersubjetividade; o segundo, um reconhecimento subjetivo a partir de uma
objetividade. Não é possível dissociar com facilidade, como se irá ver mais adiante, um
de outro, ao que necessariamente serão analisados juntos. E, a esta altura, se pode definir
reconhecimento como sendo o comportamento juridicamente relevante praticado por
parte da sociedade, que determina se um direito é ou não eficaz. No fundo, assim, no
plano da ciência do Direito, o reconhecimento está associado à ideia de eficácia jurídica
da norma.
Acerca do reconhecimento subjetivo a partir do objeto. Está-se diante primeiro de
um processo de reconhecimento de direitos. O nascimento de um direito pode ser um
fenômeno mais ou menos traumático, a depender de condições, ao que parece, alheias ao
próprio objeto direito. São processos compreendidos pela política, ética, psicologia social,
sociologia, teologia, economia, enfim, uma infinidade de ciências e ramificações

“[...]são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a conduta humana só o é na medida em que é
determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou conseqüência, ou - por outras palavras - na medida
em que constitui conteúdo de normas jurídicas” (KELSEN, 1996, p. 103).
93
Possível é afirmar que a Dignidade Humana ganhou força no pós-Segunda Guerra e particularmente a
partir do Julgamento de Nuremberg, período que determinou o enfraquecimento do positivismo clássico
e admissão de que há valores por de trás das normas: postulado pós-positivista.
92
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específicas que se prestam a analisar o comportamento humano diante de determinados
cenários. Quando o processo de nascimento de um direito está alheio a uma dinâmica
social, mas simplesmente passa a existir por força de uma vontade ou de um grupo de
vontades destacada da sociedade, por forças, portanto, alheias à sociologia, está-se diante
de um processo de reconhecimento subjetivo a partir do objeto.
É interessante observar o processo, por exemplo, de nascimento dos Direitos
Individuais, durante o liberalismo. Diante de uma análise realista, embora sem dúvida
houvesse uma verdadeira vontade de reconhecimento intersubjetivo para garantir aos
burgueses franceses (Terceiro Estado) seus direitos desrespeitados pelo clero e nobreza
(Segundo e Primeiro Estados), inegável a influência econômico-política no cenário. Em
outras palavras, embora a vontade social desencadeasse um movimento de
reconhecimento intersubjetivo, sem dúvida o poderio econômico do Terceiro Estado e o
consequente aumento prático do poderio político que não encontrou eco no Ancien
Régime foram fatores decisivos para desencadeamento de um reconhecimento objetivosubjetivo: primeiro foram reconhecidos os direitos e posteriormente reconhecidas os
sujeitos. Eis que se está analisando um processo de nascimento de direito que acaba por
revelar a própria sujeição de direito de determinada pessoa ou grupo de pessoas.
Possivelmente, um processo dialético que lida com a realidade legal em contrapartida da
realidade social, gerando uma nova realidade legal-social.
Pode-se concluir que, por força deste processo dialético, a ciência do Direito
determina o destino da sociedade por meio de novos direitos que, não necessariamente
nascem a partir de um movimento de reconhecimento intersubjetivo, como será explicado
mais abaixo. Aqui o direito simplesmente nasce, emergindo com ele novas posturas
socialmente aceitas ou impostas. Haverá legitimidade naquele direito, ocasionando,
portanto, o reconhecimento subjetivo, se a sociedade passar a lhe dar eficácia. O motivo
pelo qual a sociedade pode dar eficácia àquele direito não se compete analisar aqui, mas
podem ser destacados pelo menos duas dinâmicas ligadas à eficácia: a primeira, uma
empatia social pela causa até então nunca observada pela própria sociedade; a segunda, o
próprio medo do poder de imperium da lei.
Diferente é o segundo processo de reconhecimento, o subjetivo a partir de
intersubjetividade. O reconhecimento subjetivo passa por uma visão mais romântica, não
afeta ao realismo visceral descrito no processo anterior. Este processo dialético foi, em
um primeiro momento, foi idealizado por Hegel mas ganhou ênfase na Terceira Geração
de Frankfurt, com Honneth. A doutrina hegeliana é coletivista e antecipa a
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intersubjetividade prevista por Honneth. Na parábola do escravo e do senhor, em Hegel,
pode se perceber a mútua dependência entre os atores para o reconhecimento recíproco e
mútuo dos direitos: o escravo adquire a condição de senhor de seu senhor na medida em
que o seu senhor permite; de outro lado, o senhor adquire a condição de escravo de seu
escravo na medida em que seu escravo aceita.
Aqui, o reconhecimento objetivo (direito) pode ter como fonte o reconhecimento
subjetivo, por meio de um processo de intersubjetividade. Esta intersubjetividade para
reconhecimento de Direitos ganha força novamente com Honneth (2003). Fazendo um
paralelo, em Locke e mais enfaticamente em Hobbes, o homem se reúne em sociedade
com sentido de autopreservação: a hobbesiana profissão de fé homo homini lupus. Já em
Honneth, o autor vai além de uma análise coletiva hegeliana, prevendo a necessidade de
uma interação entre os sujeitos na sociedade para formação de uma identidade. Em outras
palavras, a formação da identidade ocorre somente por conta de uma interação
intersubjetiva entre os membros da sociedade. E o fim do processo de reconhecimento
não é outro senão a autorrealização do indivíduo.
Deveras, Honneth aponta o processo de reconhecimento intersubjetivo por três
vias distintas: o amor, o direito e a solidariedade. O amor revela um processo mais íntimo
de reconhecimento intersubjetivo, galgado no seio familiar, ampliado no máximo nas
relações de amizade. A partir de um estudo do psicólogo Winnicott, Honneth aponta que
o reconhecimento intersubjetivo pelo amor somente se dá a partir do reconhecimento do
outro indivíduo como um ser autônomo e independente, existindo portanto além daquele
relacionamento intersubjetivo. É a partir do amor, forma mais primária de
reconhecimento, que se dá o nascimento da autoconfiança do ser.
A diferença estabelecida, para Honneth, entre o amor e o direito é o lastro de um
e de outro. Enquanto que o amor, naturalmente, detém uma carga emocional que interliga
os sujeitos, o direito também detém uma carga de respeito. Ambos baseiam-se no
reconhecimento da independência daquele ser, no entanto o vínculo que os une no amor
é sentimental; no direito, é de respeito. Por outro lado, se no reconhecimento pelo amor,
há o nascimento da autoconfiança, no reconhecimento pelo direito, há o nascimento do
autorrespeito. Por fim, na última esfera, a de aceitação social decorrente de um
reconhecimento solidário ou ético. O reconhecimento segundo a eticidade traduz a
relação de aceitação do indivíduo perante os valores comuns da sociedade. Aqui, os
valores do indivíduo são comparados com os valores sociais gerando a autoestima do ser.
Como se pode perceber desta visão de Honneth, o processo de reconhecimento do
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ser envolve um complexo de relações delicado, de modo que uma falha em qualquer dos
três níveis de reconhecimento gerará conflito ou melhor, luta social. Honneth traduz a
ideia de que toda luta por reconhecimento é oriunda de uma experiência de desrespeito.
Dito isto, é possível começar a compreender a extensão do processo dialético dos
reconhecimentos: a partir do reconhecimento subjetivo a partir do objeto, ou seja, o
reconhecimento de direitos desconectado de um reconhecimento intersubjetivo, o Direito
poderá se transmutar em fonte de comportamento para a sociedade, permitindo que
floresça a intersubjetividade. A intersubjetividade não é causa, é consequência; não é
natural ou espontânea ou comportamentalmente evoluída, é forçada pela lei; de outra
sorte, o reconhecimento subjetivo a partir de uma intersubjetividade tem-se um
comportamento social que passa a ser aceito pelo Direito. Aqui, o Direito tem como fonte
a experiência sociológica e a sociedade não respeita meramente uma lei, mas sim o valor
por de trás desta lei. O Direito, neste processo dialético, sucede à Sociologia, de modo
que a intersubjetividade é causa e o Direito é a consequência.
Desenhando o processo dialético de reconhecimento subjetivo a partir do objeto,
com o reconhecimento de determinado direito, o reflexo social poderá ser o
empoderamento daquele grupo social que teve reconhecido um direito. Aqui, o sujeito
observador (legislador, magistrado) interfere no objeto (norma jurídica) e determina o
destino dos sujeitos de direito (cidadão). De outro lado, na dialética de reconhecimento
subjetivo a partir de uma intersubjetividade, se revela a alteração de uma realidade
jurídico-social a partir do reconhecimento intersubjetivo de direitos. O empoderamento
do grupo social, neste caso, é causa e não consequência do nascimento de uma nova
realidade jurídico-social. Eis que o sujeito de um direito em potencial (cidadão) interfere
no objeto (norma jurídica) por meio de uma comoção do sujeito observador (legislador,
magistado). Parece apontar, como dito acima, a máxima expressão de uma ciência
subjetiva-objetiva.
Diante destes dois processos dialéticos apresentados, deve-se compreender que
nem todo e qualquer nascimento de direitos é oriundo a partir de um reconhecimento
intersubjetivo (sujeito), portanto a partir de uma luta derivada de uma experiência de
desrespeito; nem tampouco se pode afastar a importância do reconhecimento
intersubjetivo, de modo que uma visão exclusivamente realista também não seria precisa.
Além disso, despretensioso reafirmar que, a esta altura, o que foi ponderado no começo
deste título: é exacerbadamente complicado separar ambos os processos dialéticos de
reconhecimento subjetivo, já que tudo leva a crer que haja uma interação indissociável
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destes processos entre si (o que poderia formar um terceiro processo dialético!). E mais
não bastasse, embora diante de um processo de reconhecimento subjetivo esta dinâmica
possa funcionar, ainda existem normas jurídicas alheias a este processo de
reconhecimentos subjetivos, porque alheias a qualquer carga valorativa. Cite-se, a título
de curiosidade, as normas jurídicas que não dependem de qualquer valor ético: vide
normas aéticas, como por exemplo algumas normas de natureza processual. Mas isto não
é o objeto deste estudo.
Em especial, na visão pós-positivista, os elementos valorativos trarão
consequência na perfeita delimitação de um tipo de norma jurídica denominada
princípios, que sob a análise de Alexy, terão na Teoria do Ótimo o seu alcance
perfeitamente

definido,

segundo

o

neoconstitucionalismo,

por

um

Tribunal

Constitucional, em última instância.

4. RECONHECIMENTO E NOME SOCIAL

Partido, assim, do postulado do reconhecimento da sujeição de Direitos como uma
expressão do próprio empoderamento individual, a partir da síntese entre forças
individuais e sociais, passa-se a analisar, sob esta perspectiva, o reconhecimento do
direito ao nome social.
O nome se situa no campo dos direitos da personalidade, previstos no art. 11 e ss.
do Código Civil, em especial nos arts. 16 ao 19 da mesma lei. Naturalmente, a guarida
infraconstitucional também está embasada pelo art. 5º, X da Constituição, que regula os
Direitos Fundamentais relacionados à intimidade, vida, honra e imagem. O nome passa,
pois, a ser expressão de individualização de um ser humano na sociedade, a textualização
de sua imagem. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Min. Maurício
Corrêa, já estabeleceu que o “direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da
pessoa humana, princípio alçado a fundamento da República Federativa do Brasil” (RE
248.869, j. 12/03/04), previsto no art. 1º, III da mesma Constituição.
Na qualidade de direito de personalidade, sempre salutar lembrar que o direito ao
nome é imprescritível, inalienável, intransferível, indivisível e irrenunciável,
acompanhando o indivíduo mesmo antes da personalidade jurídica se consubstanciar no
nascimento com vida, segundo a Teoria Natalista, podendo, assim, ser dotado até mesmo
a partir da concepção (Teoria Concepcionista), perdurando até mesmo após sua morte,
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com o fim da personalidade jurídica. Salutar lembrar que direito de personalidade (art. 11
do Código Civil) não se confunde com personalidade jurídica (art. 2º do Código Civil).
O Diploma Civil estabeleceu o âmbito de proteção do nome: nele está
compreendida a proteção ao prenome, ao sobrenome e ao pseudônimo licitamente
utilizado. A proteção especificamente prevê que o nome não pode usado em qualquer
publicação ou representações que atinja o seu detentor, haja ou não intenção de atacar seu
detentor. Prevê, ainda, que é vedado o uso do o nome em propaganda comercial, sem
autorização, ressalvadas as atenuações previstas pela ADIn 4815 que passou a entender
como lícita a possibilidade de publicação de biografias não-autorizadas que
compreendem, naturalmente, o direito ao nome do biografado e sua intimidade.
A lei de Registros Públicos estabelece a fixação do nome no assento de
nascimento da pessoa, a partir dos arts. 50 e ss., com especial ao art. 58 que estabelece o
caráter permanente e imutável do nome, a exceção de: nome vexatório ou infame (par.
ún. do art. 55); até um ano após a maioridade (art. 56); alteração por força de programa
de proteção a testemunha (art. 57, §7º); no caso de casamento ou união estável
estabelecidos ou findos (art. 57, §1º); substituição por apelidos notórios (art. 58); nos
demais casos (art. 57 caput).
Não existe na lei de Registros Públicos previsão expressa que permita a alteração
do nome assentado na certidão de nascimento por força de situação de indivíduo travesti
ou transexual94. No entanto, o Dec. 8.727/16 estabeleceu a possibilidade expressa do
nome social ser reconhecido como expressão individual do sujeito, passando a figurar de
forma oficial nos documentos federais, mediante requisição de alteração do indivíduo.
Neste sentido, ratificando entendimento do Decreto Federal de 2016,
recentemente, o Conselho Nacional de Educação elaborou recomendação por parecer
14/17 para criar Resolução no sentido de permitir o uso do nome social de travestis e
transexuais nos registros escolares da educação básica, com possibilidade para os
alunos, por si só se maiores, ou representados, se menores, solicitarem o uso do nome
social durante a matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de mediação 95. A
citada regra, em verdade, já se encontra em vigor diante do disposto no Decreto 8.727
mas vem a ser reforçada diante de situações de descumprimento.

94

O Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2007 pretendia alterar o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre registros públicos e dá outras providências, possibilitando a substituição do
prenome de pessoas transexuais, está arquivado desde 2014.
95
CNE, 2017, http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=72921pcp014-17-pdf&category_slug=setembro-2017-pdf&Itemid=30192
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Nada obstante, o citado decreto deve ser compreendido em conjunto com o art.
57, caput da lei de Registros Públicos e com a Constituição, para se fundamentar a ação
de alteração de registro de nome e de sexo na certidão de nascimento. A jurisprudência
tem se dividido acerca da necessidade ou não da cirurgia prévia de mudança de sexo - em
se tratando de transexual - à ação de alteração de registro. No entanto, o Superior Tribunal
de Justiça96 tem firmado entendimento sistemático no sentido da desnecessidade de
cirurgia prévia, bastando avaliação do sexo psicológico. No mesmo sentido, o Supremo
Tribunal Federal entendeu desnecessária a cirurgia, manifestando entendimento
preliminar em repercussão geral da matéria (RE 670.422). No entanto, a ADIn 4.275, que
tem como objeto a interpretação do art. 58 da Lei de Registros Públicos, irá decidir
definitivamente a questão, inclusive de modo a tornar menos burocrática a retificação do
registro no assento de nascimento.
Em suma, observe-se que o Decreto 8.727/16 desburocratizou a necessidade de
regularização da documentação federal, excluída a certidão de nascimento, que ainda
depende de ação para ser corrigida. Se a ADIn 4.275 firmar entendimento da possibilidade
do registro civil também ser modificado, em função do efeito erga omnes e vinculante
desta Ação de controle concentrado, os cartórios serão obrigados a fazê-lo
administrativamente.
Cabe lembrar, por fim, que no estado de São Paulo, o Dec. 55.588 de 2010,
assegura às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento nominal nos
atos e procedimentos promovidos no âmbito da Administração direta e indireta do Estado
de São Paulo, embora a legislação estadual tenha limitação para atribuir o reconhecimento
de direitos, uma vez que “o prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os
atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome
escolhido” (art. 2º, §2º do Dec. Estadual).

Neste sentido: “O relator do recurso especial da transexual, ministro Luis Felipe Salomão, lembrou
inicialmente que, como Tribunal da Cidadania, cabe ao STJ levar em consideração as modificações de
hábitos e costumes sociais no julgamento de questões relevantes, [...]” analisando que “[...]as pessoas
caracterizadas como transexuais, via de regra, não aceitam o seu gênero, vivendo em desconexão psíquicoemocional com o seu sexo biológico e, de um modo geral, buscando formas de adequação a seu sexo
psicológico.” Fundamentou, por fim, “que, apesar da existência de princípios como a imutabilidade do
nome, dispositivos legais como a Lei de Registros Públicos preveem a possibilidade de alteração do nome
que cause situação vexatória ou de degradação social, a exemplo das denominações que destoem da
aparência
física
do
indivíduo”
(STJ,
2017,
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/
Transexuais-t%C3%AAm-direito-%C3%A0-altera%C3%A7%C3%A3o-do-registro-civil-semrealiza%C3%A7%C3%A3o-de-cirurgia)
96
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CONCLUSÃO

O direito ao nome é um direito da personalidade, expressão dos Direitos
Fundamentais individuais da imagem, da honra e da intimidade. Sua violação acarreta,
além de potenciais consequências penais, possibilidade de reparação dos danos
patrimoniais ou extrapatrimoniais causados. Por justamente ser uma expressão da
individualidade humana, o nome acaba por ter um tratamento jurídico com especial
importância, inclusive no processo de reconhecimento de direitos.
A imutabilidade do nome é a regra geral. No entanto, a partir do necessário
movimento de empoderamento individual, o Direito entendeu como possível a alteração
do nome em situações justificáveis, como parte de um processo dialético de afirmação do
indivíduo na sociedade. E entre as razões permitidas pelo Direito, quer diretamente por
lei, quer por força de interpretação jurisprudencial, está à alteração do nome por força de
transexualismo ou travestismo.
Deveras, se nessas situações existe um conflito psicológico em relação ao
indivíduo e seu sexo biológico, não pode o Direito exacerbar esta condição mantendo o
nome originalmente concedido àquele indivíduo, quando de seu nascimento ou registro
em órgãos oficiais. Trata-se de expressão da Dignidade Humana respeitada em seu grau
máximo. Questões atinentes à bioética não são ignoradas, em especial o direito de saber
o sexo e nome originais do cônjuge/companheiro, em caso de união. No entanto, ao que
parece, a preponderância do direito ao nome corrigido parece prevalecer em uma situação
de antinomia com o direito de saber acima indicado.
De toda forma, o Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo já
exercitaram seu papel no sentido de prever a possibilidade de reconhecimento do nome
social para indivíduos transexuais e travestis, para documentação pessoal em nível
estadual e federal. Embora não haja possibilidade administrativa decorrente de lei, até o
presente momento, também é possível a alteração da certidão, mesmo sem cirurgia, por
força de decisão judicial decorrente de ação. Embora haja um tencionamento
governamental no sentido de reconhecer estes direitos historicamente negligenciados,
percebe-se que ainda são necessárias ações pontuais de órgãos que observam que tais
direitos não vêm sendo respeitados.
Como de se observar no caso do parecer do Conselho Nacional de Educação, o
processo de reconhecimento de direitos tem um viés jurídico e sociológico-psicológico,
na medida em que é necessária redundância e reafirmação sistemática de direitos como
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forma de processar mudança social efetiva. Percebe-se que existe uma profunda distância
entre enunciar o direito garanti-lo.
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REFLEXÕES JURÍDICAS SOBRE A POLUIÇÃO SONORA URBANA
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Flávio Antonio de Oliveira 98
RESUMO
Utilizando-se do método indutivo e da exposição de relatórios técnicos, pareceres
médicos e dispositivos legais específicos, o presente artigo tem como objetivo expor ao
leitor o problema contemporâneo da poluição sonora no ambiente urbano e seus reflexos
negativos à saúde. Posteriormente, destacamos políticas públicas repressivas adotadas
pelo Poder Público que trouxeram resultados significativos ao combate de ruídos,
concluindo pela necessidade de maior empenho das autoridades em políticas públicas
preventivas que visam o crescimento planejado dos grandes centros urbanos.
PALAVRAS-CHAVE: Poluição Sonora. Saúde. Políticas Públicas. Meio Ambiente.
Direito
ABSTRACT
Using the inductive method and the presentation of technical reports, medical opinions
and specific legal provisions, this article aims to expose the reader to the contemporary
problem of noise pollution in the urban environment and its negative effects on health.
Subsequently, we highlighted repressive public policies adopted by the Government that
brought significant results to combat noise, concluding the need for greater commitment
of the authorities in preventive public policies aimed at the planned growth of large urban
centers.
KEYWORDS: Noise pollution. Health. Public policies. Environment. Right
INTRODUÇÃO

A evolução das relações sociais e tecnológicas fomentam o surgimento de novos
interesses a serem atendidos, bens jurídicos a serem tutelados e violações a serem
inibidas.
Em meio à caótica rotina das grandes metrópoles brasileiras, figuras como o
silêncio e o sossego hoje são reconhecidas como direitos e, suas constantes violações
advindas de poluições sonoras, chamam atenção de especialistas e autoridades.
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Tendo em vista que cerca de 84,72% da população brasileira reside nos grandes
centros urbanos (IBGE, 2015) e que 10% da população mundial está exposta a níveis de
ruído prejudiciais à sua saúde (PEREZ, 2017), consolida-se então, um laboratório perfeito
para o estudo não só dos desdobramentos médicos e jurídicos do fenômeno, mas também,
uma oportunidade para análise de políticas adotadas pelo Poder Público com objetivo de
prevenir e reprimir essa nova modalidade de poluição.

1. A POLUIÇÃO SONORA

O som é a sensação auditiva que nossos ouvidos são capazes de detectar, ele é
definido como a compressão mecânica ou onda mecânica que se propaga em algum meio
(MAGNO, 2015).
Quando o som é emitido em grande volume, isto é, em elevada intensidade,
tecnicamente o designamos como ruído que, possui natureza jurídica de agente poluente,
diferenciando-se de outros agentes poluentes, como os presentes na água, no ar, no solo,
por causar impactos negativos à saúde dos sujeitos, ao convívio social e ao ambiente ao
qual se propagam. (MACHADO, 2017)
A poluição sonora é compreendida pela alteração anormal da intensidade sonora
em um determinado ambiente refletindo diretamente na saúde humana, na qualidade de
vida das pessoas e no bem-estar social.
Merecem destaque ainda os prejuízos causados diretamente em nosso meio
ambiente, por exemplo: ruídos excessivos afastam aves diminuindo sua população local
e como consequência, desequilibram o ecossistema.
Destarte, os ruídos urbanos têm se transformado em uma das formas de poluição
que mais preocupam os urbanistas e arquitetos por conta de sua potencialidade
imperceptível, do seu alto índice de propagação e contaminação nas grandes metrópoles
e sua incessante repetição.
Tráfego de veículos, buzinas, construção civil, indústrias, comércio, obras viárias,
manutenção urbana, cultos religiosos, festividades, bares, casas noturnas, alarmes,
caçambas, carros de som, sirenes, animais, entre outros, contribuem para nocividade do
ambiente urbano. Em uma visão técnica, o ruído pode se manifestar de variadas formas,
dentre elas, de forma contínua, intermitente, impulsiva (por exemplo, explosões, escapes
de gás), impactantes (por exemplo, proveniente de maquinários como "bate-estaca").
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Sobre sua intensidade, é medida em unidades chamadas decibéis, abreviadas para
sigla "dB". Para uma melhor perspectiva sobre a intensidade sonora, destacamos as
seguintes correspondências:
Tabela 1 - Relação: atividade x db (ruído)
Atividade
Torneira gotejando
Música baixa
Conversa tranquila
Restaurante com movimento
Secador de cabelo
Caminhão
Britadeira
Buzina de automóvel
Fonte: Ecycle (2016)

em dB
20 db
40 db
40-50 db
70 db
90 db
100 db
110 db
110 db

2. DOS LIMITES E REFLEXOS DA POLUIÇÃO SONORA

A Organização Mundial da Saúde foi pioneira em analisar e tracejar os limites
aceitáveis da emissão de ruídos no âmbito sanitário, sendo as diretrizes firmadas em seus
estudos e relatórios, absorvidas por inúmeros diplomas legais, principalmente no Brasil
através das normas técnicas.
Destarte, os estudos apontam a exposição contínua a níveis de ruído superiores a
50 dB já desencadeiam reflexos negativos ao ambiente e, principalmente, a saúde
humana, como demonstramos abaixo:

Tabela 2 - Impactos negativos na saúde - relação: dB x reação x efeitos negativos
dB
Até 50 dB

Reação
Confortável

Efeitos Negativos
Nenhum

Acima de 50 dB

O organismo humano começa a sofrer impactos do ruído

De 55 a 65 dB

Pessoa fica em estado Diminui o poder de concentração e prejudica a
de alerta, não relaxa
produtividade no trabalho intelectual
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De 65 a 70 dB
O organismo reage para
(início das
tentar-se adequar ao
epidemias de ruído) ambiente, minando as
defesas.

Aumenta o nível de cortisona no sangue,
diminuindo a resistência imunológica. Induz a
liberação de endorfina, tornando o organismo
dependente. (É por isso que muitas pessoas só
conseguem dormir em locais silenciosos com
o rádio ou TV ligados. Aumenta a
concentração de colesterol no sangue).

Acima de 70 dB

Organismo fica sujeito a Aumentam os riscos de enfarte, infecções,
estresse degenerativo entre outras doenças sérias.
além de abalar a saúde
mental.
Fonte: Caixa Beneficente Dos Funcionários Do Banco Do Estado De São Paulo (2010)

Esses reflexos negativos à saúde humana são subdivididos em três categorias.
Efeitos Primários, incômodo e interferências com a comunicação pela fala.
Efeitos Secundários, irritabilidade e agressividade, estresse, insônia, dificuldade
de concentração, que consequentemente afetam o desempenho da leitura, da capacidade
de aprendizagem, resolução de problemas, memória, motivação e disposição. Deste
modo, aumenta-se a probabilidade de ocorrência de acidentes. (DE PAULA, CARDOSO,
et al., 2016)
Efeitos Terciários: distúrbios no sistema endócrino (aumento dos hormônios:
cortisol, adrenalina e noradrenalina), distúrbios cardiovasculares e respiratórios
(hipertensão, taquicardia, respiração curta, etc.), distúrbios gastrointestinais (gastrite,
ulcera), distúrbios de audição (fadiga auditiva, efeito máscara, surdez).(SZWARC, 2009)
Diante dessas circunstâncias, a Agência Brasileira de Normas Técnicas, por meio
da NBR nº 10.151 de 1999, tabela 1, definiu padrões sonoros aceitáveis para os seguintes
ambientes:
Tabela 3 - Reprodução da Tabela nº 1 da NBR nº 10.151 de 1999
Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas
Área mista, predominantemente residencial

50

45

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

398

Fonte: ABNT (2000)

Visto as normas técnicas da ABNT serem consideradas apenas diretrizes, sem
valor jurídico de norma, o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, através
da Resolução nº 1 de 8 de março de 1990, ratificou legalmente o disposto na norma
técnica, reconhecendo inclusive, o sossego público como bem jurídico a ser tutelado:

Considerando que os problemas dos níveis excessivos de ruído estão
incluídos entre os sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente;
I – A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política. Obedecerá, no interesse da saúde, do sossego
público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta
Resolução.
II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item
anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis
pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

Em que pese a preocupação legal retro evidenciada, que estabeleceu padrões
aceitáveis à saúde humana de emissão de ruídos, na prática, experimentamos o inverso
deste paradigma.

Alunos da Escola Superior de Agricultura, Departamento de

Ciências Florestais da Universidade de São Paulo, com objetivo de confrontar as
resoluções com a realidade urbana atual, investigaram as condições acústicas das
principais avenidas do perímetro urbano da cidade de Piracicaba, e o resultado foi
assustador. (DE PAULA, CARDOSO, et al., 2016) Os

pesquisadores

chegaram

à

conclusão que a média de emissão de ruídos da cidade beira os 89,54 dB, extrapolando
todos os limites médicos apresentados anteriormente.
Nesta esteira, provocamos a seguinte reflexão: se a cidade de Piracicaba tem como
população estimada no ano de 2017, 397.322 habitantes e emite em média 89,54 dB,
enquanto na capital de São Paulo estima-se 12.106.920 habitantes (IBGE, 2017), será
nocivo à saúde viver em meio às grandes avenidas da capital?
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3. POLUIÇÃO SONORA: UMA PROBLEMÁTICA CONTEMPORÂNEA
INERENTE À URBANIZAÇÃO

O fenômeno da concentração populacional, não só pelo histórico êxodo do campo
para a cidade, mas pelas intensas aglutinações humanas em pequenas extensões de
superfície, amplia em muito a poluição sonora degradando a qualidade de vida humana.
Na atualidade, os ruídos urbanos são intensos nas ruas, nas habitações, nas
indústrias, nos comércios e escritórios, nos cultos religiosos, em ambientes de
entretenimentos como bares e casas noturnas, e demais ambientes do meio urbano.
O Engenheiro Schaia Akkerman (2014) menciona que apesar de existir a Norma
ABNT NBR 15575/13 relativa a construções habitacionais no escopo de impedir a
degradação da qualidade de vida dentro das habitações, em países como o Brasil com
tantas áreas livres e disponíveis, não se pode permitir um empilhamento de moradias
ocupando áreas de pequena extensão, sendo imprescindível uma política pública eficaz
ainda que de longo prazo para promover a qualidade de vida das populações no processo
de urbanização, sugerindo que a adoção de incentivos fiscais nos três níveis da federação
poderia diluir a população territorialmente, amenizando os efeitos nocivos concentração
urbana.
Exemplifica o supracitado articulista que o poder público na intenção de implantar
novos aglomerados urbanos livres dos excessos atuais, poderia proporcionar às novas
áreas, infraestrutura com planejamento urbano melhorado, com fornecimento de energia
elétrica, abastecimento de água, saneamento, estradas, cuja iniciativa privada –
incentivada - se encarregaria de ocupar áreas novas neste imenso país, ainda que a longo
prazo.
Neste ínterim, menciona a Organização “ProAcustica” que se preocupa com uma
política pública de deslocamento urbano planejado e controlado para áreas desocupadas,
porquanto, o mapeamento sonoro dos centros urbanos revela excessos de ruídos
prejudiciais à saúde humana.
Aludido autor, reforça conclusivamente que cotidianamente assiste-se ao
lançamento de torres residenciais sob a autoridade de uma legislação e orientação pública
ultrapassadas, estimulando o aumento dos níveis de ruído ambiental, com impacto direto
na saúde humana.

A vida urbana hodierna indubitavelmente é afetada pelo excesso de

ruídos, fenômeno este que já é conceituado em grau de verdadeira poluição!
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Nos centros urbanos, a própria aglomeração humana ao se comunicar já causa
ruídos que trazem extremo desconforto humano, afora a poluição produzida na rua por
motores de veículos, buzinas, turbinas de aviões, dentre outros, e no interior dos
estabelecimentos e habitações por atividades humanas que concentradas perpassam seus
limites e atingem as imediações circunvizinhas, causando sensíveis problemas.
A causa do aumento da intensa poluição sonora é consequência da concentração
da urbanização em extensões de áreas limitadas, fenômeno que afeta a qualidade
ambiente, tendo por principais fontes os meios de transportes terrestres, aeroportos,
atividades empreendedoras industriais e comerciais, e o próprio comportamento do ser
humano em suas atividades habituais ou profissionais.

4. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Apesar de não haver uma única acepção que conceitue a expressão política
pública, basicamente, entende-se como “a soma das atividades dos governos, que agem
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos” ou ainda
“um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos”. (SOUZA, 2006
apud LYNN, 1980 & PETERS, 1986)
Pois bem, a partir da ideia de política pública como uma necessária atividade
positiva de se implementar uma decisão política já consagrada, é curial mencionar que a
tal decisão já se encontra positivada na Constituição da República em seu artigo 225,
Parágrafo 1º, a qual já deliberou incumbir ao Poder Público assegurar a efetividade do
direito ao meio ambiente equilibrado, e à essencial e sadia qualidade de vida.
Neste sentido, havendo comprovação científica de que a poluição sonora causa
danos graves à saúde humana, torna-se dever do poder público - em observação à norma
constitucional - direcionar a consecução de objetivos estabelecidos mediante ações para
fazer a política de proteção ao meio ambiente urbano se efetivar.
Portanto, factível se torna inferir que a implementação de uma política pública em
prol da evitação da poluição sonora e protetiva da saúde humana abarcando mormente a
acuidade auditiva é incomensuravelmente a única solução que se pode esperar do Estado
Democrático Social de Direito.
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MERECEM DESTAQUE

A poluição sonora pode e deve ser controlada pelo Estado em razão de este ter
assumido o papel constitucional de assegurar a tutela do meio ambiente e da sadia
qualidade de vida e esse controle pode ser preventivo, concomitante ou repressivo e se dá
através do Poder de Polícia inerente à atividade administrativa.
A segurança à saúde humana coletiva por intermédio do sossego sonoro se revela
providência de interesse coletivo e por essa razão, o Estado deve regular e coibir práticas
de atos contrários ao interesse coletivo ambiental contra pessoas físicas ou jurídicas,
podendo haver limitação, fiscalização e sanção de atos passíveis de configuração de dano
ambiental sonoro.
Tais perspectivas foram percebidas, curiosamente, desde as ordenações do reino
de Portugal, perpassando pelo chamado Código Filipino - o qual vigorou no Brasil desde
o início de sua colonização até o advento do Código Criminal do Império (1833), já se
identificava a produção artificial do som, do ruído ambiental excessivo, como apto a criar
um ambiente desfavorável à vida em sociedade, limitando o direito individual ao sossego.
Tal produção de ruído era considerada conduta criminosa prevista no Título LXXXI,
determinando:

Dos que dão musica de noite: Por se evitarem os inconvenientes, que se
seguem das musicas, algumas pessoas costumão dar de noite, cantando
ou tangendo com alguns instrumentos às portas de outras pessoas;
defendemos, que pessoa alguma, de qualquer qualidade e condição que
seja, não se ponha só, nem com outros a tanger, nem cantar à porta de
outra alguma pessoa, desque anoitecer, até que o sol seja saído.
(JUNIOR e SILVA, 2017 apud PIARENGELI, 2001).

O descumprimento desta obrigação impunha a prisão imediata dos autores por
trinta dias, além do pagamento de multa, sem direito a remissão, demonstrando o desvalor
da conduta tanto em Portugal, onde foi criada a norma, quanto na colônia brasileira, onde
também era aplicada. (JUNIOR e SILVA, 2017 apud PIARENGELI, 2001).
A atividade administrativa estatal incumbida do poder de polícia ambiental pode
agir de forma preventiva, repressiva e concomitante.
Os estudos prévios e relatórios de impactos ambientais (EIA/RIMA), os estudos
de impacto de vizinhança no meio urbano (EIV – Estatuto da Cidade), os zoneamentos
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ambientais

industriais

e

residenciais,

licenciamentos

ambientais,

alvarás

de

funcionamento, dentre outros, se caracterizam como meios preventivos de controle.
Já, as multas, apreensões de aparelhos de sons, interdições de atividades,
interdição de estabelecimentos e revogações de licenças e alvarás ambientes, se
consubstanciam em meios repressivos de controle.
Mas, exemplificativamente, as avaliações, auditorias, vistorias e fiscalizações,
medições, mudança de padrões ambientais, adequações em máquinas e construções são
considerados meios concomitantes de controle.
Faz-se mister destacar que no Brasil o ato normativo federal ambiental que
estipula parâmetros de contenção de ruídos sobre os veículos automotores é a Resolução
do CONAMA nº 272/2000 que dispõe sobre limites máximos de ruídos para veículos
nacionais e importados em aceleração, mas curiosamente exime as motocicletas,
motonetas, veículos automotores e assemelhados do respeito a tais limites, eis que
empiricamente da época da edição da supracitada Resolução até o presente ano o
transporte sobre duas rodas aumentou em muito, e nessas espécies de veículos é bastante
comum o abuso dos condutores em suprimir os equipamentos silenciadores de
escapamentos aumentando em muito a poluição sonora.
A aludida Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece como
justificantes para a edição da norma: que o ruído em excesso causa danos à saúde física e
mental e afeta particularmente a audição; que há necessidade de se reduzir a poluição
sonora nos centros urbanos; que os veículos rodoviários automotores são uma das
principais fontes de ruído no meio ambiente; que a utilização de tecnologias adequadas e
conhecidas permite atender às necessidades de controle da poluição sonora; que os
objetivos do Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora –
“SILÊNCIO”99, estabelece para os veículos automotores nacionais e importados,
fabricados a partir da data da publicação desta norma limites máximos de ruído com os
veículos em aceleração, excetuadas as motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas
com motor auxiliar e veículos assemelhados.
Entretanto, a própria Resolução enuncia que eventuais impossibilidades de
atendimento aos percentuais estabelecidos como limites serão avaliados pelo Instituto
O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO foi instituído pela
Resolução Conama nº 02, de 08/03/1990 com objetivos capacitar profissionais para identificação e
controle das emissões de ruído, divulgar junto à população os impactos negativos causados pela emissão
de ruído, incentivar a fabricação e o uso de máquinas, motores e equipamentos com menor emissão de
ruídos além de estabelecer convênios para desenvolvimento do programa.
99
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o que se
revela uma carta branca para justificar a omissão na fiscalização e exigência de
cumprimento da própria norma.
Os percentuais mencionados como limites na Resolução supracitada são
referentes ao volume de produção por fabricante ou importador, cuja Tabela de Limites
Máximos de Emissão de Ruído para Veículos Automotores por categoria já estabelece
limites máximos a partir de 74 dB, ou seja, já tem um nível de tolerância dentro da
normalidade individual por veículo em um padrão de ruído que já é muito danoso para o
ser humano, assim sendo, fácil é perceber que se a norma reguladora estabelece como
normal um padrão individual de ruído que já é cientificamente comprovado danoso ao ser
humano, muito mais danoso será o ruído produzido pela junção de centenas de veículos
em alta concentração em centros urbanos em pequena extensão territorial.
Apesar das críticas acima estabelecidas, acena positivamente a política pública
elaborada na cidade de São Paulo aprovada pela Lei nº 16.402, de 23 de março de 2016
que alterou a Lei de Zoneamento Urbano e instituiu o Programa São Paulo PSIU.
Este Programa de Silêncio Urbano (PSIU) instituído pela Municipalidade, em prol
do interesse local, visa combater a poluição sonora na cidade, cuja finalidade precípua é
tornar pacífica a convivência entre estabelecimentos e habitantes de uma mesma região,
já que o Programa tem por escopo fiscalizar locais de confinamento humano, como bares,
boates, restaurantes, salões de festas, templos religiosos, indústrias e até mesmo obras,
contudo, a Lei de regência do Programa veda a fiscalização em festas particulares em
casas, apartamentos e condomínios.
O aludido Programa foca suas ações em duas normas, na chamada Lei da 1 hora
e a na Lei dos limites de ruídos, pois, após o horário da uma hora da manhã, os
estabelecimentos que continuem em funcionamento deveriam possuir isolamento
acústico, enquanto que a Lei do Ruído controla os limites que estabelece mediante a
checagem dos decibéis emitidos pelo estabelecimento e não só à noite, como durante o
dia, abrangendo obras.
A referida Lei Municipal de Zoneamento Urbano proibiu a emissão de ruídos
produzidor por quaisquer meios e espécies em níveis superiores aos determinados pela
legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva e ainda proibiu
que os estabelecimentos que funcionem exemplificativamente com portas, janelas ou
quaisquer vãos abertos ou utilizem terraços, varandas ou espaços assemelhados e causem
prejuízo ao sossego público funcionem no período compreendido entre 1h00min e
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5h00min, sob pena de vultosas multas administrativas, sem prejuízo de interdição do
estabelecimento e comunicação da autoridade policial por ilícito penal de desobediência,
destacamos que a medida foi bem recepcionada pelo Poder Judiciário, como segue:
MULTA AMBIENTAL. Poluição sonora. Programa de Silêncio
Urbano PSIU, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Pleito de anulação
do Auto de Multa. Inadmissibilidade, no caso. Medição sonora
realizada no estabelecimento da autora. Constatação de ruído que
ultrapassava o limite permitido. Medição realizada por equipamento
específico, e seguiu as diretrizes da NBR 10.151/00, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, valendo dizer que os ruídos externos
foram observados. Escorreito o valor da multa imposta. Sentença de
improcedência da ação mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP - APL: 9080520472007826 SP, Relator: Eduardo Braga, Data de
Julgamento: 10/11/2011, Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data
de Publicação: 17/11/2011)

Outra medida que merece destaque pelo Governo do Estado de São Paulo foi a
promulgação da Lei nº 16.049/2015 que conseguiu erradicar a poluição sonora
proveniente de aparelhos de som instalados em veículos estacionados em vias públicas
ou calçadas particulares, a qual atribuiu à Policia Militar de São Paulo poder para
fiscalizar, orientar e autuar os respectivos condutores.
Quem descumprir a regra fica sujeito a multa de R$ 1 mil. O valor pode dobrar na
primeira reincidência e quadruplicar na segunda reincidência. A lei diz que reincidência
é cometimento da mesma infração em um período inferior a 30 dias.
Outra medida que merece destaque pelo Governo do Estado de São Paulo foi a
promulgação da Lei nº 16.049/2015 que conseguiu erradicar a poluição sonora
proveniente de aparelhos de som instalados em veículos estacionados em vias públicas
ou calçadas particulares, a qual atribuiu à Policia Militar de São Paulo poder para
fiscalizar, orientar e autuar os respectivos condutores.
Quem descumprir a regra fica sujeito a multa de R$ 1 mil. O valor pode dobrar na
primeira reincidência e quadruplicar na segunda reincidência. A lei diz que reincidência
é cometimento da mesma infração em um período inferior a 30 dias.

CONCLUSÃO

Estudos, inclusive patrocinados pela Organização Mundial da Saúde, revelam que
a exposição rotineira à poluição sonora pode ocasionar sérios problemas de saúde como
distúrbios neurológicos, cardíacos e até mesmo impotência sexual.
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O ordenamento jurídico brasileiro se destaca e reconhece que o excesso de ruídos,
na atualidade, se trata de uma nova modalidade de poluição, prejudicial a saúde e que
merece ser combatida diariamente.
Sob essa perspectiva, estabeleceram-se políticas públicas, principalmente no que
tange às repressivas, de extrema valia e de alto índice de efetividade, que identificam
poluidores e os reprimem através de prestações pecuniárias, apreensões, fechamentos,
entre outras medidas coercitivas no âmbito administrativo.
Em que pesem tais medidas coercitivas da Administração Pública serem
consideradas eficientes para reprimir um agente poluente, entende-se que sem um
planejamento urbanístico e arquitetônico adequado, ou seja, medidas administrativas
relacionadas à prevenção e planejamento, estaremos sujeitos a uma incessante luta pelo
silêncio, sossego e, principalmente, por um ambiente sadio.
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INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
RELACIONADAS À OBESIDADE
Ivaldo Marques Batista 100
Luanalena Swidnicki Duailibe ¹,101
RESUMO
Compreender o cenário internacional e nacional da pandemia da obesidade e suas
decorrências como diabetes, hipertensão e acidente vascular cerebral dentre outras.
Índices alarmantes revelam que mais da metade da população brasileira é obesa, além do
aumento de casos de hipertensão e diabetes. As ações do Poder Executivo e da sociedade
civil, vem se mostrando inadequadas ou insuficientes, pois ao longo de dez anos os
índices apenas aumentaram. A crise financeira que o Brasil ainda enfrenta, tem
aumentado o número de pobres, o desafio só aumenta, pois se deve levar a boa qualidade
alimentar aos vulneráveis sociais que muitas vezes possuem apenas um prato vazio. Na
busca da compreensão desta situação foram avaliados estudos que tratam sobre a
obesidade e da má qualidade da alimentação, análise das políticas públicas de segurança
alimentar e nutricional, bem como o aumento da população em situação de
vulnerabilidade social. Possibilitar a geração de renda, através da criação de viveiros de
mudas, o reaproveitamento de alimentos, evitar o desperdício desde a colheita até a mesa
do consumidor, investir em hortas comunitárias, fomentar o plantio em espaços públicos
e disseminar o conhecimento de produção de alimentos em resina PET, caixas de madeira
e outros. Buscar a boa qualidade alimentar é desafio de todos, onde as ações devem ser
constantes e não isoladas, e a omissão da sociedade, refletirá em si, em filas nas unidades
de saúde e no uso de medicamentos contínuos.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Hipossuficiente Econômico. Qualidade Alimentar.
Política Pública.

ABSTRACT
Understand the international and national scenario of the obesity pandemic and its
consequences such as diabetes, hypertension, stroke and others. Alarming indexes show
that more than half of the Brazilian population is obese, in addition to an increase in cases
of hypertension and diabetes. The actions of the Executive Power and civil society have
been inadequate or insufficient, since over ten years the indices have only increased. The
financial crisis which Brazil still faces, has increased the number of poor, the challenge
only increases, because it is necessary to bring good food quality to the social vulnerable
that often only have one empty plate. In order to understand this situation, studies were
carried out on obesity and poor food quality, analysis of public policies on food and
nutritional security, as well as an increase in the population in situations of social
Mestrando (a) Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas – Universidade Santa Cecília
(Unisanta) , Santos – SP, Brasil
101
Mestrando (a) Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas – Universidade Santa Cecília
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vulnerability. To enable income generation through the creation of food nurseries, the
reuse of food, avoid waste from harvesting to the consumer's table, invest in community
gardens, encourage planting in public spaces and disseminate knowledge of food
production in PET resin, wooden boxes and others. Seeking good quality food is
everyone's challenge, where actions must be constant and not isolated, and the omission
of society, will reflect in itself, in queues in health units and in the use of continuous
drugs.
KEYWORDS: Obesity. Economic Hypersufficiency. Food Quality. Public Policy.

INTRODUÇÃO
Em abril de 2017 o governo federal divulgou (GOVERNO FEDERAL, 2017) que,
nos últimos dez anos, a obesidade cresceu 60%. Foram entrevistadas 53,2 mil pessoas
maiores de 18 anos nas capitais brasileiras. Os dados apontam que 56,9% dos brasileiros
estão acima do peso.
O que levou o País a traçar um plano para diminuir a obesidade até 2019
(CANCIAN, 2017), cuja atuação conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação
(aplicação da intersetoriedade) (D'ANDRÉA; ZAMPIROLO; PERINI; BERNARDI;
CALVO, 2010) visa estimular a educação alimentar nas escolas, inserindo disciplinas
extracurriculares no ensino regular (CANCIAN, 2017).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu alerta em 2014 que a obesidade
seria um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, pois estimava que houvesse
2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e 700 bilhões obesos em 2025.
As indústrias investem cada vez mais em produtos de preparo rápido, quase
sempre ricos em sódio, gordura ou açúcar; contribuindo para a consolidação da
alimentação inadequada e para a obesidade consequente.
Ademais, contribuem para o alastramento da má alimentação as redes fast food
que proliferam em todo o território nacional.
O aumento de famílias na miséria (VIEIRA, 2016 e ORGANIZAÇÃO NAÇÕES
UNIDAS NO BRASIL, 2017) apresenta mais um desafio: como colocar uma alimentação
de qualidade na mesa do hipossuficiente econômico a um valor acessível, abastecendo de
qualidade um prato vazio.
Políticas públicas devem ser produzidas para reduzir estes índices alarmantes, de
obesidade e pobreza, com o objetivo de reduzir o avanço de doenças tais como
hipertensão, diabetes dentre outras, frutos de uma alimentação sem qualidade.
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A diminuição de sódio iniciado em 2011 e açúcar, próxima fase no acordo da
Associação das Indústrias de Produtos Alimentícios e do Ministério da Saúde (PORTAL
BRASIL, 2016), tem se mostrado insuficiente diante dos números apresentados, pois
apontam que o aumento da obesidade continua a se estabelecer nos últimos 10 anos.
Por outro lado, o desperdício de alimento anual no País pode chegar a quarenta e
uma mil toneladas (ROMEIRO, 2016).
No mundo, 30% do que é produzido é desperdiçado, segundo Allan Boujanic,
representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação
(FAO) no Brasil (ROMEIRO, 2016).
A mudança de hábitos alimentares, como política, deve integrar outros atores. Não
pode ser uma ação exclusiva do Ministério da Saúde. Tem de integrar outros Ministérios,
além de possibilitar o envolvimento da sociedade.
Enfrentar pandemia da obesidade exige o engajamento de toda a sociedade,
inclusive dos invisíveis sociais. Não bastam ações isoladas como o acréscimo de
disciplinas extracurriculares (CANCIAN, 2017), a eliminação de sódio (PORTAL
BRASIL, 2016) e açúcar.

1. OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivos explicitar o problema da obesidade, a
inadequação e insuficiência das ações do Poder Executivo e da sociedade civil,
relacionadas ao tema, o impacto da vulnerabilidade econômica sobre a possibilidade do
acesso a boa qualidade alimentar.
2. MÉTODOS
A presente investigação reveste-se da feição exploratória e bibliográfica.
Fez-se o levantamento de estudos que relatam o problema da obesidade e da má
alimentação, e que analisam as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.
Sob esse universo, fez-se uma breve revisão narrativa, visando explicitar os
problemas, a amplitude das ações públicas empreendidas, as discussões que tangenciam
o problema agregado da vulnerabilidade social.
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3. RESULTADOS\DISCUSSÃO
Foram identificados os seguintes estudos relacionados com o tema qualidade
alimentar e a hipossuficiência econômica:
- Horta orgânica, capacitação de detentos e alimentos para famílias carentes
(AGEPEN MATO GROSSO DO SUL, 2017),
- Horta comunitária reforça alimentação escolar e atende famílias carentes de
Itamarandiba (SEEMG, 2017),
- Número de famílias na miséria volta a crescer em 2015 (VIEIRA, 2016),
- Número de pobres no Brasil terá aumento de no mínimo 2,5 milhões em 2017,
aponta Banco Mundial (ONU, 2017),
- Brasil terá até 3,6 milhões de 'novos pobres' em 2017 (WELLE, 2017),
- Alimentação inadequada distribuída às pessoas carentes pode trazer malefícios
à saúde (RIBEIRO, 2014),
- Número de pessoas que frequentam o programa "Bom Prato" dobra em relação
a 2016 (EPTV, 2017).
As ações de iniciativa do governo federal, bem como os indicadores atuais de
emprego e de desemprego também foram consideradas neste estudo.
São eles:
- Uma análise do Programa de Restaurantes Populares (GONÇALVEZ, 2011),
- Metas do Governo Federal para diminuir a obesidade até 2019, intersetoriedade
dos Ministérios da Saúde e Educação (CANCIAN, 2017),
- Ministério da Saúde cria guia alimentar para a população brasileira
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014),
- Acordo para diminuição do uso de sódio (PORTAL BRASIL, 2016),
- A ligação do tema com a intersetoriedade e sua aplicação na saúde pública
(JUNQUEIRA, 1997).
A Segurança Alimentar e Nutricional, visualizada como estratégia ou conjunto de
ações deve ser através da articulação horizontal, e consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras da saúde, que respeitem as diversidades culturais, econômicas e
socialmente sustentáveis (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
2017).
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A proteção à saúde tem registro na Declaração Universal de Direitos Humanos
(1948), e é reconhecido no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (1966), e em nossa Constituição Federal (1988) – artigo 196 – como direito de
todos. No entanto, apesar disso, milhões de pessoas em todo o mundo (os invisíveis
sociais) não podem desfrutar do direito a saúde em todas as suas extensões, continua
sendo algo futuro e inacessível (OMS, 2008).
Sob o ângulo internacional, a proteção à saúde constitui um amplo conjunto de
fatores ou direitos que podem contribuir para uma vida saudável, tais como: água potável,
alimentos aptos para o consumo, nutrição e habitação adequada além de outros (OMS,
2008).
Para buscar uma alimentação de qualidade e assim obter uma vida saudável para
todos, torna-se necessário construir programas assistenciais e de geração de renda, que
erradiquem a pobreza extrema.
Em diversos pontos do País, ações isoladas para constituir hortas comunitárias,
reaproveitar alimentos e capacitar para o plantio orgânico, colaboram para que exista
alguma produção de alimentos saudáveis. Mas não resolvem o problema.
O aumento na demanda de refeições servidas em várias regiões do estado de São
Paulo (restaurantes populares) tem levado à população de baixa renda a alimentar-se pelo
menos no café da manhã e no almoço (EPTV, 2017 e CISTERNA, 2017). O que parece
insuficiente.
Os cenários projetados para 2019 (aumento da obesidade) e 2017 (aumento de
número de pobres), evidencia situação que poderá levar milhões de brasileiros a doenças
relacionadas a uma alimentação de má qualidade (diabetes, hipertensão, doenças
cardíacas e etc.) e a obesidade.
Ademais, a diminuição do consumo de sódio e açúcar, a criação de disciplinas
extracurriculares para orientação de uma alimentação saudável será insuficiente para
grande parte dos brasileiros que sequer terão acesso a uma refeição fora da escola ou do
horário de atendimento dos restaurantes populares.
Para aqueles que vivem da coleta de material reciclável ou até de pequenos
trabalhos informais (bicos), carboidratos, massas e refrescos saciam a fome e tem um bom
paladar. Para estes, abrir um refrigerante ainda representa “Abrir a felicidade!”.
A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN (art. 1ª e 3ª
da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) - Lei nº 11.346/06),
cujo instrumento é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN,
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traz como princípios a participação social e a intersetoriedade (Conselho Nacional de
Segurança Alimentar, 2017).
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
responsável pela Edição do Guia Alimentar (2ª edição- 2014) orientam o consumo de
alimentos in natura e refeições preparadas a partir destes itens, e a redução drástica do
consumo de produtos ultraprocessados.
Tal orientação estabelece um campo de confronto direto com as indústrias de
alimentos, principalmente as transnacionais e os setores do agronegócio que produzem
commodities, agrotóxicos, sementes transgênicas e ingredientes para as grandes
indústrias.
Atualmente esta orientação é desconecta com a realidade da maioria da população
brasileira, o tempo de preparo dos alimentos, bem como o valor financeiro destes, este
último de maior impacto haja vista as últimas pesquisas que indicam o aumento de
pessoas na condição de pobreza (WELLE, 2017).
As políticas relacionadas à obesidade e a todas as consequências da má
alimentação para a saúde humana, não podem passar à margem dos carentes econômicos
e dos bairros invisíveis incrustados nas cidades.
Quanto ao tempo de preparo de alimentos “in natura” a 2ª edição do guia
alimentar (CONSEA), aponta para o desenvolvimento de habilidades culinárias (cursos
extracurriculares) em escolas e que ocorra a disseminação em associações da sociedade
civil, inclusive para guarnecer o patrimônio cultural e as tradições culinárias locais. Além
de identificar a necessidade de planejamento para organização da dispensa, compra de
alimentos e definição do cardápio semanal, ou seja, orientação para a sociedade.
Em maio/2017, Câmara dos Deputados, foi criada a frente parlamentar mista que
atuará no combate e na prevenção da obesidade infanto-juvenil, nas palavras do
presidente da frente parlamentar, deputado Evandro Roman (PSD-PR);
É importante alertarmos a população de que estamos nos encaminhando
para uma epidemia. O poder público tem obrigação de atuar de modo a
reduzir os índices de obesidade por meio do diálogo e de ações. Em
alguns anos, a obesidade poderá reverter muitos dos benefícios à saúde
que contribuíram para o aumento da longevidade.

Evidente que a declaração do parlamentar, quanto a estarmos caminhando para
uma epidemia, não encontra consonância com a realidade acadêmica (pesquisas), com
índices apresentados pelo IBGE através de pesquisas e tão pouco com as manifestações
da Organização das Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde.
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Pois já alcançamos a pandemia com relação ao tema da obesidade (mundo), no
Brasil especificamente todos os estados e o Distrito Federal, apresentam elevados índices
de obesidade, onde o menor índice é apresentado em Palmas (Tocantins) com 47.7% da
população na condição de obesidade (epidemia).
Em 2015, o Brasil conquistou a 5ª posição mundial com mais obesos, além da
apresentação de estudos que demonstram que a obesidade é o terceiro problema de saúde
pública que mais demanda gastos da economia brasileira, estando à frente até do
tabagismo.
Estima-se que os gastos giram em torno de R$ 110 bilhões, o que equivale a 2,4%
do Produto Interno Bruto (PIB) do país (REVISTA ÉPOCA, jan.2015).
As pesquisas atuais evidenciam o aumento da obesidade, diabetes e hipertensão.
O governo vem apresentando soluções variadas, tais como são as hortas comunitárias em
escolas e presídios, as de reaproveitamento de alimentos, as de diminuição de sódio e
açúcar nos alimentos, e as de restaurantes populares, bem como as ações conjuntas do
Ministério da Saúde e Educação para a implementação de disciplinas extracurriculares no
ensino regular.
No entanto, enquanto estivermos ancorados em ações isoladas e dispersas por todo
o País, estaremos consolidando apenas faíscas no caos. Retirar da pobreza milhões de
brasileiros e oferecer refeições balanceadas ainda tem de ser o principal dos objetivos.
É preciso realmente investir em hortas comunitárias (em áreas de prefeituras e de
colégios) e em viveiros de mudas (de plantas comestíveis, frutas, legumes e hortaliças).
Nas escolas, é possível ensinar e fomentar o cultivo utilizando-se de garrafas pet´s,
caixotes de madeira, aguaponia e outros.
A criação de centros de reaproveitamento de alimentos pode ser uma oportunidade
de servir refeições de qualidade para os moradores invisíveis de nossa cidade.
Estas ações já vêm ocorrendo, mas em áreas dispersas, é necessário um projeto
nacional mais amplo, onde cada célula (colégios, prefeituras, espaços públicos e etc.) seja
um agente multiplicador.
A discussão do tema deve envolver todos da sociedade, é ação social e não pode
estar ancorada apenas no poder executivo.
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CONCLUSÃO
A obesidade no cenário mundial e no Brasil, já está devidamente caracterizada, e
consequentemente o aumento de doenças relacionadas tais como: cardíaca, acidente
vascular cerebral, diabetes, hipertesão entre outras.
Consequentemente o aumento da procura de pessoas por atendimento em postos
de saúde bem como os gastos com medicamentos muitas vezes de uso continuo, e o
agravamento na condição de vida desta população.
Modificar o hábito alimentar de uma nação, é processo lento e que deve seguir
critérios de viabilidade, objetividade e continuidade.
Muitas das ações relacionadas ao tema são isoladas e vem se mostrando
insuficientes para o devido combate a obesidade e para as camadas de vulneráveis sociais,
onde a qualidade da alimentação está apenas em saciar a fome.
Estes muitas vezes saciam a sua fome, numa porção de carboidrato, proteína e
fritos com óleo vegetal culinário, comercializados na forma de coxinha, pastel ou outros,
encontrados em inúmeros pontos e muitas vezes vendidos em copos, onde o seu valor
financeiro é o que importa a qualidade nutricional, está longe demais desta parte da
população.
Numa outra porção desta sociedade, existe a necessidade de uma alimentação
rápida, onde o tempo de preparo é o agravante, não há tempo para a busca da qualidade
deste alimento, pois os compromissos impostos pela sociedade capitalista (trabalho,
estudo, cursos e etc.) diminuem consubstancialmente as horas diárias, sendo as refeições
de preparo rápido e consumo imediato.
Esta parte da população tem o hábito de utilizar produtos industrializados e de
preparo rápido, totalmente isento de uma boa qualidade.
O olhar criterioso para a toda a sociedade, irá possibilitar ações mais efetivas, é
preciso avançar, observando os caminhos já traçados por estas ações, da sociedade civil
e por programas governamentais, permitindo a multiplicação destes projetos em bairros,
municípios, cidades e estados, portanto contando com a colaboração e participação do
poder público federal, estadual e municipal além da sociedade.
O crescimento desta patologia pode resultar em outras doenças crônicas, além da
mobilização social, é necessário por parte dos poderes legislativos e executivo o
enfretamento a indústria de produtos alimentícios, desde a produção com critérios claros
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e específicos de níveis de sódio, açúcar e gordura, bem como os aspectos da veiculação
de propagandas em todas as mídias sociais.
Educação alimentar como disciplina extracurricular e o chamamento da família
destes a participar no processo educativo, identificar e promover o reaproveitamento de
alimentos com boa qualidade alimentar, o combate aos desperdícios de alimentos desde
a produção até o consumidor, itens que devem ser de domínio e envolvimento de toda a
sociedade, projetos que visem à geração de renda, possibilitando assim aos vulneráveis
sociais uma opção para a produção de alimentos saudáveis, orgânicos isentos de
agrotóxicos.
Espaços definidos pelo poder público para a produção de produtos orgânicos, e
assim possibilitar o atendimento da própria sociedade que será beneficiada com
qualidade.
Para áreas urbanas, onde o espaço para o devido plantio é restrito e por vezes
inexistente, a aplicação de técnicas como o plantio em garrafas de resina PET, caixas de
madeira entre outras, podem ser utilizadas para a produção de hortaliças e legumes de
pequeno porte.
Além de permitir aos vulneráveis sociais uma alimentação com boa qualidade
vinda de suas hortas caseiras, pode ser esta também uma fonte de geração de renda,
permitindo assim uma melhor qualidade de vida para aqueles que sofrem tanto com a
ausência de inúmeros fatores.
O tempo de preparo de alimentos “in natura” pode ser minimizado com técnicas
culinárias e com o planejamento do cardápio semanal familiar, no entanto como já
observado anteriormente é necessário à transmissão deste conhecimento em diversos
polos tais como escolas e associações da sociedade civil.
Discutir e buscar soluções para os problemas apresentados pela obesidade pode
diminuir a ocorrência de doenças crônicas, o consumo de medicamentos e levar a todos
uma qualidade de vida melhor, e evitar o antagonismo dos obesos desnutridos.
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A INVOCAÇÃO DA ULTIMA RATIO PARA A POLUIÇÃO SONORA COMO
FORMA DE PREVENÇÃO À SAÚDE
Wagner Camargo Gouveia 102
Maria Renata de Barros Mello103

RESUMO
O ruído ambiental, sinônimo de poluição sonora, produz danos à saúde, à qualidade de
vida, afetando o equilíbrio ambiental. A poluição sonora é o mal que atinge os habitantes
das cidades, constituída em ruído capaz de produzir incômodo ao bem estar ou malefícios
à saúde, cujo agravamento merece hoje atenção especial dos profissionais do direito. A
poluição sonora é simplesmente aquela provocada pelo elevado nível de ruídos em
determinado local (zona urbana), tendo em vista que a população urbana representa
84,35% da população brasileira, segundo o último censo (IBGE, 2010), e que é na zona
urbana onde predominam os registros sobre a produção de ruído ambiental pelo ser
humano. Para enfrentar este tema, atualmente, são priorizadas as ações repressivas. Esse
artigo científico tem como finalidade mostrar o conceito, legislações, órgãos competentes
e formas que podem ocasionar a poluição sonora, os possíveis crimes a serem tipificados
no tocante a poluição sonora, com as seguintes divergências da aplicação da lei de
contravenção penal ou crime ambiental, apontando a fundamentação de cada crime, bem
como a consequência do cumprimento de pena se um ou outro.
PALAVRAS-CHAVE: Poluição Sonora. Meio ambiente. Política Pública. Crime
ambiental.
ABSTRACT
Environmental noise, synonymous with noise pollution, produces damages to health,
quality of life, affecting the environmental balance. Sound pollution is the evil that affects
the inhabitants of the cities, constituted in noise that can cause discomfort to the wellbeing or harm to health, whose aggravation deserves special attention today of legal
professionals. The noise pollution is simply that caused by the high level of noise in a
certain place (urban zone), considering that the urban population represents 84.35% of
the Brazilian population, according to the last census (IBGE, 2010), which is in the urban
area where the records on the production of environmental noise by the human being
predominate. To tackle this issue, currently, repressive actions are prioritized. This
scientific article has the purpose of showing the concept, laws, competent bodies and
forms that can cause noise pollution, the possible crimes to be typified with respect to
noise pollution, with the following divergences of the application of the law of criminal
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contravention or environmental crime, pointing out the rationale of each crime, as well as
the consequence of compliance with punishment if one or the other.
KEYWORDS: Noise pollution. Environment. Public politics. Environmental crime.

INTRODUÇÃO

As leis ambientais regulamentam níveis de emissão sonora que, se superados em
períodos constantes de tempo, podem prejudicar a saúde humana. Esses níveis
normalmente são diferenciados de acordo com o zoneamento urbano, sendo mais baixos
em zonas residenciais, moderados em zonas comerciais e mais elevados em áreas
industriais. Qualquer exposição humana a níveis superiores aos determinados na
legislação ambiental por um período freqüente de tempo pode provocar danos à saúde.
O nível do barulho admitido nos grandes centros urbanos pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), podem atingir até 50 decibéis, porém, ultrapassa em muito,
chegando a 90 e 100 decibéis. Portanto, qualquer som que ultrapasse os 50 decibéis, já
pode ser considerado nocivo para a saúde.
Podemos conceituar a diferença entre som e ruído, segundo Fiorillo (2006, p. 147)
[...] podemos afirmar que som é qualquer variação de pressão (no ar, na água...) que o
ouvido humano possa captar, enquanto ruído é o som ou o conjunto de sons indesejáveis,
desagradáveis, perturbadores. O critério de distinção é o agente perturbador, que pode ser
variável, envolvendo o fator psicológico de tolerância de cada indivíduo.”
Já no entendimento de Machado (2012, p. 778) O som é devido a uma variação
da pressão existente na atmosfera. O ruído é um conjunto de sons indesejáveis que
provocam uma sensação desagradável. Som e ruído são caracterizados por grandezas
físicas mensuráveis às quais são associadas grandezas ditas “fisiológicas”, que
correspondem à sensação auditiva.
Os sons danosos que superam os níveis considerados normais pelo ouvido
humano, são provenientes de diversos meios, entre eles: os transportes urbanos, as
buzinas e sirenes, as construções, indústrias, as máquinas, bares, casas de show, templos
religiosos, eletrodomésticos e os aparelhos de som, entre outros. Além disso, o uso
frequente de aparelhos de reprodução sonora individual como os fones de ouvido, MP3 e
Ipad, provocam graves problemas e até a perda da audição, principalmente em crianças e
adolescentes.
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Segundo as pesquisas bibliográficas feitas, apuramos com base nos dados da
OMS, a poluição sonora é considerada uma das que mais afeta o meio ambiente, perdendo
apenas para a poluição do ar e da água. Para alguns ambientalistas europeus, a poluição
sonora já é considerada a forma mais prejudicial à saúde humana.
O excesso de ruído no ambiente causa uma série de prejuízos à saúde, que podem
ser temporários ou permanentes. Além de problemas auditivos, a poluição sonora pode
causar problemas como dor de cabeça, insônia, agitação, dificuldade de concentração,
entre outros.
Em locais onde o ruído é muito alto, as pessoas sentem dificuldade de relaxar,
ocasionando mau humor, tensão, stress e angústia e quando o ruído é superior a 70
decibéis, o corpo fica em estado de alerta constante (mesmo quando dorme), isso provoca
a liberação de hormônios que podem levar à doenças cardiovasculares e hipertensão.
Entretanto, o aparelho auditivo é o órgão mais afetado por esse tipo de poluição.
Os danos podem ser graves, a exposição frequente ao ruído excessivo provoca a sensação
de ouvido tampado e também um zumbido permanente.
No Brasil, a falta de respeito e o uso inadequado dos equipamentos de som, seja
em residências, casa de shows, carros, áreas públicas, é a causa de desentendimentos entre
vizinhos, que tornam-se agressivos por perderem seu direito ao silêncio e a privacidade,
resultando muitas vezes em morte.
No site da ABEMA (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio
Ambiente) basta escolher no mapa o estado para conhecer os órgãos responsáveis pela
fiscalização da poluição. Criminalmente e no ato da ocorrência, chama-se a polícia militar
ou guarda municipal, que fará a medição e será encaminhada até a delegacia de polícia.
Com essas informações, a Autoridade Policial, na figura do Delegado de Polícia,
notando que se trata do crime ambiental referido, o ato a ser realizado é a prisão em
flagrante com direito à fiança estipulada pela autoridade mencionada.
Antes de 1995, punia-se pela lei de contravenções penais, que tem uma punição
bem mais branda, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, elabora-se um Termo
Circunstanciado, libera-se o contraventor e no máximo o pagamento de uma cesta básica
ou prestar serviço a comunidade.
A poluição sonora enquadra-se como crime ambiental, com base no disposto do
artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Para tanto, é necessário que a poluição ocorra em
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a
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mortandade de animais. Outro órgão a importante de se chegar inicialmente quando da
ocorrência do crime é o Ministério Público.
Importante ressaltar que a legislação sobre a poluição sonora cabe também aos
municípios, sendo função da prefeitura de cada cidade brasileira, criar leis de silêncio e
fiscalizar para que sejam cumpridas.

1. LEGISLAÇÃO
Entre as leis federais a Lei dos Crimes Ambientais, nº 9.605 de 12 de fevereiro de
1998, que "Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente."
Outras leis importantes são as resoluções CONAMA nº1 e nº2, de 8 de março de
1990. A primeira define critérios e padrões, segundo as normas técnicas da ABNT, para
o nível aceitável de emissão de ruídos em quaisquer atividades industriais, comerciais,
sociais ou recreativas, e a segunda instituiu o "Programa Silêncio - Programa Nacional
de Educação e Controle da Poluição Sonora".
Temos ainda as resoluções do CONAMA, que estabelecem limites e critérios para
os ruídos emitidos, por exemplo, pelos automóveis. Suas principais resoluções são a
resolução 1/90 e a resolução 2/90, apesar de ser raro a sua aplicação.
I - A emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego
público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta
Resolução.
II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item
anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis
pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
III - Na execução dos projetos de construção ou de reformas de
edificações para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por
uma delas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR
l0.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
IV - A emissão de ruídos produzidos por veículos automotores e os
produzidos no interior dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas
expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.
V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais)
competentes, no uso do respectivo poder de política, disporão de acordo
com o estabelecido nesta Resolução, sobre a emissão ou proibição da
emissão de ruídos produzidos por qualquer meios ou de qualquer
espécie, considerando sempre os local, horários e a natureza das
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atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das
atividades com a preservação da saúde e do sossego público.
VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas
de acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da ABNT.
VII - Todas as normas reguladoras da poluição sonora, emitidas a partir
da presente data, deverão ser compatibilizadas com a presente
Resolução.
Art 1º - Instituir em caráter nacional o programa Nacional . Educação e
Controle da Poluição Sonora - "SILÊNCIO" com os objetivos de:
a) Promover cursos técnicos para capacitar pessoal e controlar os
problemas de poluição sonora nos órgãos de meio ambiente estaduais e
municipais em todo o país;
b) Divulgar junto à população, através dos meios de comunicação
disponíveis, matéria educativa e conscientizadora dos efeitos
prejudiciais causados pelo excesso de ruído.
c) Introduzir o tema "poluição sonora" nos cursos secundários da rede
oficial e privada de ensino, através de um Programa de Educação
Nacional;
d) Incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e
dispositivos com menor intensidade de ruído quando de sua utilização
na indústria, veículos em geral, construção civil, utilidades domésticas,
etc.
e) Incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio técnico e
logístico dentro da política civil e militar para receber denúncias e tomar
providências de combate para receber denúncias e tomar providências
de combate a poluição sonora urbana em todo o Território Nacional;
f) Estabelecer convênios, contratos e atividades afins com órgãos e
entidades que, direta ou indiretamente, possa contribuir para o
desenvolvimento do Programa SILÊNCIO.
Art. 2º - O Programa SILÊNCIO, será coordenado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e deverá contar com a participação de Ministérios do Poder
Executivo, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, e demais
entidades interessadas.
Art. 3º - Disposições Gerais
Compete ao IBAMA a coordenação do Programa SILÊNCIO;
Compete aos Estados e Municípios o estabelecimento e implementação
dos programas estaduais de educação e controle da poluição sonora, em
conformidade com o estabelecido no Programa SILÊNCIO;
Compete aos Estados e Municípios a definição das sub-regiões e áreas
de implementação prevista no Programa SILÊNCIO;
Sempre que necessário, os limites máximos de emissão poderão ter
valores mais rígidos fixados a nível Estadual e Municipal.
Em qualquer tempo este Programa estará sujeito a revisão tendo em
vista a necessidade de atendimento a qualidade ambiental.

2. METODOLOGIA
Os dados para a elaboração deste artigo foram coletados através de pesquisa
bibliográfica. O trabalho de pesquisa foi realizado pela internet, buscando doutrinas em
obras (livros virtuais) e sites, bem como através dos dados coletados em diversas obras
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impressas de doutrinadores e matérias publicadas, bem como a Constituição Federal e
legislação aplicável a matéria.

3. DISCUSSÃO

3.1 A CRIMINALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA

No Direito Ambiental Penal o bem protegido é o meio ambiente, tendo o direito
penal como último recurso na proteção de direitos individuais, protegendo todos os bens
inerentes a toda a sociedade. Assim, através do texto constitucional, podemos ver um
mandado expresso de criminalização aos comportamentos violadores do direito
fundamental, dando proteção ao ambiente ecologicamente em equilíbrio.
Sendo assim, o art. 225, § 3°, da Constituição Federal de 1988 traz a seguinte
redação: Art. 225, § 3.° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
De acordo com o autor SIRVINSKAS (2013, p. 83) a Lei de Crimes Ambientais
foi sancionada após uma longa discussão no Congresso Nacional, sendo finalizada com
vetos presidenciais, acatada por requisições de organizações ruralistas, industriais e
religiosas, assim sendo entro em vigor a Lei 9.605/98.

3.2 A POLUIÇÃO SONORA ENQUANTO CONTRAVENÇÃO PENAL

Há muito tempo se preocupa com a poluição sonora, prova disso é o disposto no
artigo 42, do Decreto-lei 3.688/41, que institui a Lei das Contravenções Penais:
Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições
legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que
tem guarda.
Pena – prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa.
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Importante ressaltar que aludida contravenção não penaliza todo e qualquer ruído
pequeno, de leve rumor, que em indivíduos mais irritadiços podem causar incômodos.
Desse modo, excluem-se rumores usuais de uma casa, como o arrastar de móveis,
as festinhas normais de aniversário, que são manifestações expansivas da alegria e nas
quais não se nota a intenção de querer molestar ou ofender.
O seu objetivo é assegurar a tranquilidade do cidadão perturbado pelo ruído.
Para os fins da Lei, algazarra pode ser conceituada como o barulho produzido por
vozes, enquanto gritaria, por sua vez, é a sucessão de gritos fortes, de uma ou várias
pessoas.
Por profissão incômoda, tem-se aquela que é capaz de provocar distúrbios ao
próximo. Outrossim, a profissão ruidosa é aquela que o seu exercício importa na produção
de ruídos. Nestes casos, é necessário que a profissão esteja em desacordo com as normas
legais. Caso não exista regulamentação a respeito, o fato não será punível.
De outra parte, instrumentos sonoros são aqueles destinados à produção de sons.
No tocante a pena prevista para a conduta descrita no artigo 42 da Lei das
Contravenções Penais, qual seja poluição sonora, esta não é capaz de coibir o abuso dos
agentes poluentes. Nem ao menos de evitar a reincidência.
O elemento subjetivo que caracteriza a poluição sonora como contravenção penal,
consiste na voluntariedade da ação ou omissão que perturbe o trabalho ou o sossego
alheio.
Em que pese o aludido artigo descrever a conduta causadora da perturbação, nada
se menciona acerca de um possível prejuízo à saúde humana. Ou seja, a Lei de
Contravenções Penais se preocupou apenas com a perturbação do trabalho ou do sossego
alheios, em nada ressaltando sobre a possibilidade de dano à saúde humana que, como
enfatizado anteriormente, são inúmeros.
Em função dos frequentes estudos acerca das consequências maléficas da poluição
sonora sobre o organismo humano e da enorme quantidade de fontes causadoras de
poluição sonora, esta vem sendo interpretada como crime de acordo com o artigo 54 da
Lei 9.605/98 que trata dos Crimes Ambientais.
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4. O ENQUADRAMENTO DA POLUIÇÃO SONORA COMO CRIME
AMBIENTAL

Inicialmente, o Anteprojeto da Lei 9.605/98, no seu artigo 59, tratava
expressamente do crime de poluição sonora, que compreendia a seguinte conduta:
Art. 59. Produzir sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as prescrições
legais ou regulamentares, ou desrespeitando as normas sobre emissão ou imissão de
ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades.
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Tal dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, fundamentando para tanto
que: O bem juridicamente tutelado é a qualidade ambiental, que não poderá ser
perturbada por poluição sonora, assim compreendida a produção de sons, ruídos e
vibrações em desacordo com as prescrições legais ou regulamentares, ou desrespeitando
as normas sobre emissão e imissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer
atividades. (...)
Tendo em vista que a redação do dispositivo tipifica penalmente a produção de
sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as normas legais ou regulamentares, não a
perturbação da tranquilidade ambiental provocada por poluição sonora, além de prever
penalidade em desacordo com a dosimetria penal vigente, torna-se necessário o veto do
art. 59 da norma projetada.
O art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, que define as
contravenções penais, já tipifica a perturbação do trabalho ou do sossego alheio, tutelando
juridicamente a qualidade ambiental de forma mais apropriada e abrangente, punindo com
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, a perturbação provocada
pela produção de sons em níveis inadequados ou inoportunos, conforme normas legais ou
regulamentares.
O tipo penal específico da poluição sonora foi vetado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que segundo Fiorillo (2006. p. 160), “contribuído por um forçoso
lobby dos evangélicos.”
A doutrina tem utilizado como crime de poluição sonora, em aspecto penal, sendo
recepcionado pela Lei de Crimes Ambientais, tipificada no artigo 54.
Esse este tipo de poluição encontra sua punibilidade em uma norma geral, traz tal
artigo, “poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
danos à saúde humana”.
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O enquadramento da poluição sonora como crime ambiental, está à mercê da
intensidade do nível de ruído, de forma que estes devem resultar ou ter a possibilidade de
resultar em danos à saúde humana.
Prevê o citado artigo:
Art. 54. causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

O ato de poluir é considerado conduta típica, incriminando-se a geração, produção
de poluentes que afetem negativamente o meio ambiente, afastando a poluição de pequena
quantidade, aplicando assim o princípio da intervenção mínima (BELLO FILHO, 2003).
No entendimento do autor:
O crime não é causar poluição desrespeitando padrões legais, mas
ofender o meio ambiente mediante ato poluidor. Caracterizada a
ofensa e o ato – materialidade e nexo de causalidade – estará
tipificado o delito independentemente de estar o poluidor em
consonância com os padrões técnicos apostos na legislação
administrativa.
De acordo com BELLO FILHO (2003) o crime de poluição pode ser doloso ou
culposo, na sua forma culposa o agente pratica o ato com imprudência, negligência ou
imperícia, aplicando-se o § 1º do artigo 54. Segundo o autor, a forma dolosa caracterizase pela vontade expressa do agente em querer poluir.
Em um estudo realizado no Estado de Santa Catarina com policiais que atuam na
Polícia Militar Ambiental comprovou-se que há falta de qualificação técnica dos policiais
que atuam em Guarnições de Serviço para comprovação da materialidade dos crimes
ambientais, incluindo os de poluição. Em relação aos policiais que atuam na polícia
militar ambiental verificou-se a dificuldade de emissão de documentos técnicos que
comprovem a materialidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39, 41, 50 e o artigo 54
(crimes de poluição) da Lei de Crimes Ambientais (PEREIRA & HENKES, 2012).
Como a poluição sonora não deixa cor, nem cheiro e nenhuma marca, tem-se uma
maior dificuldade em se demonstrar o nexo causal entre a produção do ruído e os 43 males
feitos à saúde, bem como, quem está produzindo a poluição, pode alegar que não se aferiu
os níveis de emissão dos ruídos, em que, outrem estaria exposto em sua defesa. No
entanto, podemos admitir a prova testemunhal no caso em que o ruído esteja acima do
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permitido, podendo assim atingir os crimes periféricos e ainda, podendo se aplicar a pena
sem perícia, sempre que houver outros meios de prova.
O Objeto jurídico do delito em estudo é a preservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que propicie boas condições de desenvolvimento à vida e à
saúde humanas, bem como recursos adequados à subsistência da fauna e da flora, para as
gerações presentes e futuras.
Os objetos materiais do delito são o ser humano que pode ter sua vida ou saúde
prejudicada ou ameaçada pelo delito, e os demais seres integrantes da fauna e da flora
que podem sofrer mortandade ou destruição significativa, em razão da conduta ilícita.
Possui como sujeito ativo, qualquer pessoa, física ou jurídica, e como sujeito
passivo a coletividade, respectivamente crime comum e crime vago.
O tipo penal em tela prevê, outrossim, como criminosa a conduta de causar
poluição de qualquer natureza. Como já foi visto anteriormente, a natureza jurídica do
ruído é de agente poluente. Assim, satisfeitos os elementos normativos do tipo, quais
sejam os de "causar poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora", a conduta da poluição sonora poderá subsumir-se ao tipo penal descrito no
artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais.
De outra parte, ao analisar-se o tipo penal descrito no artigo 54 da Lei de Crimes
Ambientais, o bem jurídico tutelado possui caráter de difusibilidade, e não poderia ser de
outra forma, porquanto, como crime ambiental que é, a natureza do bem jurídico tutelado
é de bem difuso. Além disso, a poluição sonora deverá resultar ou, ao menos, ter
potencialidade de resultar danos à saúde humana.
Como se depreende da contravenção penal, aquilo que significa perturbar pode
não ter necessariamente o caráter de poluição sonora. De qualquer forma, ainda que o
tenha, a contravenção sempre identificará uma vítima determinada, uma vez que o tipo
previsto na Lei das Contravenções Penais reclama como elementar perturbar o trabalho
ou o sossego de alguém. Ao ser descrita a conduta de causar lesão ou ameaça ao meio
ambiente, a expressão poluição constitui um termo jurídico que reclama do intérprete a
valoração do seu conteúdo.
Como já visto, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81)
descreve no seu artigo 3º, inciso III, seu conceito, de modo que se faz imprescindível ao
aplicador da norma o preenchimento do tipo penal através do substrato trazido por esta
Lei.
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O delito em tela é um crime de perigo concreto, o que significa dizer que o
legislador não presumiu o perigo, exigindo do acusador a sua prova. A adoção de crimes
de perigo encontra-se em perfeita consonância com o direito ambiental, privilegiando-se
o princípio da prevenção. Assim, a conduta criminosa já estará caracterizada com a
potencialidade de dano, sendo desnecessária para a tipificação a realização do resultado
naturalístico danoso.
Portanto, para que a poluição sonora como conduta poluidora seja penalmente
relevante, isto é, para que seja considerada típica perante este artigo, é necessário que a
mesma se exteriorize em níveis tais, que provoque ou possa provocar danos à saúde
humana, ou que cause a mortandade de animais ou a destruição significativa (de grande
monta) de espécimes da flora.
Durante todo o estudo, pôde-se perceber um constante caminhar do pensamento
legislativo no sentido de proteger o meio ambiente, com a concepção de criação de
mecanismos de defesa. Frente a Lei 9.605/98, que trata da Lei de Crimes Ambientais,
tornou-se possível o enquadramento da poluição sonora como crime ambiental.
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 54 DA LEI 9.605/98. POLUIÇÃO
SONORA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 42 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES
PENAIS. PRESCRIÇÃO.
I – Para a caracterização do delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98,
a poluição gerada deve ter o condão de, ao menos, poder causar danos
à saúde humana, fato inocorrente na espécie.

5.

A FUNÇÃO PREVENTIVA DA PENA

É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador
sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa
legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem
estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que se lhes possam
causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da vida. (Cesare
Beccaria)

Através dos tempos o Direito Penal tem dado respostas diferentes a questão de
como solucionar o problema da criminalidade. Essas soluções são chamadas Teorias da
pena, que são opiniões científicas sobre a pena, principal forma de reação do delito.
Principal, porque existem outras formas de reação social à criminalidade, que são mais
eficazes do que a pena.
Constituem teorias oficiais de reação à criminalidade: de um lado, as teorias
absolutas, ligadas essencialmente às doutrinas da retribuição ou da expiação; e de outro
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lado, as teorias relativas, que se analisam em dois grupos de doutrinas (as doutrinas da
prevenção geral e as doutrinas da prevenção especial ou individual). E por fim, as teorias
mistas ou unificadoras.

6. TEORIA RETRIBUTIVA DA PENA (TEORIA ABSOLUTA)

A Teoria retributiva considera que a pena se esgota na idéia de pura retribuição,
tem como fim a reação punitiva, ou seja, responde ao mal constitutivo do delito com outro
mal que se impõe ao autor do delito.
A pena retributiva esgota o seu sentido no mal que se faz sofrer ao delinqüente
como compensação ou expiação do mal do crime; nesta medida é uma doutrina puramente
social-negativa que acaba por se revelar estranha e inimiga de qualquer tentativa de
socialização do delinqüente e de restauração da paz jurídica da comunidade afetada pelo
crime. Em suma, inimiga de qualquer atuação preventiva e, assim, da pretensão de
controle e domínio do fenômeno da criminalidade.

CONCLUSÃO

Como podemos perceber após a análise deste trabalho é vital para a coletividade
que se conheça os efeitos da poluição sonora, para que, assim possamos reprimi-la,
utilizando-se do Direito na busca de solucionar as questões técnicas, a fim de prevenir a
degradação do meio ambiente, e punir os agentes infratores. A Constituição Federal de
1988 mostra o quanto é importante à tutela dos bens ambientais, tratando em vários
dispositivos indiretamente, como também possui um capítulo próprio em defesa do meio
ambiente, juntamente com os princípios do direito ambiental que norteiam à temática,
como a exemplo dos princípios da precaução, da prevenção, do desenvolvimento
sustentável, entre outros. Tomamos conhecimento dos malefícios causados à saúde
humana como também das suas características, demonstrando e analisando, exemplos de
fontes poluidoras. Vimos os instrumentos da política urbana e a sua importância no
controle da poluição, neste caso, da poluição sonora, e como a administração pública
poderia organizar as cidades, utilizando-se do plano diretor, do zoneamento urbano e do
estudo de impacto de vizinhança, tomando o cuidado em se evitar que a sociedade seja
atingida, pela emissão de ruídos, evitando-se assim a degradação do meio ambiente nas
áreas habitadas, não trazendo prejuízo à saúde dos moradores. Assim, a administração
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pública teria o dever de disciplinar e limitar a ação dos agentes poluidores, utilizando o
seu poder de policia, prevenindo a emissão de poluentes ao ambiente, bem como
aplicando sanções aos infratores. Sendo o direito difuso, de objeto indivisível, e seus
titulares indeterminados, as ações coletivas vem como importantes mecanismos na
proteção do meio ambiente. A ação civil pública e a ação popular surgem como principal
instrumento de combate à poluição sonora nas áreas urbanas, pois, no caso da ação civil
pública o interesse é público e cabe ao Poder Público tutelá-la, possuindo à legitimidade
ativa. Na ação popular, o cidadão é quem deve combater a poluição sonora que atinge a
toda comunidade. Quando os ruídos emitidos forem acima do suportável, resultando ou
podendo resultar em dano à saúde, configura-se crime ambiental podendo o agente
policial utilizar da Lei dos crimes ambientais para reprimir o infrator, mas quando for
difícil de constituir prova, ou por não possuir aparelho da medição consoante à norma da
ABNT, no caso, a NBR 10.152, ou não havendo a prova testemunhal, ou ainda nenhum
outro jeito de provar a infração, pode o agente policial utilizar da Lei das Contravenções
Penais de modo subsidiário na repressão dos infratores responsáveis pela emissão dos
sons perturbadores. Assim, a comunidade deve utilizar-se destes instrumentos jurídicos
em seu favor, sempre buscando de forma preventiva ou repressiva a melhor qualidade de
vida para as presentes e futuras gerações. É vital para a coletividade que se conheça os
efeitos da poluição sonora, para que, possamos reprimi-la, utilizando-se do Direito na
busca de solucionar as questões técnicas, a fim de prevenir a degradação do meio
ambiente, e punir os agentes infratores. A Constituição Federal de 1988 mostra o quanto
é importante à tutela dos bens ambientais, tratando em vários dispositivos indiretamente,
como também possui um capítulo próprio em defesa do meio ambiente, juntamente com
os princípios do direito ambiental que norteiam à temática, como a exemplo dos
princípios da precaução, da prevenção, do desenvolvimento sustentável, entre outros.
Tomamos conhecimento dos malefícios causados à saúde humana como também das suas
características, demonstrando e analisando, exemplos de fontes poluidoras. Vimos os
instrumentos da política urbana e a sua importância no controle da poluição, neste caso,
da poluição sonora, e como a administração pública poderia organizar as cidades,
utilizando-se do plano diretor, do zoneamento urbano e do estudo de impacto de
vizinhança, tomando o cuidado em se evitar que a sociedade seja atingida, pela emissão
de ruídos, evitando-se assim a degradação do meio ambiente nas áreas habitadas, não
trazendo prejuízo à saúde dos moradores. Assim, a administração pública teria o dever de
disciplinar e limitar a ação dos agentes poluidores, utilizando o seu poder de policia,
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prevenindo a emissão de poluentes ao ambiente, bem como aplicando sanções aos
infratores. Sendo o direito difuso, de objeto indivisível, e seus titulares indeterminados,
as ações coletivas vem como importantes mecanismos na proteção do meio ambiente. A
ação civil pública e a ação popular surgem como principal instrumento de combate à
poluição sonora nas áreas urbanas, pois, no caso da ação civil pública o interesse é público
e cabe ao Poder Público tutelá-la, possuindo à legitimidade ativa. Na ação popular, o
cidadão é quem deve combater a poluição sonora que atinge a toda comunidade. Quando
os ruídos emitidos forem acima do suportável, resultando ou podendo resultar em dano à
saúde, configura-se crime ambiental podendo o agente policial utilizar da Lei dos crimes
ambientais para reprimir o infrator, mas quando for difícil de constituir prova, ou por não
possuir aparelho da medição consoante à norma da ABNT, no caso, a NBR 10.152, ou
não havendo a prova testemunhal, ou ainda nenhum outro jeito de provar a infração, pode
o agente policial utilizar da Lei das Contravenções Penais de modo subsidiário na
repressão dos infratores responsáveis pela emissão dos sons perturbadores. Assim, a
comunidade deve utilizar-se destes instrumentos jurídicos em seu favor, sempre buscando
de forma preventiva ou repressiva a melhor qualidade de vida para as presentes e futuras
gerações.
A Constituição Federal de 1988 mostra o quanto é importante à tutela dos bens
ambientais, tratando em vários dispositivos indiretamente, como também possui um
capítulo próprio em defesa do meio ambiente, juntamente com os princípios do direito
ambiental que norteiam à temática, como a exemplo dos princípios da precaução, da
prevenção, do desenvolvimento sustentável, entre outros. Tomamos conhecimento dos
malefícios causados à saúde humana como também das suas características,
demonstrando e analisando, exemplos de fontes poluidoras. Vimos os instrumentos da
política urbana e a sua importância no controle da poluição, neste caso, da poluição
sonora. A administração pública teria o dever de disciplinar e limitar a ação dos agentes
poluidores, utilizando o seu poder de policia, prevenindo a emissão de poluentes ao
ambiente, bem como aplicando sanções aos infratores. Sendo o direito difuso, de objeto
indivisível, e seus titulares indeterminados, as ações coletivas vem como importantes
mecanismos na proteção do meio ambiente. A ação civil pública e a ação popular surgem
como principal instrumento de combate à poluição sonora nas áreas urbanas, pois, no caso
da ação civil pública o interesse é público e cabe ao Poder Público tutelá-la, possuindo à
legitimidade ativa. Na ação popular, o cidadão é quem deve combater a poluição sonora
que atinge a toda comunidade. Quando os ruídos emitidos forem acima do suportável,
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resultando ou podendo resultar em dano à saúde, configura-se crime ambiental podendo
o agente policial utilizar da Lei dos crimes ambientais para reprimir o infrator, mas
quando for difícil de constituir prova, ou por não possuir aparelho da medição consoante
à norma da ABNT, no caso, a NBR 10.152, ou não havendo a prova testemunhal, ou ainda
nenhum outro jeito de provar a infração, pode o agente policial utilizar da Lei das
Contravenções Penais de modo subsidiário na repressão dos infratores responsáveis pela
emissão dos sons perturbadores. Assim, a comunidade deve utilizar-se destes
instrumentos jurídicos em seu favor, sempre buscando de forma preventiva ou repressiva
a melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE DA MULHER E O
ADVENTO DA LEI Nº. 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017: Cenário e desafios

Rodrigo Trisoglino Nazareth104

RESUMO

O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado mediante políticas públicas sociais e
econômicas (artigo 196 da CF). As políticas públicas de proteção à saúde da mulher, que
historicamente vinham em ascendência, sofreram inegáveis impactos com o advento da
Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017. Direitos relativos à saúde das trabalhadoras
gestantes e lactantes foram mitigados. O afastamento do local insalubre, a depender do
grau, deixa de ser uma garantia legal, passando a depender da existência de laudo médico.
A alteração legislativa torna subjetiva uma conquista. O presente ensaio aborda os rumos
da saúde das mulheres frente às modificações introduzidas pela reforma trabalhista,
interpretando-se o direito com base no princípio da igualdade e preceitos estabelecidos
pelos organismos internacionais como a OIT (Organização Internacional do Trabalho),
tomando-se por base as diferenças fisiológicas entre os sexos e a proteção a maternidade
para que erros do passado não se repitam.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Saúde. Mulher. Maternidade. Reforma Trabalhista.

ABSTRACT
The right to health must be guaranteed by the State through public social and economic
policies (article 196 of the CF). Public policies for the protection of women's health, that
historically came of age, had undeniable impacts with the advent of Law no. 13,467 of
July 13, 2017. Health rights of pregnant and lactating women workers were mitigated.
The removal of the unhealthy place, depending on the degree, is no longer a legal
guarantee, and depends on the existence of a medical report. Legislative change makes
an achievement subjective. The present essay addresses the direction of women's health
in the face of the changes introduced by the labor reform, interpreting the law based on
the principle of equality and precepts established by international organizations such as
the ILO (International Labor Organization), based on the physiological differences
between the sexes and maternity protection so that past mistakes do not recur.
KEYWORDS: Public Policies. Health. Women. Maternity. Labor Reform.
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INTRODUÇÃO

O tema proposto é: As políticas públicas de proteção à saúde da mulher e o
advento da Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017: cenário e desafios.
Justifica-se a escolha em razão de sua atualidade e pertinência, seja do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico. A Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017,
denominada de reforma trabalhista trouxe impactos práticos às relações de trabalho entre
empregadores e empregados, em especial, às mulheres, sendo um dos pontos mais
polêmicos, o exercício do trabalho insalubre por grávidas e lactantes, sob o qual o
presente estudo se debruça.
Quanto a metodologia utilizada, trata-se de um estudo descritivo, quanto aos fins,
e bibliográfico e documental, quanto aos meios de investigação. Do ponto de vista de
abordagem do problema, cuida-se de pesquisa qualitativa, pela qual, deixou-se de lado
métodos e técnicas estatísticas, sendo o ambiente natural a fonte direta para coleta de
dados. O levantamento dos dados foi realizado por meio de consulta à legislação
brasileira, à jurisprudência do Tribunal Superior Tribunal do Trabalho (TST) e às
principais recomendações internacionais sobre o tema, por meio de acesso aos sites
governamentais e de organismos internacionais como a Organização Internacional do
Trabalho (OIT).
A hipótese que se levanta é a de que a reforma trabalhista deveria contar com a
mais ampla participação social, um elemento de gestão e componente fundamental para
a elaboração das políticas públicas. No entanto, tal como transcorreu, não contou com a
participação necessária dos diferentes atores envolvidos no processo, nem tampouco
obteve dos atores políticos a observação da realidade social das mulheres construída ao
longo de anos e toda a proteção que o ordenamento jurídico, em especial, a Constituição
Federal, lhes confere.
O objetivo é fomentar o conhecimento acerca das políticas de saúde da mulher no
ambiente de trabalho, notadamente, através da análise do artigo 394-A, acrescentado à
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por força da Lei nº. 13.467, de 13 de julho de
2017 e, recentemente, da Medida Provisória nº. 808, de 14 de novembro de 2017.
Em breves conclusões, o que se percebe é que as regras originalmente aprovadas
pelo Congresso Nacional não conferiram a mais ampla proteção à maternidade e à
infância, direitos sociais previstos constitucionalmente. Contudo, durante a vacatio legis,
ainda que tardia, foi reaberta a discussão, tendo o governo recuado da posição
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inicialmente proposta, resgatando a proteção ao vetar o labor da empregada gestante ou
lactante em ambiente insalubre, como forma de resguardar a vida, a saúde e o bem-estar
do ser concebido ou do recém-nascido.

1.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

NO BRASIL

A saúde das mulheres sempre foi marcada por lutas. Desde a Revolução Industrial
que levou para as fábricas mulheres e crianças, que laboravam em longas jornadas, sem
a mínima condição de saúde e higiene, até hoje. No Brasil, é nos anos 60, em diante, que
os métodos contraceptivos se aperfeiçoam e a mulher consegue redesenhar seu papel na
sociedade, através do conhecimento e qualificação profissional. Sujeitas à violência dos
empregadores e seus capatazes, a história mostra que as mulheres não dispunham de
qualquer licença para se recuperarem do desgaste emocional e físico resultante da
gravidez e do parto.
Uma das primeiras conquistas da saúde das mulheres foi a criação das áreas
técnicas da saúde da mulher e o lançamento do PAISM – Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher, muito impulsionado pelos movimentos feministas.
Posteriormente, foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
tendo como foco o acesso, qualidade, autonomia, não discriminação e respeito a
singularidade das mulheres na suas necessidades.
Por atenção integral, entenda-se como modelo de política que valorizasse todas as
mulheres e não apenas aquelas que desejassem ter filhos, como os antigos programas de
saúde no Brasil. Isto quer dizer direitos sexuais e direitos reprodutivos e autonomia sobre
seus corpos e sua saúde, conferindo-lhes proteção contra violência doméstica e sexual,
assim como máxima atenção as mulheres mais vulneráveis, como as gestantes, negras,
indígenas, ciganas etc. Tudo, em compasso com as metas do milênio preceituado pela
Organização das Nações Unidas – ONU, dentre elas a redução da mortalidade infantil e
também a redução da mortalidade materna.
Criada pela Lei 7.353/85, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)
teve importante peso na formatação não discriminatória da Constituição de 1988.
Contudo, desde então, passando pela era FHC (1994 a 2002) as políticas públicas para
mulheres seguiram a lógica neoliberal, reduzindo a questão de gênero a medidas seletivas
focalizadas no recorte geracional, ou ainda, no “bem-estar”, pensando aqui como
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cuidadora da família, não havendo neste momento um reforço substancial nas políticas
públicas que protegesse as mulheres trabalhadoras ou pobres. (DRAIBE, 2003, p.85).
Algumas leis específicas contribuíram para a não discriminação da mulher no
trabalho, como por exemplo a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, a qual proibiu que o
empregador pudesse exigir atestados de gravidez ou quaisquer outros de objetivo
discriminatório para fins de admissão ou manutenção do emprego de mulheres. E, ainda,
no que tange saúde, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e
seguros de saúde, estabelecendo que a mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os
seios total ou parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por meio de
cirurgia plástica.
No ano de 2003, já durante o governo Lula (2002-2010), inaugurou-se a Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) com status de ministério tendo como
principal objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as
formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente
sendo seus eixos principais de atuação: (a) Políticas do Trabalho e da Autonomia
Econômica das Mulheres; (b) Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; e (c)
Programas e Ações nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Participação Política,
Igualdade de Gênero e Diversidade.105
Após a criação da SPM houve progressos com vistas à saúde e ao trabalho da
mulher, como por exemplo com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que assegura
direitos e a defesa de vítimas de violência doméstica e familiar e, ainda a Lei que amplia
os direitos das trabalhadoras domésticas (PEC das Domésticas), a qual igualou os direitos
dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores urbanos e rurais. No caso das
trabalhadoras, incumbia à Secretaria de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica
das Mulheres (SAE), desdobramento da SPM, a interlocução, com o Congresso Nacional,
bem como todo o diálogo com mulheres sindicalistas, trabalhadoras domésticas e
mulheres da economia solidária.
Contudo, a Lei 13.266 de 05 de abril de 2016 extinguiu a Secretaria de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República, unificando-a com a Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial, da Juventude e de Direitos Humanos. Com a nova
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Disponível em: <http://www.spm.gov.br/ >Acesso em: 16 nov. 2017.
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reforma administrativa, a SEPM permanece na condição de Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, passando a ser vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania.

2.

A PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFANCIA À LUZ DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO
TRABALHO (OIT)

A Constituição Federal de 1988 estabelece serem fundamentos da República
Federativa do Brasil, além de outros, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1º, III e IV), preconiza, no inciso I do
seu artigo 5º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Além
disso, em seu artigo 7º, inciso XXX, proíbe diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(BRASIL, 1988)
Elenca no artigo 6º, como direito social, dentre outros, a proteção à maternidade
e à infância. Outorga, no artigo 226, especial proteção à família, considerando-a como a
base da sociedade e, por isso, detentora de especial proteção do Estado.
Ainda, prevê de acordo com o artigo 7º, XVIII, garantia de licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. E, impõe no art.
227, o direito à saúde da criança, do jovem e do adolescente, o direito à saúde, colocandoos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. Assim vejamos:
Dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, por sua vez, com suas
convenções e recomendações, objetiva disciplinar as relações jurídico-trabalhistas e,
assim, fomentar a valorização do trabalho humano, a dignidade do trabalhador e a justiça
social. Em relação ao trabalho da mulher, a OIT vem, ao longo de sua existência,
buscando garantir condições adequadas para as trabalhadoras e, em especial, proteger a
maternidade.
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O Brasil, na condição de país-membro da OIT e signatário da Convenção n. 103
da OIT, vem adotando medidas para garantir que a nobre função de ser mãe não resulte
em discriminação. No entanto, os mecanismos implementados para tal fim mostram-se
incompletos, incapazes de combater efetivamente essa discriminação. Isso acontece com
a previsão contida no artigo 394-A da CLT, conforme redação original aprovada pelo
Congresso Nacional, conforme será visto a seguir.
A maternidade, infelizmente, ainda é motivo de discriminação para o acesso e a
permanência da mulher no mercado de trabalho, constituindo-se em obstáculo para a
promoção da igualdade de gênero e de oportunidade de tratamento no emprego.

3.

A LEI Nº. 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017 E A MODIFICAÇÃO DO ART.
394-A DA CLT. OS EFEITOS DO LABOR EM LOCAL INSALUBRE

A Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017 modificou o art. 394-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, estabelecendo que as mulheres gestantes não poderão

trabalhar apenas em local de insalubridade máxima, permitindo o labor nos
graus médio e mínimo, salvo na hipótese de atestado médico recomendando
o afastamento. No caso das lactantes, permitiu-se o labor em locais de
insalubridade máxima, exceto se houver pedido médico (§ 3º). A propósito,
válida a transcrição do texto legal em comento:
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar
a gestação;
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo,
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança
da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação;
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.
§ 1o ......................................................................
§ 2o Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à
lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248
da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
§ 3o Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos
termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na
empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará
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a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.

Como se vê, a reforma trabalhista permitiu a gestante laborar em locais insalubres
de grau médio ou mínimo e em qualquer grau durante a lactação, salvo quando a gestação
fosse comprovadamente de risco o que gerava a ela o direito a percepção do saláriomaternidade.
Inalterado o artigo 190 da CLT, compete ao Ministério do Trabalho e Emprego
aprovar o quadro de atividades e operações insalubres e adotar normas sobre os critérios
de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios
de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
A regulamentação permanece sendo dada pala Portaria 3.214/1978, que
atualmente conta com 36 Normas Regulamentadoras (NR), dentre elas, a Norma
Regulamentadora 15 (NR-15), a qual descreve as atividades e operações insalubres e, em
seus 14 anexos, relaciona quais agentes químicos, físicos e biológicos causam danos à
saúde dos empregados.
Os efeitos de elementos nocivos sobre o organismo humano e, em alguns casos,
de modo específico, os males que eles causam à gestante e ao nascituro apenas são
detectados em idade adulta. Nesse sentido, Melissa A. McDiarmid et al. comentam:
Reprodução é um processo complexo e vulnerável. A reprodução
normal exige uma grande interação entre os processos anatômico e
fisiológico. Os mecanismos hormonais envolvidos na reprodução
exigem interações precisas entre o hipotálamo, a pituitária, e ovário ou
testículo. Os incríveis mecanismos imunológicos que permitem que o
tecido estranho do feto sobreviva dentro da mãe, somente agora
começaram a ser elucidados. [...]. Exposições ocupacionais não são a
causa da maioria dos distúrbios reprodutivos, mas a exposição
ocupacional pode causar sérios problemas reprodutivos, que são
inteiramente evitáveis. [...]. A exposição tóxica
durante a gravidez pode causar malformação ou morte do feto.
Atribuem-se a algumas exposições, problemas neuropsiquiátricos ou
cânceres descobertos mais tarde na infância. Outras exposições podem
levar a problemas de saúde que não são detectados antes da idade
adulta. (McDIARMID et al., 2005. p. 1575).

No caso do desenvolvimento do concepto, estudos científicos correlacionam os
efeitos de todos os produtos químicos listados no quadro 1 do Anexo 11 da NR-15 sobre
o desenvolvimento, somente de alguns, dentre eles, o chumbo. A propósito prossegue:
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Um postulado clássico da biologia do desenvolvimento tem sido o
período crítico. Trata-se do conceito de que as exposições tóxicas em
certas épocas do desenvolvimento têm efeitos nocivos específicos.
Períodos críticos na biologia reprodutiva e do desenvolvimento são
importantes na avaliação dos danos ocupacionais. Se uma mulher
grávida começa um trabalho que a ponha em exposição a grandes
quantidades de poeira de chumbo no início de seu terceiro trimestre de
gravidez, um defeito congênito de coração de seu bebê não pode ser
atribuído a essa exposição. Isso porque o primeiro trimestre é o período
crítico para o desenvolvimento do coração e porque chumbo não é
conhecido pela cardiotoxicidade. Mas o chumbo é uma neurotoxina. O
cérebro do feto é vulnerável no terceiro trimestre, senão antes. [...].
(McDIARMID et al., 2005. p. 1578).

Os efeitos da exposição indireta da criança a substâncias químicas durante o
período de amamentação são motivos de preocupação. Francisco Paumgartten alerta:

A exposição da nutriz a substâncias químicas no local de trabalho, antes
e durante a lactação, pode resultar em exposição significativa do lactente
via leite materno. Substâncias lipofílicas a que a nutriz foi exposta (e.g.
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, solventes, medicamentos), e
estão presentes no seu sangue, tendem a se concentrar na gordura do leito,
sendo, desta forma, transferidas para a criança. (PAUMGARTTEN,
2013, p. 1486).

De igual modo, os efeitos da exposição pré-natal e durante o período de
amamentação ao benzeno são tão graves para o nascituro e o bebê que o item 1 do artigo
11 da Convenção 136 da OIT é taxativo:

As mulheres em estado de gravidez, atestado por médico, e as mães em
período de amamentação não deverão ser empregadas em trabalhos que
acarretem exposição ao benzeno ou produtos contendo benzeno.
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1993)

Para a Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia), esse tipo de exposição coloca em risco tanto as grávidas quanto seus fetos.
A mudança contraria o histórico de conquistas das mulheres na legislação trabalhista. Há
uma série de conquistas que, ao longo das últimas décadas, deu às grávidas e àquelas com
filhos recém-nascidos condições mais adequadas para enfrentar as circunstâncias
especiais do período de gestação e amamentação. (VEJA, 2017)
Sopesados os resultados verificados, verifica-se que a reforma trabalhista, tal
como aprovada, mitiga direitos da mulher trabalhadora, seja ela gestante ou lactante. Até
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então, o afastamento do local insalubre que era automático, passa a depender do médico
ginecologista responsável, a quem competirá tal responsabilidade. Um retrocesso em
termos de garantia, a alteração legislativa torna subjetivo um direito objetivo
anteriormente conquistado.

4.

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 808, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017: O

RECUO

DO

GOVERNO

QUANTO

À

REFORMA

TRABALHISTA

INICIALMENTE APROVADA

A nova lei entrou em vigor em novembro de 2017, causando grande apreensão.
A aplicação prática desta mudança trouxe insegurança jurídica. A análise passaria a ser
caso a caso, isto é, passando pelo conhecimento do médico sobre segurança do trabalho,
do exame no local de trabalho e dos riscos futuros para o nascituro que, como já dito, de
difícil identificação, podem ser percebidos apenas muito tempo depois.
A questão gerou reações de diversos setores da sociedade, em especial, da Justiça
do Trabalho, o que levou a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(ANAMATRA), a publicar 125 enunciados para orientar juízes, auditores fiscais e
procuradores na aplicação da lei. 106
Observado o clamor, as consequências foram inevitáveis.
Conforme publicação do Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2017, o
Presidente da República, através da Medida Provisória nº. 808, de 14 de novembro de
2017, alterou uma vez mais a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, estabelecendo nova redação ao art. 394-A
da CLT, à saber:

Art. 394-A. A empregada gestante será afastada, enquanto durar a
gestação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e
exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade.
...........................................................................................
§ 2º O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou
mínimo, pela gestante, somente será permitido quando ela,
voluntariamente, apresentar atestado de saúde, emitido por médico de

106

Disponível em: <http:// www.anamatra.org.br/>Acesso em: 16 nov. 2017.
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sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que autorize a
sua permanência no exercício de suas atividades.
§ 3º A empregada lactante será afastada de atividades e operações
consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar atestado
de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou
público de saúde, que recomende o afastamento durante a lactação.
(NR)

Como se vê, o novo texto volta atrás em relação às regras originalmente
aprovadas pelo Senado Federal, determinando que gestantes sejam automaticamente
afastadas, enquanto durar a gestação, de atividades ou locais insalubres.
Já profissionais lactantes serão afastadas de atividade ou local de trabalho
insalubre quando apresentarem atestado de saúde emitido por médico de sua confiança,
do sistema privado ou público de saúde que assim recomende.
Há uma exceção segundo a qual grávidas podem ser mantidas em trabalhos de
graus médio ou baixo de insalubridade. O texto estabelece que a profissional gestante
poderá exercer esse tipo de atividade, se voluntariamente, apresentar atestado de saúde,
emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que
autorize a sua permanência no trabalho.
Apesar do recuo do Governo, vale lembrar que a Medida Provisória, apesar de
ter vigência de 60 dias prorrogáveis por mais 60, produz efeitos desde o momento de sua
edição como se fosse lei, dependendo da aprovação do Congresso Nacional, que tem 45
dias para aprova-la ou não, sendo que em caso de aprovação a MP se transforma em lei
efetivamente.

5.

O TRATAMENTO DIFERENCIADO À TRABALHADORA GESTANTE

E LACTANTE: CENÁRIOS E DESAFIOS

Sob o prisma da função social e a preservação da saúde, trata-se de um recuo
bem visto, sob pena do eventual questionamento de inconstitucionalidade pelo qual
passaria o art. 394-A da CLT. Trata-se de um cenário propício, pois, conferir um
tratamento jurídico diferenciado à trabalhadora enquanto

gestante e mãe. Neste

sentido, Maurício Godinho Delgado afirma:

É evidente que a Constituição não inviabiliza tratamento
diferenciado à mulher enquanto mãe. A maternidade recebe
normatização especial e privilegiada pela Carta de 1988, autorizando
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condutas e vantagens superiores ao padrão deferido ao homem– e
mesmo à mulher que não esteja vivenciando a situação de gestação
e recém- parto. É o que resulta da leitura combinada de diversos
dispositivos, como o art. 7º, XVIII (licença à gestante de 120 dias),
art. 226 (preceito valorizador da família) e das inúmeras normas que
buscam assegurar um padrão moral e educacional minimamente
razoável ao menor (contido no art. 227, CF/88, por exemplo). De par
com isso, qualquer situação que envolva efetivas considerações e
medidas de saúde pública (e o período de gestação e recém-parto
assim se caracterizam) permite tratamento normativo diferenciado,
à luz do critério jurídico valorizado pela própria Constituição da
República (ilustrativamente, o art. 196 que afirma ser a saúde
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos...”; ou o art. 197, que qualifica como de “relevância
pública as ações e serviços de saúde...”, além de outros dispositivos,
como artigos 194, 200, I e 7º, XXII, CF/88). (DELGADO, 2010, p.
113).

Perceba-se que a proteção não se restringe a mulher gestante, mas as próximas
gerações. Alice Monteiro de Barros, sobre a função social da maternidade, enfatiza:

A maternidade tem uma função social, pois dela depende a renovação
das gerações. As medidas destinadas a proteger as mulheres em
decorrência de gravidez ou de parto, vinculadas a um contrato de
trabalho, não constituem discriminação; seu fundamento reside na
salvaguarda da saúde da mulher e das futuras gerações. Durante a
gestação, a mulher não se limita a aguardar o filho; trata-se de um
processo psicológico complexo, de intensa atividade emocional, que
testa tanto as suas reservas físicas e psíquicas como sua aptidão para
criar uma nova vida. Todo esse processo implica uma situação de stress,
capaz de gerar transtornos físicos e alterações psiquiátricas, sendo as
mais frequentes do tipo neurológico, acompanhadas de grande
ansiedade, enquanto as psicoses gravídicas são mais raras. (BARROS,
1995, p. 39).

Embora a constitucionalidade do recém criado art. 394-A não tenha sido
questionada, válido rememorar por analogia o julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade do artigo 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 (quinze)
minutos no caso de prorrogação do horário normal. Naquela oportunidade, o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), levando em consideração a máxima albergada pelo princípio
da isonomia, de tratar desigualmente os desiguais, enfatizou que a igualdade jurídica e
intelectual entre homens e mulheres não afasta a diferenciação física e psicológica entre
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os sexos, observando a dupla jornada da mulher quanto a administração da casa e
educação dos filhos.
MULHER - INTERVALO DE 15 MINUTOS ANTES DE LABOR
EM
SOBREJORNADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 384 DA
CLT EM FACE DO ART. 5º, I, DA CF.
1. O art. 384 da CLT impõe intervalo de 15 minutos antes de se começar
a prestação de horas extras pela trabalhadora mulher. Pretende-se sua
não-recepção pela Constituição Federal, dada a plena igualdade de
direitos e obrigações entre homens e mulheres decantada pela Carta
Política de 1988 (art. 5º, I), como conquista feminina no campo jurídico.
2. A igualdade jurídica e intelectual entre homens e mulheres não afasta
a natural diferenciação fisiológica e psicológica dos sexos, não
escapando ao senso comum a patente diferença de compleição física
entre homens e mulheres. Analisando o art. 384 da CLT em seu
contexto, verifica-se que se trata de norma legal inserida no capítulo
que cuida da proteção do trabalho da mulher e que, versando sobre
intervalo intrajornada, possui natureza de norma afeta à medicina e
segurança do trabalho, infensa à negociação coletiva, dada a sua
indisponibilidade (cfr. Orientação Jurisprudencial 342 da SBDI-1 do
TST).
3. O maior desgaste natural da mulher trabalhadora não foi
desconsiderado pelo Constituinte de 1988, que garantiu diferentes
condições para a obtenção da aposentadoria, com menos idade e tempo
de contribuição previdenciária para as mulheres (CF, art. 201, § 7º, I e
II). A própria diferenciação temporal da licença-maternidade e
paternidade (CF, art. 7º, XVIII e XIX; ADCT, art. 10, § 1º) deixa claro
que o desgaste físico efetivo é da maternidade. A praxe generalizada,
ademais, é a de se postergar o gozo da licença-maternidade para depois
do parto, o que leva a mulher, nos meses finais da gestação, a um
desgaste físico cada vez maior, o que justifica o tratamento diferenciado
em termos de jornada de trabalho e período de descanso.
4. Não é demais lembrar que as mulheres que trabalham fora do lar estão
sujeitas a dupla jornada de trabalho, pois ainda realizam as atividades
domésticas quando retornam à casa. Por mais que se dividam as tarefas
domésticas entre o casal, o peso maior da administração da casa e da
educação dos filhos acaba recaindo sobre a mulher.
5. Nesse diapasão, levando-se em consideração a máxima albergada
pelo princípio da isonomia, de tratar desigualmente os desiguais na
medida das suas desigualdades, ao ônus da dupla missão, familiar e
profissional, que desempenha a mulher trabalhadora corresponde o
bônus da jubilação antecipada e da concessão de vantagens específicas,
em função de suas circunstâncias próprias, como é o caso do intervalo
de 15 minutos antes de iniciar uma jornada extraordinária, sendo de se
rejeitar a pretensa inconstitucionalidade do art. 384 da CLT. Incidente
de inconstitucionalidade em recurso de revista rejeitado. (RR - 15400083.2005.5.12.0046 , Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data
de Julgamento: 17/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DEJT
13/02/2009)
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Sob o viés econômico, Sergio Pinto Martins pondera um desafio. O tratamento
diferenciado pode mostrar-se discriminatório na medida em que o empregador ao invés
de contratar mulheres poderá contratar homens, evitando-se com isto a concessão de
direitos estabelecidos.
O preceito em comentário conflita com o inciso I do artigo 5º da
Constituição, em que homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações. Não há tal descanso para o homem. Quanto à mulher, tal
preceito mostra-se discriminatório, pois o empregador pode preferir a
contratação de homens, em vez de mulheres, para o caso de prorrogação
do horário normal, pois não precisará conceder o intervalo de 15
minutos para prorrogar a jornada de trabalho da mulher (MARTINS,
2001, p. 307-308).

Como é cediço, a igualdade absoluta entre homens e mulheres não existe em país
algum. O último relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT),
denominado Mulheres no Trabalho – tendências 2016, revela, in verbis:
A desigualdade entre homens e mulheres persiste nos mercados de
trabalho globais, em relação às oportunidades, ao tratamento e aos
resultados. Nas últimas duas décadas, os significativos progressos
alcançados pelas mulheres na educação não se traduziram numa
melhoria comparativa na sua situação no trabalho. Em muitas regiões
do mundo, as mulheres, comparativamente aos homens, têm mais
probabilidades de permanecerem ou virem a ficar desempregadas, têm
menos oportunidades de participar no mercado de trabalho e – quando
o conseguem – muitas vezes têm de aceitar empregos de qualidade
inferior. Os progressos para ultrapassar estes obstáculos têm sido lentos
e limitados em algumas regiões do
mundo. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIOAL DO TRABALHO,
2016)

Mencionado relatório mostra, ainda, que as desigualdades de gênero na população
ativa e nas taxas de emprego, em um período de 20 anos, diminuíram apenas
marginalmente e destaca que:

Entre 1995 e 2015, a taxa de atividade global da população feminina
diminuiu de 52,4 por cento para 49,6 por cento. Os números
correspondentes para os homens são respectivamente de 79,9 e 76,1 por
cento. As oportunidades de participação das mulheres no mercado de
trabalho no mundo permanecem quase 27 pontos percentuais abaixo das
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oportunidades dos homens. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
DO TRABALHO, 2016)

Diante deste quadro, é importante destacar que o Estado não deve se manter
inerte, sob pena de propiciar o agravamento destas injustiças sociais. A respeito dessa
omissão, Amauri Mascaro do Nascimento esclarece:

[...] o Estado, não intervindo nas relações jurídicas de trabalho,
permitia, com a sua omissão, toda sorte de explorações. Nenhuma
limitação da jornada de trabalho, idênticas exigências dos
empregadores quanto às mulheres e homens, indistintamente,
insensibilidade diante da maternidade e dos problemas que pode
acarretar à mulher, quer quanto às condições pessoais, quer quanto
às responsabilidades de amamentação e cuidados dos filhos em idade
de amamentação etc. O processo industrial criou um problema
que não era conhecido quando a mulher, em épocas remotas,
dedicava-se aos trabalhos de natureza familiar e de índole
doméstica. A indústria tirou a mulher do lar por 14, 15 ou 16 horas
diárias, expondo-se a uma atividade profissional em ambientes
insalubres e cumprindo obrigações muitas vezes superiores às suas
possibilidades físicas. (NASCIMENTO, 2013, p. 930)

CONCLUSÃO

Em que pese as conquistas como a Lei Maria da Penha, existem lacunas presentes
nas políticas públicas, em especial quando há o conflito de interesses econômicos e
pressões de grupos políticos adeptos ao neoliberalismo que não abarcam segmentos e
grupos em maior vulnerabilidade social, como é o caso das mulheres.
Mulheres trabalhadoras que estejam grávidas ou que estão amamentando, há anos
proibidas de trabalhar em qualquer tipo de atividade insalubre, segundo a Lei nº. 13.467,
de 13 de julho de 2017, denominada de reforma trabalhista, teriam de apresentar atestado
médico para garantir o afastamento para amamentar e, em alguns casos, também durante
a gestação.
A reforma enrijeceu a norma trabalhista em desfavor da mulher, mitigando as
regras de proteção à trabalhadora gestante e lactante. O afastamento do local insalubre, a
depender do grau, deixa de ser uma garantia legal, passando a depender da existência de
laudo médico. A alteração legislativa tornava subjetiva uma conquista. Uma clara perda
de conquistas, a reforma trabalhista chama a atenção para um cenário de retrocesso e
desafios frente as políticas públicas existentes.
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A despeito da aprovação da Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017, a condição
peculiar e a concretização da maternidade, por ser inerente somente à mulher, por si só,
justificaria um tratamento diferenciado pelo legislador, o que não ocorreu a princípio. A
proteção deveria ser total (qualquer labor insalubre) já que não se restringe a mulher
gestante ou lactante, mas as próximas gerações, levando-se em consideração a máxima
albergada pelo princípio da isonomia, de tratar desigualmente os desiguais na medida das
suas desigualdades e tudo que a mulher representa na sociedade.
Verificadas reações dos mais diversos setores da sociedade contrários a pontos
específicos da reforma como o art. 394-A da CLT, já durante a vacatio legis, o governo
recuou, restabelecendo, através da Medida Provisória nº. 808, de 14 de novembro de
2017, a proibição do labor da gestante ou lactante em tais condições, salvo se esta
voluntariamente, apresentar atestado de saúde, emitido por médico de sua confiança,
pretendendo assim trabalhar.
Sob o prisma da função social e a preservação da saúde, o recuo demonstra um
cenário bastante positivo que, porém, impõe um desafio, qual seja, que a política de
proteção não acarrete em efeitos discriminatórios, como por exemplo, a contratação de
homens ao invés de mulheres. A valorização da mulher e a integridade física da criança
são fundamentais na construção de um Brasil mais justo, igualitário e democrático.
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