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APRESENTAÇÃO
A II Contextos e Conceitos - Mostra de Produção Científica e Extensão foi
desenvolvida no campus Palmas nos dias 12 e 13 de novembro de 2012 e consistiu
na apresentação dos resultados de trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos
nos últimos meses por alunos e docentes do referido campus. O principal objetivo do
evento é consolidar e desenvolver a cultura científica do IFPR campus Palmas junto
a seus funcionários, ao corpo discente e à população geral, convidada a visitar o
evento e prestigiar os trabalhos apresentados.
Durante a segunda edição do evento, os trabalhos dos alunos e professores
novamente puderam ser apresentados de duas formas: pôster ou comunicação oral.
As comunicações orais tiveram lugar nas salas de aula do bloco C e foram mediadas
por alunas bolsistas participantes do projeto. Os pôsteres foram apresentados nos
corredores do bloco e avaliados pela Comissão Avaliadora. Ambas as formas de
participação estão publicadas nos Anais do evento, que colabora para a formação
do curriculum dos autores dos trabalhos.
Ao final do evento, os alunos e visitantes puderam preencher uma ficha de
avaliação, tornando possível o aprimoramento do evento e suas futuras edições.
Objetivos
Objetivos gerais:
- Fomentar atividades de pesquisa e extensão no IFPR campus Palmas;
- Promover discussões a respeito dos rumos da pesquisa e extensão deste campus;
Objetivos específicos:
- Divulgar os projetos já implementados, tanto de pesquisa quanto de extensão;
- Desenvolver e motivar atividades de pesquisa e extensão entre os alunos;
- Aprimorar a vivência científica do corpo discente desta instituição;
- Apresentar os resultados da vivência acadêmica do alunado nos últimos 18 meses.
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ESTRUTURA HISTOLÓGICA DA ERVA-MATE (Ilex paraguariensis
St. Hil.)
Alyeska Wendy Pagliosa (alyeska_pagliosa@hotmail.com)
Ilda da Silva Bueno (ildactba@hotmail.com).
Larissa H. Bedin (larihb3@hotmail.com)
Adriana Couto Pereira-Rocha (adriana.rocha@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo: Este artigo visa o estudo das estruturas internas da folha da erva-mate
(Ilex paraguariensis St. Hil.), com âmbito de identificar a organização celular e as
estruturas histológicas, como o xilema e o floema e relacionar as funções
desempenhadas pelas estruturas, observando a localização de cada estrutura ao
longo da folha através da coloração com três diferentes corantes, em cortes de três
regiões da folha. Foram observados os vasos condutores, a presença de
parênquima lacunoso em todos os cortes da folha de Ilex paraguariensis St. Hil. e
parênquima paliçádico nos cortes da região central e apical.
Palavras-chave: Ilex paraguariensis, botânica, folha
Abstract: This article aims the study of the internal structures from the mate leaves
(Ilex paraguariensis St. Hil.), the main intention is identify the cellular organization
and the histologic structures, such as xylem and the phloem, and connect to the
functions performed by the structures, note the localization of each structure along
the leaf trough the coloring, with three different kinds of dyes, of cuts in three different
regions in the leaf. Were observed conducting vessels, the presence of parenchyma
in all sections of the sheet of Ilex paraguariensis St. Hil.
Keywords: Ilex paraguariensis, Botanic, Leaf

1- Introdução
Este trabalho tem como assunto principal o estudo das estruturas
histológicas da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., popularmente chamada de ervamate, retirada do erval da fazenda Três Barras 17I. A erva-mate é uma angiosperma
encontrada na família das aqüifoliáceas, é uma planta típica da Argentina, Paraguai
e no Brasil, sendo que neste pode ser encontrada nos estados do Sul, onde
desempenha importante papel na economia de alguns municípios através da
produção do chimarrão e do tererê. Essas bebidas são extraídas das folhas da ervamate, e muitas vezes são enviadas para os estados de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. A erva-mate normalmente pode ser encontrada nas matas que possuem
araucárias, podendo ser associada com culturas de inverno e verão. De acordo a
classificação feita por August de Saint-Hilaire (1822) a Ilex Paraguariensis St. Hil.,
ISSN 2237-700X
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possui três variedades botânicas sendo elas: Variedade Obtusifolia mart.,
caracterizada por folhas grandes e obtusas, a variedade Acutifolia mart., é
caracterizada por folhas estreitas e agudas e a variedade Angustifolia mart., é
caracterizada apenas por folhas estreitas.
Já Mattos (1985) cita que a erva-mate pode ser uma planta polimorfa, com
dificuldades referentes à sistemática, levando a uma menor familiarização com a
cultura para separar novas espécies, variedades e/ou formas, e as diferenças
encontradas são referentes ao tamanho, forma e consistência das folhas, também
pode haver variações edafoclimáticas e nas propriedades particulares de cada
espécie, ou ainda pode ocorrer reações das plantas com as suas podas sucessivas.
As classificações referentes a erva-mate são específicas para as folhas por
elas serem a principal parte consumida da planta. Com isso, Reitz ET AL. (1979)
descreveu as folhas como alternativas, simples, geralmente estipuladas,
subcoriáceas até coriáceas, glabras, verde-escruras na parte superior e na parte
inferior verde mais claro, com limbo foliar obovado até largamente obovado, bordos
irregularmente aerreado – crenados, no terço da base geralmente lisos, ápice obtuso
ou arredondado, frequentemente com um múcron curto ou largo, base aguda, longo
- aguda ou cuneada, ás vezes decorrente pelo pecíolo; são encontradas nervuras
laterais pouco impressas por cima e salientadas por baixo; o limbo pode medir entre
5 a 8cm de comprimento por 3 a 4cm de largura, já o pecíolo é relativamente curto
medindo de 7 a 15mm de comprimento.
A Ilex paraguariensis St. Hil., contem elementos químicos que tem um
aspecto relativo considerando o valor nutritivo dos elementos: K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu
e Zn (Pennington, 1996).
A erva mate tem uso medicinal, internamente, como estimulante,
estomática, tônica, diurética, antiúlcera e sudorifira. Essa ação é exercida pelos
tônicos e alcalóides como metilxantinas, teobromina, teofilia e cafeína. Podemos
encontrar também ácido fólico, vitaminas e sais minerais. Externamente, a planta
pode ser usada na forma de cataplasma agindo como cicatrizante em feridas e
úlceras. (Simões et al., 1998; Backes & Irgang, 2002).
Segundo o estudo realizado por BORGES et al. (2003), quanto à ocorrência
e flutuação populacional de insetos, foi identificado cinco principais espécies de
pragas que podem atacar um erval nativo ou plantado, sendo elas: 1 - Gyropsylla
spegazziniana; 2 - Thelosia camina; 3 - Hylesia sp.; 4 - Ceroplastes grandis; 5 Hedypathes betulinus.
As
células
epidérmicas
das
folhas
encontram-se
dispostas
compactadamente e cobertas com uma cutícula que reduz a perda de água. Os
estômatos podem ocorrer em ambos os lados das folhas, mas geralmente são mais
numerosos na superfície inferior. As células do tecido paliçádico são colunares, com
seus eixos mais longos orientados em ângulos retos com a epiderme, e as células
do parênquima lacunoso apresentam formato irregular. Embora o parênquima
paliçádico pareça mais compacto do que o parênquima lacunoso, a maior parte das
paredes verticais das células em paliçada fica exposta aos espaços intercelulares, e
em algumas folhas a superfície dessas células pode ser duas a quatro vezes
maiores do que a do parênquima lacunoso. O parênquima paliçádico está
ISSN 2237-700X
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frequentemente localizado no lado superior da folha, e o parênquima lacunoso, no
lado inferior (Raven, 1996).
Raven (1996), ainda cita que o mesofilo da folha é totalmente percorrido por
um sistema de numerosos feixes vasculares ou nervuras, o qual é contínuo com o
sistema vascular do caule. Na maioria das dicotiledôneas, as nervuras se encontram
dispostas em um padrão ramificado, com nervuras sucessivamente menores,
originadas de outras um pouco maiores. As nervuras contêm xilema e floema, os
quais são geralmente de origem inteiramente primária, a nervura principal e,
algumas vezes, as nervuras de maior calibre apresentam crescimento secundário
em algumas folhas de dicotiledôneas. As terminações das nervuras nas folhas de
dicotiledôneas frequentemente contêm apenas elementos traqueais, embora tanto
elementos do xilema quanto de floema possam chegar até essas terminações.
Comumente, o xilema ocorre no lado superior da nervura e o floema ocorre no lado
inferior. O xilema é o principal tecido condutor de água nas plantas vasculares, é
também envolvido na condução de minerais, substâncias de reserva e sustentação.
O floema é o principal tecido condutor de alimentos nas plantas vasculares, podem
ser de origem primária ou secundária.
Os feixes condutores são constituídos por xilema e floema e, conjuntamente
com os tecidos de suporte, constituem as nervuras das folhas.
De acordo com Cutter (1986), as células do colênquima possuem
cloroplastos vivos e paredes celulósicas espessas. São células extensíveis com um
considerável grau de plasticidade e funcionam como tecido de suporte nos órgãos
em crescimento. Podem conter cloroplastos e realizam fotossíntese. O tecido do
esclerênquima consiste de elementos de parede espessa, que normalmente são
duros e lignificados. As paredes celulares sofrem espessamento secundário e
geralmente não têm nenhum cloroplasto vivo quando maduras.
Segundo o estudo de produção de sementes de erva-mate realizado pela
Embrapa, para que a erva-mate tenha uma boa produção de folhas são feitas
seleções de sementes da planta mãe, possuindo algumas regras de escolha para
essa planta. Pode-se mencionar a idade da árvore, a maturação, colheita e a quebra
de dormência também influenciam na produção.
A erva-mate é uma planta dióica, necessitando de plantas macho e fêmea
para que ocorra a fecundação e agentes polinizadores, a maturação da semente não
é homogênea sendo presenciada durante os meses de dezembro a abril, por conta
das sementes não terem uma maturação homogênea a melhor técnica de colheita é
a colheita no chão estendendo uma lona em volto ao pé, o processo de quebra de
dormência é feito através da construção de uma caixa onde será feita camadas de
areia e sementes sendo alternado, esse processo dura em torno de cinco a seis
meses para que a semente comece a germinar.
A erva-mate possui potencialidades dos aromas, essências e fragrâncias,
para que essa cosmetologia ocorra se tem uma combinação química, bioquímica,
dermatologia e conhecimentos empíricos e científicos. Os aromatizantes podem ser
aditivos alimentares e concentrados de frutas pertencentes aos aditivos, podemos
encontrar nos aditivos alimentares alguns agentes neutralizantes, preservativos
químicos, os emulsificantes, os edulcorantes, os nutrientes, os espessantes, os
picantes, os óleos que são essenciais e corantes. Esses possíveis novos produtos
ISSN 2237-700X
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têm potencial mercadológico para ser explorado e necessitam de investimentos
tecnológicos para ingressar no mercado (MAZUCHOWSKI et al., 2000). Além disso,
pode-se ressaltar que a erva possui um controle de qualidade, que é complicada
para se estabelecer seguindo técnicas adequadas, pelo fato das qualidades
organolépticas (odor, cor, sabor, textura, viscosidade) possuírem uma natureza
muito complexa.
Dessa forma, pensando no controle de qualidade, foram fixados quatro
objetivos fundamentais no ponto de vista do consumidor. Isso mostra que desde os
produtores até os consumidores da erva-mate são responsáveis pelo controle de
qualidade e para comprovar essa boa qualidade foi implantado o Selo verde, pela
ISO que é um órgão técnico da ONU. Os objetivos são: a) Que o produto tenha
exclusivamente erva-mate, ou seja, sem nenhuma mistura; b) Uma boa conservação
do produto, sem agentes microbiológicos e toxicológicos; c)Composição físico –
química, contendo cafeína, cinzas, extrato aquoso, fibra bruta e umidade; d)
Qualidade organoléptica seguindo os costumes e usos
regionais de cada
consumidor.
O objetivo deste trabalho é identificar a organização celular e as estruturas
histológicas presentes na folha de Ilex paraguariensis.
2 Materiais e Métodos
Foram realizados três cortes transversais da região próxima ao pecíolo, três
da região central e três da região apical das folhas de Ilex paraguariensis St. Hil. Os
cortes foram realizados com bisturi e rolha de cortiça, seguindo da coloração de
cada uma das partes em três tipos de corante, Hematoxilina, Lugol e Floroglucina
clorídrica, com ajuda da pinça cirúrgica, colocando cada corante separadamente em
um vidro relógio, tendo um de reserva para o enxágue com água e pipeta, após a
coloração dos cortes, os mesmos foram observados no microscópio em lentes de
100 vezes, 400 vezes, anotando todos os resultados presentes nas observações.

3- Resultados
As estruturas observadas estão representadas a seguir:
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Figura 1 - Pecíolo da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma lente de
aumento de 100x. (Corante: Hematoxilina)

Figura 2: - Pecíolo da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma lente de
aumento de 100x. (Corante: Lugol)

Figura 3 - Pecíolo da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma lente de
aumento de 100x. (Corante: Floroglucina clorídrica)
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Figura 4 - Região central da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma
lente de aumento de 100x. (Corante: Hematoxilina)

Figura 5 - Região central da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma
lente de aumento de 100x. (Corante: Lugol)

Figura 6 - Região central da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma
lente de aumento de 100x. (Corante: Floroglucina clorídrica)
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Figura 7 - Região apical da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma
lente de aumento de 100x. (Corante: Hematoxilina)

Figura 8 - Região apical da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma
lente de aumento de 100x. (Corante: Lugol)
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Figura 9 - Região apical da folha de Ilex paraguariensis St. Hil., observada ao microscópio em uma
lente de aumento de 100x. (Corante: Floroglucina clorídrica)

4- DISCUSSÃO
Nos cortes do pecíolo, região central e apical da folha de Ilex paraguariensis
St. Hil., foi possível observar a presença da epiderme nitidamente. A epiderme é a
camada de revestimento do corpo primário da planta, sua origem é da protoderme.
Geralmente são formadas por uma camada de células vivas, sem clorofila, de
formato achatado, irregular e com grande vacúolo central, localizada na parte
externa da planta, é a camada que faz o revestimento de folhas e caules jovens.
Corando os tecidos com Hematoxilina, ficou evidenciada a presença de
vasos condutores (xilema e floema). Xilema é um tecido morto formado por vasos
lenhosos, sendo responsável pela condução da seiva bruta, da raiz até as folhas e
também pela sustentação da planta pela parte interna. Floema é um tecido vivo
permanente complexo, constituído por vasos liberianos que tem como função
conduzir seiva elaborada e sustentar a planta pela parte externa.
No corte do pecíolo da folha, o xilema e o floema aparecem nitidamente
separados pelo cambio vascular (Figura 1). Corando esse tecido com Lugol, a
presença do floema fica mais evidenciada na cor amarelada (Figura 2). Utilizando o
corante Floroglucina clorídrica, o xilema aparece detalhado na cor vermelha (Figura
3).
Foram observados, além dos vasos condutores, a presença de parênquima
lacunoso em todos os cortes da folha de Ilex paraguariensis St. Hil. e parênquima
paliçádico nos cortes da região central e apical corados com Hematoxilina (Figuras 4
e 7).
Parênquima é um tecido formado por células vivas, poliédricas, com parede
celular fina, originado no procâmbio (medial) e no meristema fundamental (central).
É um tecido meristemático de preenchimento com capacidade de divisão celular,
encontrado em todos os órgãos vegetais entre a epiderme e o tecido condutor.
Possui várias funções como preenchimento, fotossíntese, reserva e secreção.
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Quanto à disposição e a forma das células, podem se observar três tipos de
parênquima clorofiliano: paliçádico, lacunoso e regular. O parênquima paliçádico é
formado por células cilíndricas, alongadas e justapostas, rico em cloroplastos, com
função de fazer fotossíntese claramente visível nas analises. O parênquima
lacunoso é formado por células irregulares e que apresentam lacunas entre si, com
cloroplastos em menor quantidade em relação ao parênquima paliçádico, e tem
como função fazer fotossíntese e circulação de ar.
No corte da região central e apical corados com Lugol, a presença do floema
fica mais evidenciada na cor amarelada (Figuras 5 e 8) e utilizando o corante
Floroglucina clorídrica, o xilema aparece detalhado na cor vermelha (Figuras 6 e 9).
Ainda no corte da região central da folha de Ilex paraguariensis St. Hil.,
corado com Hematoxilina, foram observados a presença de colênquima e
esclerênquima (Figura 4), bem como a presença do câmbio vascular entre o xilema
e o floema corados com Lugol (Figuras 5).
O colênquima é originado no meristema fundamental, é um tecido primário e
simples, localizado abaixo da epiderme. Formado por células vivas, com reforços de
celulose na parede celular, e não possui lignina; dependendo do corte, essas células
mostram-se poligonais ou alongadas, também podem ou não apresentar espaços
entre si. A função do colênquima é a sustentação, encontrado em estruturas jovens
como pecíolo e ao longo das nervuras das folhas, caules, onde vai permitir o
crescimento desses órgãos. Esclerênquima é formado por células mortas, com
paredes celulares primárias ou secundárias espessa, tem membranas secundárias
impregnadas de lignina, onde impermeabiliza totalmente a célula, formando um
tecido morto muito rígido.
5- CONCLUSÃO
Observando ao microscópio cortes da folha de Ilex paraguariensis St. Hil.,
com lente de aumento de 100x, foi possível verificar como as células estão
distribuídas, bem como observar as estruturas histológicas e componentes que são
de grande importância para o desenvolvimento e sobrevivência da planta.
Fazendo um comparativo com três corantes diferentes (Hematoxilina, Lugol
e Floroglucina clorídrica), evidenciou-se algumas estruturas nitidamente, como o
floema, que se mostrou na cor amarelada utilizando o corante Lugol e o xilema que
se destacou na cor vermelha utilizando o corante Floroglucina clorídrica. Além
dessas estruturas, pode-se verificar a presença da epiderme em todos os cortes
corados com Hematoxilina, e a presença de colênquima e esclerênquima no corte
da região central da folha corada com Floroglucina clorídrica, observaram-se
também parênquima paliçádico com grande presença de cloroplasto, tendo uma cor
verde-escura e o parênquima lacunoso, estando presente abaixo do paliçádico,
contendo lacunas entre as células e apresentando poucos cloroplastos, sendo assim
possui cor verde-clara.
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Resumo: As informações geradas a partir deste projeto, em que serão estudados
diversos grupos entomológicos por meio da construção de uma coleção
entomológica, têm como ponto central o conhecimento das espécies e de suas
relações, auxiliando na elucidação de processos naturais. É fundamental para a
compreensão destes processos que as espécies sejam conhecidas nos seus
aspectos morfológicos, comportamentais e ecológicos. Apesar dos insetos serem
importantes elementos tanto em ambiente urbano ou silvestre, o estudo desses
organismos é relegado na escola a informações teóricas, sem que os alunos tenham
contato com os organismos propriamente ditos. O contato direto dos alunos com o
mundo dos insetos, auxiliaria no aprendizado, despertando a curiosidade do aluno e
facilitando a fixação do conhecimento. A montagem de Coleções Entomológicas
voltados para a disciplina de Biologia do Ensino Médio aproxima os estudantes
dessa linha de estudo, e desmistifica informações tradicionalmente negativas
referentes à entomofauna. O objetivo geral deste trabalho é Construir coleções
entomológicas que sirvam como apoio didático e científico para o ensino de Biologia
no Ensino Médio de escolas estaduais do município de Palmas, Paraná, a fim de
oportunizar o conhecimento das espécies de insetos e suas relações ecológicas,
envolvendo acadêmicos de Agronomia do IFPR Palmas, alunos das escolas e seus
professores. Como objetivos específicos, destacam-se: Facilitar o acesso das
escolas às informações sobre insetos através da capacitação dos alunos de Ensino
Médio e professores de Biologia, na montagem de coleções entomológicas.
Conhecer e identificar as diversas ordens de insetos, bem como desenvolver normas
e técnicas de montagem entomológica; Adquirir conhecimento sobre identificação e
classificação de insetos, papel dos insetos na agricultura, importância e métodos de
preservação de uma Coleção Entomológica; Aprimorar os conhecimentos
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taxonômicos e ecológicos sobre o Filo Arthropoda, permitindo a formação
continuada dos acadêmicos e estagiários, para o desenvolvimento através da prática
de novas habilidades; Facilitar para a sociedade, o acesso às informações sobre o
acervo; Preparação de Material Didático na forma de manuais para uso dos
professores de ciências biológicas, englobando alternativas metodológicas para o
uso da coleção entomológica construída nas escolas pelo projeto. Percebeu-se a
contribuição das aulas teóricas e práticas sobre entomologia no esclarecimento do
tema para os alunos do Ensino Médio, além da forma concreta e divertida em que
pode-se aprofundar o estudo dos insetos visto teoricamente na disciplina de Biologia
no Ensino Médio.
Palavras-chave: Biologia, Entomologia, Coleção Entomológica
1 Introdução
A classe Insecta destaca-se por ser o maior grupo de animais com cerca de
750.000 espécies descritas, estes animais possuem uma intensa relação com o ser
humano, pois podem ser: insetos úteis, nocivos ou não interferirem na vida do
homem. Em função dessas importâncias e proximidade dos insetos com o homem, é
necessário conhecer e despertar o interesse dos alunos de Biologia por esses
animais.
A utilização de aulas práticas é constantemente mencionada como
alternativa para superar a tradição livresca na qual está pautado o ensino de
Ciências Naturais no Brasil, tendo em vista que, com esse recurso, o aluno entra em
contato com o objeto de estudo e pode se tornar sujeito ativo no processo de
aprendizagem. Aulas práticas são essenciais na aprendizagem de Ciências, uma
vez que a boa formação dos estudantes passa por experiências que transcendem o
campo teórico e despertam nos alunos a curiosidade e o interesse de investigação
dos diferentes componentes da natureza. Entretanto, para que a abordagem prática
no ensino tenha sucesso é necessário construir uma interação didática em sintonia
com os conceitos e modelos científicos.
A diversidade das atividades pode atrair e proporcionar um interesse maior
aos alunos, atendendo às diferenças de cada um, fazendo com que eles se
mantenham mais atentos durante as aulas, pois estas se tornam mais atrativas.
Mesmo com toda a potencialidade da experimentação em sala, fatores
limitantes da realidade de Palmas, em função do baixo IDH do município, um dos
menores do estado, carência financeira e social dos alunos, falta de tempo para
preparação do material pelos professores e ausência de equipamentos e instalações
adequadas, fazendo com que esse instrumento didático não seja uma constante no
cotidiano escolar. Esses obstáculos fazem com que as aulas práticas sejam
propostas de maneira insatisfatória. A implementação da referida proposta
contribuirá para reduzir esta defasagem didático-pedagógica nas escolas
selecionadas.
A interação pretendida neste projeto entre o IFPR e a comunidade das
escolas estaduais (alunos e professores de Biologia do Ensino Médio) baseia-se no
diversos momentos. Inicialmente, na troca de conhecimento e saberes sobre a
Entomologia (ciência que estuda os insetos), numa exposição dialógica dos alunos
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de Agronomia sobre Anatomia, Fisiologia e Ecologia dos insetos com os alunos e
professores alvos do projeto.
Num momento posterior, os alunos das escolas municipais realizarão a
coleta dos insetos na mata do campus Palmas, e posterior montagem da coleção
entomológica no laboratório de Zoologia do campus, utilizando a estrutura física
disponibilizada pelo IFPR.
Na fase final do projeto, será realizada a apresentação de um manual
com alternativas metodológicas para uso da coleção entomológica pelos professores
de Biologia do Ensino Médio, sendo que os estagiários do projeto e professor
coordenador deste irão acompanhar o professor na escola em uma das aplicações
na aula de Biologia.
O estudo dos insetos faz parte do conteúdo abordado em diversas
disciplinas presentes na matriz curricular do Ensino Médio e cursos superiores.
Diversas aulas práticas propostas em livros didáticos utilizam insetos como recurso
didático. Entre outras razões para se estudar os insetos destacam-se sua
importância ecológica, em cadeias alimentares, na riqueza de espécies e por afetar
a sociedade de diversas formas, seja como pragas urbanas ou agrícolas (formigas,
lagartas, baratas e pernilongos), seja pelo uso dos produtos gerados (seda, mel) ou
de seus serviços ambientais (polinização, dispersão de sementes, controle
populacional de outros invertebrados). Além disso, os insetos servem como modelo
em áreas da evolução, ecologia, comportamento, anatomia, fisiologia, bioquímica e
genética.
Considerando a escassez de material biológico para a realização de aulas
práticas na maioria dos estabelecimentos de ensino do Brasil, o uso de coleções
entomológicas no ensino de Biologia na escola de Ensino Médio, além de se
configurar em material de baixo custo, tem a potencialidade de tornar as aulas mais
atraentes e motivadoras.
As coleções biológicas, entre elas a entomológica, se mantidas de maneira
adequada, podem durar por centenas de anos, perpetuando a história da
biodiversidade. Podem ser utilizadas como fonte de informações para diversos
campos da ciência que retornarão em benefícios à sociedade a curto, médio e longo
prazo, como biogeografia, biologia pesqueira, conservação e manejo de recursos
naturais, bioquímica, biotecnologia, ecologia, evolução, genética, medicina,
toxicologia, mudanças climáticas globais, legislação, entre outras. Dentre os
benefícios da coleção entomológica, citam-se: melhor documentação sobre extinção
e alterações de distribuição de espécies; análise e monitoramento a longo prazo de
mudanças ambientais; descoberta de novos recursos biológicos, direcionando
melhor a pesquisa por genes, agentes biocontroladores e espécies potencialmente
úteis para a humanidade; subsídio a políticos, legisladores, técnicos e tomadores de
decisão no estabelecimento de prioridades em políticas conservacionistas e de
manejo de recursos naturais sustentáveis; possibilidade de acesso imediato ao
conhecimento sistemático para a resolução de problemas; fornecem subsídios
científicos para o entendimento dos processos de especiação, extinção e adaptação
que produziram a atual diversidade da vida, entre outros.
Por seu caráter científico as coleções entomológicas trazem em seu âmago
um valor inestimável, estando sujeitas internacionalmente à ética científica de
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preservação o que obriga seus responsáveis à procura e à proposição de soluções que
tornem viável seu acesso às comunidades científicas e leigas.
A proposta fortalecerá o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão, à
medida que proporcionará aos acadêmicos bolsistas aprofundar conhecimentos
teórico-práticos na disciplina de Entomologia, fundamental na formação do
profissional agrônomo.
As coletas de insetos no bosque do campus de Palmas proporcionarão
conhecer a entomofauna local, a pesquisa e a identificação de espécies,
fortalecendo a iniciação científica no IFPR-Palmas que ainda é insipiente e está em
fase de implantação.
Por ser uma proposta voltada à comunidade local, a qual envolverá alunos e
professores da rede pública estadual de ensino do município, a mesma tem caráter
extensionista. A partir da aplicação desta primeira edição da proposta, pretende-se
realizar novas edições ampliando o universo de abrangência e beneficiando maior
número de alunos e professores de Biologia. Os alunos de Ensino Médio, futuros
acadêmicos, terão possibilidade de estarem dando continuidade à proposta no
Projeto Jovens Talentos do Governo Federal, implantado em 2012, e que atenderá
aos calouros de cursos superiores da rede pública federal de ensino.

Material e Métodos
A construção das coleções entomológicas em escolas do Ensino Médio do
município de Palmas, Paraná serviu para a apresentação ao público de informações
sobre a relação dos insetos com o homem e o meio ambiente.
O projeto foi desenvolvido com as escolas Estaduais de Palmas: Escola
Estadual Sebastião Paraná e Escola Estadual Dom Carlos, juntamente com os
alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Na Escola Estadual Sebastião Paraná,
atualmente sob a direção de Jair Ribeiro Junior, são cerca de aproximadamente 100
alunos matriculados no ensino médio no ano de 2012, com 47 alunos no primeiro
ano deste. Atualmente, uma professora é responsável pelas aulas de Biologia para
estas turmas, ofertadas no período matutino e vespertino. Na Escola Estadual Dom
Carlos, sob a direção de Margarete Maria Stella, são aproximadamente 60 alunos
matriculados no primeiro ano do ensino médio, com um total de 180 alunos neste
nível educacional, ofertados no período matutino e noturno, com duas professoras
responsáveis pela disciplina de Biologia.
Inicialmente, as concepções prévias dos estudantes acerca dos insetos
foram investigadas por meio de um questionário (pré-teste) que também funcionou
como parâmetro de referência na avaliação da eficácia das atividades propostas ao
final da abordagem didática. É importante destacar que tais questionários serviram
essencialmente para testar a atividade de ensino e não como mecanismo para aferir
notas. O questionário foi constituído de questões objetivas e subjetivas, com
imagens de organismos para identificação dos indivíduos Arthropodes, desenhos
para identificação da anatomia dos insetos e questões que visaram conhecer a
importância dada pelos estudantes aos insetos do ponto de vista etnoentomológico.
O questionário foi aplicado pelos estagiários do projeto e os dados obtidos a partir
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do primeiro questionário nortearam as aulas subseqüentes, tanto a abordagem
teórica quanto a prática para a confecção da coleção entomológica.
Após essa etapa, foram ministradas três aulas de cinqüenta minutos,
expositivas e dialógica, ministrada pelos acadêmicos de Agronomia, estagiários
deste projeto, abordando alguns aspectos da entomologia. Nesse momento
ressaltou-se o papel ecológico dos insetos no ambiente, a utilização dos seus
serviços pelo homem (mel, cera, polinização, controle biológico) e a importância da
conservação dessa fauna. Durante essa aula foram discutidos temas referentes à
entomologia, em concordância com os conteúdos próprios para o primeiro ano do
ensino médio. Além disso, foram abordados procedimentos rotineiros nos estudos
entomológicos, como métodos de coleta e de como sacrificar os animais,
acondicionamento dos espécimes coletados e utilização de chaves de identificação.
Esta aula foi ministrada em ambas as escolas parceiras do projeto, para os alunos
do primeiro ano do ensino médio, sob a supervisão da professora de ciências
biológicas das turmas. O objetivo foi incentivar a curiosidade e aprofundar os
conhecimentos dos alunos na área de entomologia. Neste momento, realizou-se
troca de saberes sobre o conteúdo entre o grupo envolvido.
Num segundo momento, os alunos foram levados até o campus do IFPR
Palmas, em uma área de Floresta Ambrófila Mista, com aproximadamente oito
hectares. O transporte para o translado dos alunos da escola ao IFPR foi realizado
com o ônibus da prefeitura municipal de Palmas. Nesta área, foi realizada a coleta
de insetos pelos alunos, orientados pelos estagiários do projeto. Os insetos foram
coletados com auxílio de armadilhas entomológicas, como bandejas coloridas,
armadilha de cheiro, pitfall, e coleta ativa com rede entomológica.
Os insetos coletados foram alfinetados e identificados no laboratório de
Biologia das Escolas pelo grupo envolvido e, posteriormente, acondicionados em
placas de isopor e caixas de sapato. A fim de evitar infestações, foram utilizados
produtos repelentes como naftalina, além da manutenção de baixa umidade.
Ao final desta etapa, um novo questionário (pós-teste) foi aplicado aos
alunos para posterior comparação entre o conhecimento prévio e o construído
durante o projeto.
As coleções confeccionadas foram doadas aos estabelecimentos de ensino,
constituindo-se um recurso didático a ser utilizado no ensino médio da escola.

Resultados e Discussão
No pré-questionário aplicado no projeto, quando questionou-se se “aranha e
escorpião são insetos?", 52% dos alunos responderam que não, mas 48%
responderam que sim. No mesmo questionário aplicado ao final projeto, após
aplicação de aula teórica e da construção da coleção entomológica, 100% dos
alunos responderam corretamente esta questão.
Na segunda pergunta, questionou-se quantos pares de pernas tem um
inseto e, apesar da maioria dos alunos terem respondido corretamente após a
aplicação do projeto, ainda houve dúvidas quanto a esta questão (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Respostas à questão: Número de pernas de um inseto

Quando incentivou-se os alunos a escreverem quais os insetos que
conheciam, as respostas mais frequentes nem sempre estavam corretas no primeiro
questionário; porém no último houve 100% de acertos nas indicações de insetos
(Gráfico 2).

Gráfico 2. Respostas à questão: Cite exemplos de insetos

Na questão: “Quantas antenas tem um inseto?” (Gráfico 3) houve maior
acerto após a realização das aulas teóricas e práticas aplicadas no projeto.
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Gráfico 3. Respostas à questão: Quantas antenas tem um inseto?

Ao questionar-se sobre o conhecimento da importância de uma coleção
entomológica, percebe-se claramente (Gráfico 4) que após a confecção da coleção
na escola, ficou claro para eles sua finalidade.

Gráfico 4. Respostas à questão: Você sabe a finalidade de uma coleção
entomológica?

Conclusão
A coleção entomológica mostrou-se um recurso eficiente para o ensino de
Entomologia no ensino médio, onde 75% dos alunos obtiveram avanço cognitivo
após sua utilização. Tal ferramenta didática constitui um material de baixo custo e
com potencialidade de tornar as aulas mais atraentes aos alunos. O uso de coleções
ISSN 2237-700X

24

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

torna-se metodologia didática facilmente adaptável para utilização em outros
conteúdos no ensino de Ciências.
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM:
CUSTOMIZAÇÃO NO AMBIENTE MOODLE
André Henrique Almeida Araújo e Christian Potrich Zopelaro
(aha.araujo@gmail.com e christian_zopelaro@hotmail.com)
Instituto Federal do Paraná – Câmpus Palmas
Andreia Scariot Beulke (andreia.scariot@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Câmpus Palmas
Resumo: Nos últimos anos, os ambientes virtuais de aprendizagem – AVAs – estão
cada vez mais sendo utilizados no âmbito acadêmico e corporativo como uma opção
tecnológica válida para atender uma demanda educacional. Existe uma gama
variada de AVAs que podem ser utilizados como suporte ao ensino presencial, cada
um deles com suas características, mas todos com o mesmo objetivo de inovar e
fornecer um canal de comunicação e interação entre docentes e acadêmicos. O
avanço e desenvolvimento de novas tecnologias cresceram e está propiciando
espaços compartilhados de convivência que dão suporte à construção, inserção e
troca de informações. Foram selecionados alguns ambientes para verificar qual seria
o mais adequado, dentre eles: ATutor, Claroline, Moodle e TelEduc. O ambiente
escolhido para realizar esta abordagem foi o MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment - Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular
Orientado a Objeto), por ser o sistema de gerenciamento de aprendizagem mais
completo em ferramentas por possuir seu código aberto e disponibilização gratuita.
A proposta deste artigo é abordar as fases de customização do ambiente aplicado
ao Instituto Federal do Paraná – Câmpus Palmas, desde sua instalação inicial até
sua fase final.
Palavras-chave: ambiente, comunicação, tecnologia, customização.
Abstract: In recent years, virtual learning environments - AVAs - are increasingly
being used in the academic and corporate technology as an option to meet a
demand valid educational. There is a range of VLEs that can be used to support
classroom learning, each with its own characteristics, but all with the same goal to
innovate and provide a channel of communication and interaction between teachers
and students. The advancement and development of new technologies is providing
expanded and shared spaces of coexistence that support the construction,
integration and exchange of information. We selected some environments to see
which would be most suitable, among them: ATutor, Claroline, Moodle and TelEduc.
The environment chosen to perform this approach was the MOODLE (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Learning Environment Dynamic
Modular Object Oriented), because it is the learning management system more
complete in its own tools for open source and freely available. The purpose of this
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article is to address the stages of customization environment applied to the Federal
Institute of Paraná - Campus Palmas, since its initial installation until its final phase.
Keywords: environment, communication, technology, customization.

1 Introdução
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), uma expressão muito utilizada
atualmente pelos educadores, comunicadores, técnicos em informática e tantos
outros grupos interessados pela interface educação e comunicação com auxílio das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). A plataforma dos AVAs é um
canal de comunicação e interação entre docentes e alunos que possibilita a
construção de conhecimento e troca de saberes através da aprendizagem
colaborativa, um valoroso complemento para auxiliar em todo o processo de
ensino/aprendizagem.
O Instituto Federal do Paraná, local onde foi realizada a customização, desde
sua instalação na cidade de Palmas – PR, não disponibilizou nenhuma ferramenta
para a interação entre docentes e alunos na modalidade de ensino presencial.
Tendo em vista que existem várias tecnologias disponíveis para melhorar a
qualidade de ensino nas instituições, ensinando e educando a distância ou
presencialmente, através dos recursos disponíveis nos AVAs para facilitar a
comunicação.
Com base na situação apresentada, foi realizado um estudo comparativo
entre algumas plataformas (ATutor, Claroline, Moodle e TelEduc), modalidade
freeware, com o intuito de disponibilizar a comunidade acadêmica uma plataforma
de apoio ao ensino/aprendizagem na modalidade presencial. Após testes realizados
foi selecionada a plataforma Moodle, pois melhor atendeu às necessidades da
instituição. Em seguida foi feita a customização da plataforma, conforme os padrões
e necessidades da Instituição.

2 Ambiente Virtual de Aprendizagem
A sociedade contemporânea está passando por constantes mudanças em
diversos setores, principalmente os tecnológicos. Esse novo formato social constituise de uma sociedade em rede ou sociedade do conhecimento, onde a utilização de
recursos tecnológicos tem se disseminado e vêm sendo adotada por um número
cada vez maior de usuários.
Na área da educação as ferramentas tecnológicas contribuem para a troca de
informação entre docentes e alunos de forma dinâmica. Delors (et al., 1996) afirma
que a educação deve transmitir de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes
adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro.
Filatro (2004) destaca a possibilidade de novas formas de educação em
formato presencial ou à distância mediada pela tecnologia. Esse aumento da oferta
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de ferramentas tecnológicas gera uma demanda de acadêmicos e professores por
formas de ensino mais dinâmico e mais flexível.
Em meio a esse intenso movimento da sociedade, o uso de AVAs vem
adquirindo grande importância por apresentar recursos que possibilitam o
compartilhamento de informações e o aumento da cooperação e da comunicação
entre indivíduos (LÉVY, 2000).

2.1 Estado da arte
As plataformas virtuais de aprendizagem são instrumentos capazes de
garantir a aprendizagem significativa, possuindo um grande potencial para a
educação colaborativa, interatividade, flexibilidade cognitiva em torno de recursos e
atividades educacionais.
O avanço e desenvolvimento de novas tecnologias cresceram e estão
transformando o modo de ensino e aprendizagem. Também, o forte ritmo do mundo
globalizado e a complexidade crescente das tarefas que envolvem informação e
tecnologia, mostra-se que o processo educativo não possa ser considerado uma
atividade primordial. Dessa forma, afirma-se que a demanda educativa deixou de ser
exclusivamente de uma faixa etária que frequenta as escolas para ser necessidade
do público, em geral, que necessitam estar continuamente atualizados para
competitivo mundo do trabalho. (PEREIRA, 2007, p.4).
O ambiente consiste em uma excelente opção de mídia que está sendo
utilizada para mediar o processo de ensino/aprendizagem. Segundo Maria Elizabeth
Bianconcini de Almeida – Educação à distância na Internet (2003):
Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades
mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permite
integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções
tendo em vista atingir determinados objetivos. (BIANCONCINI DE
ALMEIDA, 2003).

O ambiente consiste em uma excelente opção de mídia que está sendo
utilizada para mediar o processo de ensino/aprendizagem.

2.2 Moodle
Pacote de software de apoio à aprendizagem sendo um dos mais utilizados
entre educadores ao redor do mundo como uma ferramenta web para auxiliar os
acadêmicos no seu desenvolvimento educacional. É fornecido gratuitamente como
software open source (sob a GNU General Public License).
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Pode ser instalado em computadores que possuam compatibilidade PHP e
que possam comportar uma base de dados de tipo Structured Query Language
(SQL) e instalado em um servidor local ou em uma empresa de hospedagem,
podendo ser utilizado em uma rede local ou disponibilizado para a Internet. Pode ser
executado em sistemas operacionais Linux, Microsoft Windows e MAC.
A palavra Moodle é originalmente um acrônimo para Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular
Orientado a Objeto), útil principalmente para programadores e profissionais da
educação. Utilizado principalmente num contexto de e-learning, o programa permite
a criação de cursos "online", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e
comunidades de aprendizagem. De acordo com Moodle (2012), o ambiente é usado
por mais de 66000 entidades e conta com mais de um milhão de usuários
registrados, em 215 países.
O desenvolvimento da plataforma é feita de forma colaborativa por comunidades
virtuais. Pessoas que tenham interesse de criar novas funções para o melhoramento
da plataforma, ou aperfeiçoar o que já tem disponível, podem compartilhar suas
ideias para melhorar o software. Caso haja necessidade de ajuda para o
desenvolvimento, essas comunidades possuem programadores e desenvolvedores
de software livre, administradores de sistemas, professores, designers e usuários de
todo o mundo, assim podendo evoluir constantemente adequando-se às
necessidades dos seus utilizadores.

2.3 Customização
A customização do ambiente foi focada visando à facilidade de aprendizado e
simplificação dos processos de interação aos usuários finais. Fatores como a
usabilidade na web são essenciais, segundo Jakob Nielsen, o papa absoluto da
usabilidade, cita cinco atributos da usabilidade em seu livro Usability Engineering
(1993, p.26), “facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de
memorização, baixa taxa de erros e satisfação subjetiva”.

2.3.1 Usabilidade
Usabilidade é o fator que garante que os produtos sejam fáceis de serem
utilizados, permitindo a utilização de forma eficiente e agradável na perspectiva do
usuário. Além disso, pode ainda estar relacionada com a facilidade de ser
memorizada ao nível de satisfação do usuário. Estando ligada diretamente ao
diálogo na interface e a capacidade do software em permitir que o usuário alcance
suas metas de interação com o sistema.
De acordo com TouchPoints (2012), a usabilidade é composta pelas
seguintes metas:
 Eficácia: refere-se a quanto um sistema é bom em fazer o que se
espera dele;
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 Eficiência: é a maneira como o sistema auxilia os usuários na
realização de suas tarefas;
 Segurança: implica proteger o usuário de condições perigosas e
situações indesejáveis.
 Utilidade: refere-se à medida na qual o sistema propicia o tipo certo de
funcionalidade, de maneira que os usuários possam realizar aquilo de
que precisam ou que desejam;
 Capacidade de aprendizagem: refere-se o a quão fácil é aprender a
usar o sistema. É fato sabido que as pessoas não gostam de passar
muito tempo aprendendo como fazê-lo;
 Capacidade de memorização: refere-se à facilidade de lembrar como
utilizar um sistema, depois de já se ter aprendido.
A norma da International Organization for Standardization (ISO) 9241-11:1998
destaca usabilidade como “medida na qual um produto pode ser usado por usuários
específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação
em um contexto específico de uso”.

3 Resultados
O trabalho de customização incorpora desde o layout até as funcionalidades
do ambiente. As modificações realizadas são abordadas na sequência.
3.1 Tema do ambiente
Após a instalação do ambiente, o tema padrão já vem instalado. Contudo, são
disponibilizados novos temas na Internet em geral, aos quais podem ser trocados,
alterados ou criados novos layouts, podendo ser customizados de acordo com os
padrões da instituição de ensino.
A FIGURA 1 mostra a imagem do tema padrão do Moodle.
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FIGURA 1 – Página inicial da plataforma
Como o tema padrão do ambiente não possui um design atrativo, foram
pesquisados novos temas para realizar a customização tanto no site oficial do
Moodle como em outros locais na Internet. O tema base escolhido é denominado
“Splash”.
Foram realizadas as seguintes modificações no tema escolhido: cores da
instituição de acordo com as suas características visuais, logotipo, imagem do
câmpus, Rich Site Summary (RSS), ícone do IFPR na barra de ferramentas do
website e novos blocos HyperText Markup Language (HTML).
O tema base escolhido com nome de “Splash”, inicialmente possuía um grupo
de cores pré-definidas. Com o intuito de seguir as características da instituição foi
seguida somente uma tonalidade como base no ambiente customizado.
Rich Site Summary ou Really Simple Syndication (RSS) é uma forma
simplificada de apresentar o conteúdo de um site. Um documento RSS é feito na
linguagem Extensible Markup Language (XML) e geralmente exibe o grande volume
de informações existente em uma página na Internet de forma resumida.
A FIGURA 2 mostra o RSS configurado num bloco do ambiente.

ISSN 2237-700X

34

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

FIGURA 2 – Notícias através de RSS
A fim de deixar o ambiente com as características da instituição, foi
adicionado na barra de endereços o logotipo do IFPR, conforme FIGURA 3.

FIGURA 3 – Ícone da instituição
Novos blocos HTML foram adicionados no ambiente a fim de possuir atalhos
para páginas relevantes à instituição e ao Moodle, conforme abordado na FIGURA
4.

FIGURA 4 – Novos blocos HTML

Com o objetivo de deixar o ambiente de uma forma mais organizada para os
diferentes níveis de usuários, foi configurada as divisões de cursos, períodos e
disciplinas. E para auxiliar os docentes que irão utilizar o Moodle, foram criados
manuais de ajuda para usufruir dos recursos disponíveis no ambiente.
A FIGURA 5 apresenta as customizações realizadas no tema selecionado
conforme as características da instituição.
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FIGURA 5 – Customização de acordo com as características visuais do IFPR

3.1 Configurações gerenciais
Para o usuário receber notificações por e-mail, como por exemplo, validar
nova conta, confirmações de alteração de senha, entre outros, foi necessário
configurar o serviço no Moodle. Como provedor de serviços de e-mail foi utilizado o
Gmail, por ser de fácil utilização, ser gratuito e por conter aplicativos do Google que
podem ser adicionados no ambiente, a partir da versão 2.2.
O Moodle possui uma política de senhas bem complexa. Por padrão, para
criar uma senha é necessário entrar com no mínimo 8 caracteres, sendo eles, um
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dígito não alfanumérico (*&¨%$#@!?), pelo menos 1 letra maiúscula, 1 letra
minúscula e um dígito. O intuito desta política visa aumentar a segurança e a
entrada de pessoas ou “robôs” não autorizados. Devido à política de senhas
possuírem muitos pré-requisitos foi optado por diminuir a quantia de tipos de
caracteres exigidos, ficando com seis caracteres no mínimo e não diferenciando
caracteres maiúsculos e minúsculos.
Para o acadêmico se inscrever nas disciplinas necessárias, por questões de
segurança, foi habilitado à opção de o docente colocar uma chave de inscrição em
suas disciplinas, sendo assim, somente os acadêmicos que tiverem esta chave,
poderão se inscrever na disciplina desejada.
O tamanho de upload dos arquivos do Moodle é limitado, ficando em somente
dois MB, devido a este tamanho ser muito pequeno, sua capacidade foi aumentada
para oito MB.
A fim de o ambiente possuir algum recurso novo, foi criada uma nova
funcionalidade para que os docentes do IFPR possuam uma página pessoal dentro
do ambiente Moodle. Cada professor pode gerar a página pessoal personalizando-a
de acordo com suas necessidades. A criação da página ocorreu após um
levantamento de requisitos realizado entre os docentes da instituição, onde foi
verificada a viabilidade da nova funcionalidade.
O gerador de página web permite que os professores criem sua página
pessoal integrado ao ambiente Moodle. A página de perfil do professor pode ser
acessada pelos usuários do Moodle. Para utilizar a página, o professor deverá estar
com seu acesso validado no ambiente Moodle (usuário e senha). Além de importar
no formato XML o currículo Lattes (base de dados de currículos, instituições e
grupos de pesquisa das áreas de Ciência e Tecnologia) ou apenas incluir um link
para direcioná-lo à página.
Dados individuais como cursos, especializações e foto pessoal podem ser
gerenciados, com o intuito de visualizar na página principal. Caso os professores
necessitem de ajuda, está disponível na página principal do perfil, um link descrito
como “Ajuda” que contém materiais com explicações das funcionalidades da página.
O usuário também pode efetuar a busca de outros perfis e, o professor pode excluir
seu perfil caso não desejar mais utilizar a ferramenta.
Após análise e desenvolvimento do projeto, é apresentado o layout da página
de perfil criada para o professor. Para realizar a criação da página, adotou-se o
mesmo padrão do ambiente Moodle. Questões de usabilidade foram levadas em
consideração, pois está diretamente ligada ao usuário, em alcançar suas metas de
interação com o sistema.
A FIGURA 6 aborda o layout da página de perfil do professor.

ISSN 2237-700X

37

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

FIGURA 6 – Layout página principal de perfil do professor

4 Considerações Finais
Os ambientes virtuais têm por finalidade discutir ferramentas para o
aprimoramento das trocas pedagógicas, proporcionando diferentes formas de
comunicação, permitindo compartilhamento de informações entre docentes e
acadêmicos, ou seja, ele estará desenvolvendo novas metodologias no sistema
educacional de uma forma ampla.
A customização do ambiente Moodle foi realizada conforme os padrões e
necessidades da instituição, incorporando desde o layout até as funcionalidades do
ambiente. Itens como tema do ambiente, servidor de e-mail, política de senhas,
tamanho de upload de arquivos foram abordados, além da implementação do
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gerador de página de perfil para os professores do instituto. Essa ferramenta
possibilita aos docentes gerar uma página pessoal personalizando-a de acordo com
suas necessidades, integrada ao ambiente Moodle.
A implantação do ambiente virtual na instituição e a implementação do
módulo gerador de página de professores proporcionou um aprendizagem e um
processo extremamente válido, pois anteriormente, a troca de informações e
materiais entre docentes e discentes era realizado via e-mail e do sistema Google
Docs (ferramenta gratuita para compartilhamento de arquivos online). A temática
abordada teve como objetivo disponibilizar para a comunidade acadêmica uma
plataforma com o intuito de automatizar o controle dos cursos que a instituição
oferece e potencializar o poder da educação através do uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs).
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Resumo: As instituições de ensino curricular ou regular e as escolas que prestam
serviços por meio de cursos, treinamento e capacitação, precisam manter os seus
alunos e responsáveis informados de notas, presenças, ocorrências e outros.
Considerando a expansão e facilidade de acesso, a Internet passa a ser um meio útil
para a comunicação entre essas instituições e escolas com os seus clientes. Esses
clientes são os próprios alunos e os seus responsáveis, quando necessário. Como
forma de atender essa necessidade e utilizando os serviços e a rede Internet, este
trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema para controle escolar. Esse
sistema visa manter alunos e seus responsáveis informados dos acontecimentos e
do acompanhamento do desempenho desses alunos. O sistema foi implementado
utilizando tecnologias para desenvolvimento web, destacando-se a linguagem Java,
agregada por JSP, JSTL e AJAX, e pelo framework Struts.
Palavras-chave: sistema, framework, tecnologia.

Abstract: The schools, of formal education and enterprises that offer courses, need
to keep their scholars and parents informed about occurrences and results. The wide
use and facilities of access of the Internet made it an interesting manner of
communication between schools and their clients. These clients are the students
and/or their responsible for. As a manner to provide a solution to this need using
Internet services, this paper presents the development of a system named school
control. This system aim to keep the school users informed of the school
occurrences, including student results. The system was developed using
technologies to web development: Java Language, JSP, JSTL, AJAX and
the
Struts framework.
Keywords: system, fram framework, technology.

1 Introdução
As instituições de ensino regular e as escolas como as de informática e de
idiomas têm necessidade de manter os alunos e os seus responsáveis informados
do andamento e dos resultados das atividades realizadas. Essas atividades se
referem aos cursos - incluindo treinamentos, capacitação e ensino regular - que
esses alunos frequentam. A divulgação das notas e da frequência passa a ser um
instrumento para o controle do aproveitamento do curso pelos responsáveis. Facilitar
o acesso a essas informações é uma forma de aproximar os alunos e os seus
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responsáveis das instituições de ensino e das escolhas, ou empresas, de cursos e
de oferecer valor agregado aos serviços que elas prestam.
Considerando essa necessidade de comunicação entre as instituições de
ensino e escolas de cursos e os seus clientes e a possibilidade de utilizar a Internet
como meio de comunicação com os seus alunos e responsáveis. Neste trabalho é
reportando o uso de tecnologias, destacando-se o framework Struts e a linguagem
Java para desenvolver um sistema com acesso por meio da Internet, para ser
utilizado por escolas, sejam elas instituições de ensino ou empresas que realizam
cursos e treinamentos. O framework Struts foi utilizado para agilizar a
implementação com a linguagem Java. O MySQL é utilizado como banco de dados é
Hibernate é utilizado para o mapeamento objeto relacional. A interface do sistema foi
desenvolvida com JSP (Java Seever Pages), JSTL (JavaServer Pages Standard Tag
Library) e AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
A escolha de desenvolver um sistema para o ambiente web se deve pelo fato
de o software cliente ser gratuito e pela facilidade de uso, implantação e atualização.
Não é necessário instalar nenhum aplicativo adicional na máquina cliente, se esta já
possuir um navegador web e acesso à Internet, para que os alunos, professores e
demais pessoas envolvidas tenham acesso ao sistema.
A linguagem Java e as tecnologias JSP e JSTL foram escolhidas para
desenvolver o sistema pelos recursos que elas oferecem no desenvolvimento de
sistemas web. Por ser baseada em Java, JSP e JSTL possuem acesso a todas as
características e ferramentas da plataforma Java. A linguagem Java tem como
características básicas portabilidade facilitada entre sistemas operacionais distintos
e confiabilidade, além do uso de orientação a objetos.
A portabilidade permite executar um código Java sendo necessário apenas
uma máquina virtual Java. A existência dessa máquina torna desnecessário gerar
códigos diferentes para plataformas diferentes [Horstmann 2000]. A confiabilidade é
decorrente de a linguagem Java ter uma tipificação forte, fazer uso de referências,
prover uma infra-estrutura pré-definida para tratamento de exceções e ter
desalocação implícita de memória. Essa linguagem possui um nível razoável de
segurança que as aplicações voltadas para Internet necessitam [Sebesta 2001].
2 Aplicações Web
A Internet tem introduzido uma nova era de computação [Lowe e Hall 1998].
Isso tem sido percebido pelo crescimento extraordinário da Internet e da web quer
tem provocado um significativo impacto nos setores de negócios, comércio,
indústria, bancos e financeiras, educação, governo, entretenimento e na vida
particular das pessoas e de trabalho [Li, Chen e Chen 2000]. As aplicações da
Internet e dos seus serviços em diversos segmentos e a migração de sistemas
legados tem ampliado consideravelmente a quantidade atual de sistemas web
comerciais e corporativos.
Os conceitos para aplicações web são diversificados, alguns mais simples e
abrangentes e outros mais completos. De maneira bastante sucinta e simplificada,
Li, Chen e Chen (2000) conceituam aplicações web como os sistemas de software
que executam no ambiente web. Winckler e Pimenta (2002) utilizando essa mesma
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sistemática definem uma aplicação web como uma aplicação de software que utiliza
a web como ambiente de execução.
Um conceito mais completo é proposto por Oliveira, Pereira e Henriques
(2005). Para esses autores, aplicações web se referem ao conjunto de programas
que implementa um sistema de informação de acordo com o paradigma
cliente/servidor suportado pelo protocolo de comunicação http (Hypertext Transfer
Protocol) e cuja camada interativa (de apresentação) está escrita em HTML
(HyperText Markup Language). HTML garante que a interface com o utilizador seja
assegurada pelos browsers tradicionalmente criados para navegação na rede de
hiperdocumentos web.
Para este trabalho, conceitua-se aplicação web como a aplicação que executa
utilizando a Internet como rede de comunicação e seus serviços destacando-se a
web, independentemente das tecnologias empregadas para implementar a
aplicação, tanto para a interface, como para a lógica de negócio e para o banco de
dados.
2.1 Arquitetura Cliente/Servidor para Aplicações Web
Uma arquitetura define a forma como as partes de um sistema são
organizadas. Cliente/servidor é um tipo de arquitetura e que é típica de sistemas
web. Uma arquitetura de um programa de software é a estrutura desse programa,
que compreende os componentes de software, as suas propriedades externamente
visíveis e o relacionamento entre eles [Bass, Clements e Kazman 1998].
No estilo arquitetural cliente/servidor, um servidor existe para prover serviços
para um ou mais clientes. A comunicação entre clientes e servidor normalmente
ocorre por meio de uma rede, embora isso não seja obrigatório [Lima Filho 2003].
Arquiteturas cliente/servidor freqüentemente são decompostas em camadas com o
objetivo de dividir responsabilidades e melhorar o desempenho (tempo de resposta,
escalabilidade, throughput, etc.). Quando isso é feito, cada camada intermediária
funciona como servidor para a camada anterior e cliente da camada seguinte. Um
esquema muito comum, nesse contexto, é dividir o sistema em três partes [Lima
Filho 2003]:
a) camada de apresentação - responsável pela interface com o usuário;
b) camada de negócios - composta por servidores que implementam as
regras de negócio do sistema;
c) camada de dados - de acesso aos dados.
Essa estruturação é normalmente conhecida como arquitetura três camadas.
Arquiteturas três camadas também são conhecidas como n-camadas, já que outras
divisões podem ser empregadas visando melhorar características como
manutenibilidade, escalabilidade, desempenho e interoperabilidade.
A distinção entre esses três níveis lógicos (apresentação, regras de negócio e
dados) sugere várias possibilidades para a distribuição física de uma aplicação
cliente/servidor. A organização mais simples requer apenas dois tipos de máquina: a
cliente e o servidor. A máquina cliente executa os programas que compreendem
basicamente a interface com o usuário. A máquina servidor implementa as camadas
de processamento e de dados. Ressalta-se, porém, que uma mesma máquina pode
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ser cliente e servidor ao mesmo tempo.
Para Oliveira, Pereira e Henriques (2005) as aplicações web possuem duas
partes essenciais: sistema de informação suportado no modelo cliente/servidor; e
camada interativa baseada em notação explícita e no princípio da hiperligação
(hiperlinks) entre documentos.
Apesar de as aplicações Internet serem categorizadas tipicamente como
cliente/servidor, elas podem utilizar uma arquitetura de n níveis ou camadas. Isto
porque as funcionalidades, como interface, lógica de negócios e banco de dados
podem estar distribuídas em níveis. E nesses níveis as funções executadas pelas
aplicações podem estar distribuídas por uma rede de computadores, como a Internet
ou uma rede privada.
A arquitetura básica de uma aplicação web inclui browser, rede e um servidor
web [Li, Chen e Chen 2000]. Browsers solicitam páginas web a partir de um servidor.
Cada página é composta por conteúdo e de instruções de formatação em HTML.
Algumas páginas incluem scripts do lado do cliente que são interpretados pelo
browser. Esses scripts definem comportamento dinâmico adicional para mostrar a
página e frequentemente interagem com o browser, com o conteúdo da página e
com controles adicionais - como applets, activeX, plugins - contidos na página.
Embora o modelo web referencie uma arquitetura cliente/servidor. Winckler e
Pimenta (2002) são da opinião que, talvez, fosse mais adequado chamá-la de
request/response (requisição/resposta) porque é esse o tipo de comunicação entre
as partes. O cliente que é o browser solicita um documento ao servidor que
processa a chamada, envia o documento ao cliente e encerra a comunicação.
Assim, comunicações entre o cliente e o servidor ocorrem de um modo descontínuo
entre as chamadas. Essa arquitetura tem três componentes principais: o protocolo
de comunicação HTTP, o sistema de endereçamento URL (Uniform Resource
Locator) e a linguagem HTML.
Li, Chen e Chen (2000) fundamentam a ideia de Winckler e Pimenta (2002).
Para eles, em determinado nível de abstração todas as mensagens em uma
aplicação web podem ser descritas como requisição e resposta de entidades em
páginas web.
3. Materiais e Método
Os materiais se referem às ferramentas e tecnologias utilizadas para realizar
a análise, o projeto e a implementação do sistema. As ferramentas e as tecnologias
utilizadas incluem a linguagem Java, com JSP, JSTL, Struts, AJAX e o ambiente
NetBeans; o Hibernate, Tomcat e MySQL para persistência dos dados. JSP é
utilizada para o desenvolvimento das páginas web e é complementada por JSTL.
O método apresenta as principais atividades realizadas para planejar, definir e
implementar o sistema. O método utilizado para desenvolver o sistema é uma
combinação do proposto por Pressman (2002) e Sommerville (2007) para definir as
fases do processo de desenvolvimento de um sistema orientado a objetos; e de Li,
Chen e Chen (2000) que se referem à modelagem de aplicaçoes web utilizando
UML (Unified Modeling Language). Com base nesses autores foram definidas as
seguintes fases:
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a) Requisitos – para a coleta de dados para definição dos requisitos foram
utilizadas reuniões com os futuros usuários do sistema e documentos utilizados por
possíveis clientes do sistema.
b) Definição das tecnologias e ferramentas a serem utilizadas inicialmente foram estudadas e identificadas tecnologias para a implementação,
incluindo o banco de dados e as ferramentas para definir a interface gráfica. Das
tecnologias candidatas foram escolhidas a linguagem Java, agregada por JSP,
JSTL, AJAX e o framework Struts.
c) Análise - A documentação da análise se centrou na especificação dos
requisitos sob a forma de casos de uso e especificação complementar.
d) Projeto - Foram definidos diagramas de classe, de atividades e de
entidade-relacionamento do banco de dados, complementados com descrições
textuais.
e) Implementação – nesta fase foram utilizadas as tecnologias e ferramentas
para implementar o sistema.
f) Testes - a realização dos testes incluiu testes de unidade realizados pelo
programador e por aceitação por possíveis usuários do sistema.
4 Resultados
O sistema proposto se destina a prover informações por meio da Internet para
os alunos sobre os cursos que eles realizam em instituições de ensino e escolas de
cursos. O sistema está organizado em quatro módulos: aluno, professor,
responsável e administrador.
Os módulos são customizáveis. É possível habilitar
ou desabilitar esses módulos, assim como os recursos presentes em cada módulo.
Cada módulo é acessado por meio de login e senha exclusivos.
A área do aluno contém as funcionalidades: visualizar o boletim, o
calendário, as faltas detalhadas e as ocorrências em sala; enviar perguntas para os
professores; alterar senha e dados pessoais; e fazer download dos materiais
relacionados aos cursos nos quais ele está matriculado.
A área do professor permite acesso às funcionalidades: publicar notas e
faltas; responder dúvidas; publicar eventos no calendário escolar; colocar materiais
para download; e alterar a senha e os dados pessoais.
A área do responsável possui as funcionalidades que são acessadas pelo
aluno ou por seu responsável: boletim e calendário escolar; faltas detalhadas;
ocorrências em sala.
A área do administrador fornece as funcionalidades: administrar disciplinas,
classes, professores, alunos, módulos; publicar notas, faltas, ocorrências, calendário
escolar; imprimir boletins em lote; configurar o sistema; e fazer backup dos dados.
Os cadastros são padronizados tanto em termos de interface como de
implementação. Para exemplificar o sistema é apresentado o cadastro de usuários.
A Figura 1 apresenta a tela de cadastro de usuário com a opção de escolha
do curso. Os cursos são cadastrados em um formulário próprio.
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Figura 1. Escolha dos tipos de curso
Um aluno pertence a uma turma de um determinado curso, assim é
necessário cadastrar o curso e a turma. Esses cadastros seguem o padrão do
cadastro de usuários. Um curso é composto por disciplinas. Disciplinas são
vinculadas a cursos (Figura 2), assim é necessário informar a disciplina e marcar os
cursos que ela pertence.

Figura 2. Vincular disciplinas a cursos
A Figura 3 mostra a tela de consulta de turma, sendo permitido ao
Administrador fazer a exclusão ou alteração do mesmo. Para alterar basta clicar no
nome da turma e fazer a alteração, para excluir clica-se no ícone excluir,
representado por um X na cor vermelha. As telas de consulta do sistema seguem
esse mesmo padrão.

Figura 3. Consulta de turmas
A seguir é sucintamente apresentada a forma de uso das principais
tecnologias empregadas para desenvolver o sistema proposto neste trabalho.
Com o uso do Struts é possível usar as taglibs em JSPs tornando as views
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mais reaproveitáveis e o trabalho mais produtivo. O Hibernate oferece fácil
adaptação à mudança de SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) e é de
fácil configuração. A IDE (Integrated Development Environment) NetBeans utilizada
para desenvolver o sistema possui integração com o framework Struts.
Os arquivos de configuração da aplicação ficam na pasta Configuration Files.
Nela se encontram o arquivo web.xml que é responsável pela configuração da
aplicação web e Struts.config.xml que é o principal arquivo de configuração do
Struts.
No arquivo web.xml é necessário definir o servlet de controle do Struts e suas
taglibs. Esse servlet é denominado action. É definido o caminho para a classe do
servlet na biblioteca do Struts e para o arquivo de configuração Struts-config.xml na
aplicação. Também é necessário definir o padrão de URL de ação responsável por
especificar os padrões das solicitações entrantes que são mapeadas para o
controlador da ação do Struts. Isso gera uma entrada de mapeamento no arquivo
web.xml. Por padrão, somente o padrão *.do é mapeado. Além disso, os parâmetros
de inicialização do servlet são especificados por meio do arquivo Struts-config.xml,
que está na pasta WEB-INF.
Com o recurso de aplicação é possível especificar o pacote de recursos que
será usado no arquivo Struts-config.xml para a localização das mensagens. Por
padrão, é com.myapp.Struts.ApplicationResource. As tag libraries do Struts
permitem gerar descritores de bibliotecas de marcas para o Struts. Um descritor de
biblioteca de marcas é um documento XML que contém informações adicionais
sobre a biblioteca de marcas e cada marca individual. Ressalta-se que é possível
consultar URIs (Uniform Resource Identifier) on-line em vez dos arquivos .tld locais.
As tag libraries tem por finalidade separar o código Java do JSP, ou seja,
separar em programas Javas independentes, disponibilizando assim um repositório
para qualquer outra página JSP possa usá-lo. O Struts disponibiliza três TagLibs
principais: bean para acessar JavaBeans e suas propriedades; HTML para
construção de formulários HTML e interação com os componentes do Struts; e logic
para controle de fluxo na apresentação.
Struts.config.xml é o principal arquivo de configuração do Struts (Quadro 1).
Ele contém os detalhes que o ActionServlet precisa para lidar com as solicitações
feitas para a aplicação.
<action-mappings>
<action path="/Welcome" forward="/welcomeStruts.jsp"/>
<action path="/jsp/Logoff" forward="/jsp/logout.jsp"/>
<action path="/jsp/Login" forward="/jsp/login.jsp"/>
<action input="/jsp/login.jsp"
name="LoginForm"
path="/jsp/login"
scope="request"
parameter="acao"
type="com.myapp.Action.LoginAction">
<forward name="reset"
path="/jsp/Login.do"/>
<forward name="login"
path="/jsp/sistema.jsp"/>
<forward name="sucesso"
path="/jsp/sistema.jsp"/>
<forward name="fracasso"
path="/jsp/logout.jsp"/>
<forward name="logout"
path="/jsp/logout.jsp"/>
</action>
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Quadro 1. struts.config.xml: mapeamento
Deve-se utilizar um elemento <form-bean> para cada bean do form, o qual
contém os atributos name que é responsável pelo nome da requisição e type que é
responsável pelo nome de classe Java do bean do form.
Usa-se o elemento Action para cada ação que deseja definir, o qual possui
alguns atributos. O atributo path é o caminho referenciado pelo browser com o sufixo
.do, o forward indica qual página o Struts deve abrir.
O atributo input é o nome da página de apresentação que será mostrada
quando uma condição de validação de erro de entrada ocorrer. Através do atributo
name indica-se qual form-bean deve ser usando com a ação. O nome da classe
Java referente a class Action implementada é definida pelo atributo type. Através de
forwards que são instâncias de classe ActionForward retornadas de um método
execute( ) de Action se faz o mapeamento dos nomes lógicos para recursos
específicos (tipicamente JSP). O atributo name representa o nome lógico do forward
e é usado no método execute() de uma classe Action para encaminhar ao próximo
recurso representado pelo atributo path.
Os ActionForms são responsáveis por validar se os atributos da requisição
estão sintaticamente corretos e eventualmente disparar exceções informando o
usuário final. Deve-se especializar um ActionForm e sobrescrever o método
validade. Além disso, a sua classe de ActionForm deve conter os atributos que
correspondem aos campos do form html.
As classes Actions são responsáveis pela interação entre a camada de
visualização. São chamadas pelo ActionServlet, que executa o que está configurado
no arquivo struts-config.xml. As Actions ativam os objetos de negócio, tratam
eventuais exceções e redirecionam dados e conteúdo para a próxima página.
O framework Struts disponibiliza um mecanismo que permite a validação de
dados. Para incorporar a validação ao bean ActionForm é necessário fornecer um
método validate(). Esse método é chamado antes do bean Action. Retorna um
objeto ActionErrros que é uma coleção de objetos ActionError encontrados no
formulário. Se um objeto ActionErrors vazio for retornado ou se null for retornado
pressupõe que os dados do formulário são validos e o objeto Action é chamado. Se
o objeto ActionErrors contiver qualquer objeto ActionError individuais, pressupõe que
os dados do formulário são inválidos e o controle é passado de volta para o
formulário para uma nova submissão. As definições das validações estão definidas
no arquivo validator.xml.
Para adicionar validação automática a classe CursoActionForm deve estender
org.apache.struts.action.ActionForm como ilustrado no Quadro 2. O nome declarado
no validation.xml deve ser o mesmo do Action correspondente, como definido no
atributo path do struts-config.xml.
Quadro 2. validation.xml
<form name="CursoForm">
<field property="nome" depends="required">
<arg position="0" key="Nome" resource="false"/>
</field>
</form>
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O JSP deve incluir a tag <html:form> que gera um formulário HTML
lendo/carregando dados de um FormBean, como mostra o Quadro 3.
<html:form action="/jsp/curso.do?acao=inserirCurso" method="post">
<input type="hidden" name="acao" id="acao" value="incluir"/>
<fieldset>
<legend>cadastro de curso</legend>
<label>
<span>Nome: </span>
<input type="text" name="nome" id="nome"/>
</label>
<p id="botoes">
<input
type="button"
name="submeter"
id="submeter"
value="Incluir" class="botao" onclick="curso.validar(this.form)" />
<input type="reset" name="limpar" id="limpar" value="Limpar"
class="botao" />
</p>
</fieldset>
</html:form>

Quadro 3. cadastrar_curso.jsp
Também é necessário ligar o plug-in to Struts Validator no arquivo Strutsconfig.xml como mostrado no Quadro 4.
<plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn">
<set-propertyproperty="pathnames"
value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml"/>
</plug-in>

Quadro 4. Struts.config.xml
O Quadro 5 apresenta o JSP responsável pela camada de visualização do
cadastro de usuários onde é importada a taglib core do JSTL. No exemplo, foi
utilizado a tag for:each para preencher os dados no select. Criou-se um objeto
select, preenchendo suas opções com o laço forEach na coleção contida em
“tipoAcesso”, armazenando cada registro, na variável item, e acessando o valor de
um determinado campo através da Expression Language ${item.descricao}.

ISSN 2237-700X

48

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

<span>Tipo: </span>
<select name="acesso" id="acesso"
onchange="administrador.selecionarTipoAcesso();">
<option value="" /> ------------<c:forEach var="item" items="${tipoAcesso}">
<option value="${item.id}" />${item.descricao}
</c:forEach>
</select>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>SCE :: Usu&aacute;rio - Cadastrar</title>
<html:javascript formName="AdministradorForm"/>
<script type="text/javascript" language="JavaScript"
src="../js/funcoes.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript"
src="../js/administrador.js"></script>
</head>
<body>
<span id="loading">&nbsp;</span>
<%@include file="../menu.jsp" %>
<div id="conteudo">
<html:form action="/jsp/administrador.do?acao=inserirUsuario"
method="post">
<input type="hidden" name="acao" id="acao" value="incluir"/>
<input type="hidden" name="idResponsavel" id="idResponsavel" value=""/>
<fieldset>
<legend>cadastro de usu&aacute;rio</legend>
<label>
<span>Tipo: </span>
<select name="acesso" id="acesso"
onchange="administrador.selecionarTipoAcesso();">
<option value="" /> ------------<c:forEach var="item" items="${tipoAcesso}">
<option value="${item.id}" />${item.descricao}
</c:forEach>
</select>
</label>

Quadro 5. cadastrar_usuario.jsp
O AJAX funciona através do uso de um objeto XMLHttpRequest para passar
solicitações e respostas assincronamente entre o cliente e o servidor. Esse objeto
permite a um código JavaScript fazer o envio de dados e receber uma resposta de
um servidor sem a necessidade de recarregar todo o código da página web.
Cria-se um objeto XMLHttpRequest onde o navegador com suporte ao AJAX
é testado, se retornar true a variável vai criar o objeto, se o navegador usado é o
Internet Explorer a partir de um ActiveXObject que poderia ser baseado no
Msxml2.XMLHTTP (versão mais recente), ou no Microsoft.XMLHTTP (versão mais
antiga).
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Em seguida, cria-se um método para preparar o AJAX, no qual define-se o
método da requisição, a URL do objeto solicitado no modo assíncrono, e o modo
que pode ser síncrono(false) ou assíncrono(true). Através do método send ativa-se a
conexão e faz a requisição de informações ao documento aberto pelo método open.
Esse método possui somente um parâmetro que serve para enviar dados extras ao
documento sendo acessado. Usa-se esse parâmetro quando, por exemplo, no
método open, é acessado o documento com post ao invés de get, neste caso os
dados do post são passados no parâmetro send.
No método executarAjax define-se o servlet ajax que será executado e os
argumentos que serão lidos no AJAX contando as variáveis quer serão passadas
como argumentos bem como o método a ser executado.
O arquivo Hibernate.cfg.xml é responsável por garantir o funcionamento do
Hibernate. Ele deve estar localizado no diretório raiz das classes do projeto. O
driver, a URL, o login, a senha e o dialeto para comunicação com o banco de dados
devem ser definidos neste arquivo. Também são descritas que tabelas serão
mapeadas em objetos. Em projetos que usam a framework Hibernate, normalmente
usa-se uma classe chamada HibernateUtil que tem por objetivo é encapsular a
criação e recuperação de sessões. Usa-se duas interfaces para implmentar a classe
hibernateutil
Para o mapeamento com anotações das entidades foram utilizadas anotações
do pacote javax.persistence.*. Todas as classes persistentes mapeadas com
anotações são declaradas. Quando o nome da classe é diferente do nome da tabela
para a qual é mapeada é necessário informar na anotação @Table qual o nome da
tabela, usando o atributo name.
A chave primária da tabela é mapeada na classe através da anotação @Id. O
valor atribuído à chave primária pode ser dado tanto pela aplicação quanto por um
mecanismo do Hibernate que o gere automaticamente. A anotação
@GeneratedValue permite a definição automática para o valor do identificador. No
sistema foi utilizado o tipo auto, permitindo escolher o esquema de geração com
base no banco de dados.
Em relação ao identificador, como o nome da coluna mapeada é diferente do
nome do atributo, é necessário utilizar a anotação @Column informando o nome da
coluna através do atributo name.
5 Conclusão
O sistema para controle escolar tem o objetivo de facilitar o trabalho de
administradores e professores em escolas, disponibilizando a situação escolar dos
alunos via web através de lançamentos dos dados escolares. Alunos e/ou
responsáveis terão acessos às informações escolares podendo consultar notas,
freqüência, fazer download de materiais didáticos, enviar dúvidas aos professores e
consultar o calendário escolar.
O framework Struts foi utilizado por ser baseado em três camadas, utilizando
o modelo MVC (Model View Control) no qual o model faz a comunicação com o
banco de dados, o view é a interface que interage com o usuário e o controller
alimenta o model quando ocorrem entradas na interface view. Assim, a aplicação
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fica dividida em três camadas distintas e com funcionalidades bem específicas.
Usando Javabeans para o model, JSP para a view e servlet como controller, obtémse uma aplicação totalmente feita em Java que separa a apresentação da lógica
otimizando o desenvolvimento e a organização da aplicação.
Uma grande vantagem do Struts é a sua documentação que é vasta e se
mostra, de certa forma, estável. Sua configuração é simples, graças as facilidades
que a IDE Netbeans disponibiliza ao iniciar um projeto web. Como desvantagem
pode-se citar que é necessário compreender várias classes especiais e como elas
interagem para poder desenvolver uma aplicação com o framework em questão.
Tendo por exemplo o sistema implementado, para projetos de sistemas web,
o framework Struts contribui consideravelmente para a melhoria da qualidade do
software, auxiliando na divisão de tarefas entre desenvolvedores e projetistas de
interface, agilizando a evolução do sistema e aumentando a manutenibilidade.
Como o sistema para controle escolar utiliza muitos formulários o uso do
AJAX foi importante por permitir que os dados sejam trafegados de forma
assíncrona, ou seja, pode-se trafegar apenas os dados que realmente foram
atualizados e assim ganhar em desempenho e interatividade com o usuário.
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Resumo: A Internet se tornou um dos maiores meios de transmissão e
disseminação da informação devido à agilidade com que a informação é transmitida
e a abrangência dessa rede. Portanto, a disponibilidade das informações deve ser
projetada com qualidade para o mercado global. Projetar web sites atendendo aos
princípios de usabilidade, acessibilidade e arquitetura da informação são
características que determinam se o acesso ao produto é facilmente atingido por
todos os usuários e rapidamente aprendido. Esses e outros fatores determinam se o
produto será aceito ou rejeitado pelo usuário. No caso de um portal ou aplicação
web, o produto se refere à informação. Esse artigo visa fazer um levantamento
bibliográfico sobre os aspectos de usabilidade, acessibilidade e arquitetura da
informação para conscientização da importância desses requisitos no
desenvolvimento de um projeto de software especificamente para web. Para que
um produto de software tenha aceitação pelo usuário é imprescindível haver
interação visando a facilidade de uso da aplicação que trata a usabilidade alinhada
às diretivas de acessibilidade, além de combinar o uso adequado da informação
como uma tentativa de equilibrar usuário, contexto e conteúdo. Desenvolver um
produto de software não é uma tarefa fácil e rápida, é necessário fazer um
planejamento minucioso para atingir um resultado satisfatório. O conhecimento das
técnicas expostas nesse artigo habilita o projetista a desenvolver interfaces visando
atingir a todos os usuários através da comunicação entre o sistema e o usuário
realizando ações e interpretações adequadas durante a interação.
Palavras-chave: usabilidade, acessibilidade, arquitetura, informação.

Abstract: The Internet has become a major means of transmission and
dissemination of information due to the speed with which information is transmitted
and performance of this network. Therefore, the availability of information should be
designed with quality for the global market. Designing web sites serving the
principles of usability, accessibility and information architecture are characteristics
that determine whether access to the product is easily reached by all users and
quickly learned. These and other factors determine whether the product will be
accepted or rejected by the user. In the case of a portal or web application, refers to
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the product information. This article aims to review the literature on aspects of
usability, accessibility and information architecture for awareness of the importance
of these requirements in the development of a software project specifically for the
web. For a software product has user acceptance is essential to have interaction
aimed at ease of use of the application that is aligned with the usability of
accessibility guidelines, and combine the appropriate use of information as an
attempt to balance user, content and context. Developing a software product is not a
quick and easy task, you need careful planning to achieve a satisfactory result.
Knowledge of the techniques exposed in this paper enables the designer to develop
interfaces in order to reach all users through communication between the system and
the user performing appropriate actions and interpretations during the interaction
Keywords: usability, accessibility, architecture, information.

2 Introdução
Atualmente vivemos em uma sociedade que está amplamente ligada à
informação, por isso o rápido avanço e o crescimento dessas informações são
transformadas em desenvolvimento técnico e científico. A Internet é o maior e
principal canal de comunicação pelo qual circulam essas informações. O número de
sites web aumenta a cada dia, tornando-a um espaço rico e diversificado em
conteúdos gerais e específicos para cada tipo de usuário. Gonçalves (2002)
considera os sites como verdadeiros sistemas de informação e classificou-os em
categorias de acordo com as suas características e utilidades. As categorias
englobam sites de notícias, negócios, temáticos, educativos, institucionais, portais,
motores de busca e sites pessoais.
A qualidade de software vem sendo cada vez mais explorada pelos usuários
que se mostram mais exigentes e a usabilidade procura alternativas para
proporcionar essa qualidade. Dessa forma destaca-se o aumento do número de
estudiosos e profissionais que criam e elaboram estudos relacionados ao
comportamento do usuário com o sistema, através da definição de princípios para
tornar as páginas web mais acessíveis e utilizáveis. A qualidade das informações
disponibilizadas e das funcionalidades técnicas do sistema deve ser projetada de
forma que atenda satisfatoriamente aos usuários. Para compreender a ideia de
usabilidade explorada nesse artigo, parte-se da definição de usabilidade
estabelecida por Nielsen (2002) como sendo a medida da qualidade da experiência
do usuário ao interagir com um website, um programa de computador ou outro
dispositivo que ele possa operar de alguma forma.
“O design do site, contudo, é muitas vezes mais importante para
usabilidade, pois os usuários nunca chegarão perto de páginas corretas, a
menos que o site seja estruturado de acordo com as necessidades do
usuário e contenha um esquema de navegação que permita as pessoas
descobrir o que desejam” (NIELSEN, 2000, p.18).

No desenvolvimento de interfaces com o usuário, outra característica
importante para a qualidade de uso se refere à acessibilidade que objetiva eliminar
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os obstáculos que existem entre usuários e conteúdos permitindo acesso universal a
uma interface e dessa forma, permitindo uma boa interação entre eles.
As interfaces devem ser acessadas por qualquer pessoa, independentes de
suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais (Nicholl, 2001).
Para isso é importante observar os critérios de usabilidade alinhados com a
acessibilidade além de combinar o uso adequado da arquitetura da informação como
uma tentativa de equilibrar usuário, contexto e conteúdo. Segundo Holzschlag
(2005) a arquitetura da informação, tem o objetivo de organizar, mesclar e combinar
tópicos em grupos lógicos para facilitar a vida do visitante e também de otimizar o
espaço limitado da tela com a maior quantidade de informações relevantes possível.
3 Aplicações Web
Aplicação web é uma aplicação de software que depende da web ou do uso
da infraestrutura web para sua execução (ZAFIRIS; PAPATHEODOROU, 2000). O
número de sistemas e aplicativos para web tem crescido exponencialmente por se
tratar de uma rede que disponibiliza os mais diversos tipos de informações.
Atualmente são muitas as ferramentas que auxiliam na criação de um website de
forma rápida e sem exigir muitos conhecimentos técnicos do desenvolver. Vale
lembrar que saber desenvolver uma página web está diretamente relacionado ao
resultado desse desenvolvimento atender a critérios de usabilidade, acessibilidade e
arquitetura da informação. Mesmo com as praticidades e facilidades que as
ferramentas de criação de websites oferecem é necessário ter conhecimentos
específicos para desenvolver um produto de qualidade e competência.
Os websites são classificados como páginas estáticas e dinâmicas. As
páginas dinâmicas permitem adicionar funcionalidades ao sistema que possibilitam
aos usuários adicionarem lógica de negócio ao utilizar um browser e permite acessar
dados persistentes através do serviço web. As páginas estáticas são documentos
pré-formatados que utilizam HTML (HyperText Markup Language) que é uma
linguagem de formatação de hipertexto. Nesse contexto, é necessário destacar a
relação entre quantidade e qualidade da informação. O excesso de informação
disponível na Internet, muitas vezes, não dispõe a credibilidade necessária e não
representa a capacidade do usuário em transformar informação em conhecimento.
Portanto, projetar sites visando a qualidade e que esteja de acordo com os princípios
de usabilidade estabelecidos por Nielsen, a acessibilidade e a arquitetura da
informação permite aos usuários acesso universal ao site, além de contribuir para
uma boa interação entre o usuário e a aplicação. Para garantir essa qualidade tornase conveniente a realização de testes de usabilidade e acessibilidade.
Os testes de usabilidade e acessibilidade visam verificar a conformidade do
conteúdo apresentado. Essa validação deve acontecer durante a fase de
desenvolvimento do web site. Para Dias (2003) a validação é importante para a
verificação da eficácia e da eficiência que consiste no desempenho do usuário
durante a interação obtendo resultados através da identificação de problemas de
usabilidade ao realizar tarefas específicas.
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4 Interface e Interação
Interação é o processo de comunicar usuários e sistemas computacionais
(Preece, 1994), ou seja, consiste em fazer com que usuário e sistema se
comuniquem entre si de forma que ambos consigam compreender a transmissão e a
emissão de mensagens através da realização de ações. Essas ações e
interpretações são realizadas pelo usuário através da interface de um sistema.
Interface pode ser compreendida como as partes de um sistema computacional
através das quais o usuário realiza a interação. Em se tratando de software a
interface é a parte fundamental para realizar a comunicação entre usuário e
sistema, pois por meio da interface o usuário consegue realizar as suas ações para
efetivar as suas tarefas. A interface é uma ferramenta do software que determina o
sucesso ou fracasso de um sistema, pois se o usuário não conseguir alcançar seu
objetivo ao interagir com a aplicação poderá rejeitá-lo. Para Moran (1981) uma
interface de software consiste parte de um sistema com a qual uma pessoa entra em
contato físico, perceptiva ou conceitualmente.
A dimensão física inclui os elementos de interface que o usuário pode
manipular, enquanto a dimensão perceptiva engloba aqueles que o usuário pode
perceber. A dimensão conceitual resulta de processos de interpretação e raciocínio
do usuário, desencadeados pela sua interação com o sistema, com base em
características físicas e cognitivas, seus objetivos e seu ambiente de trabalho.
5 Usabilidade
O termo usabilidade é designado para medir a qualidade da interação do
usuário com algum tipo de interface. A usabilidade consiste na facilidade de uso de
um produto, pois sendo fácil de usar, a aprendizagem, a produtividade e as
operações ganham um maior desempenho, diminuindo dessa forma o número de
erros. Para Nielsen (1993) uma interface deve ser fácil de aprender e memorizar
para se alcançar a satisfação do usuário. Essa facilidade de uso pode ser atingida
através da aplicação de um conjunto de regras e métodos desenvolvidos com a
intenção de melhorar a interação entre homem e máquina. Nielsen, considerado um
dos maiores pesquisadores referentes a usabilidade em interfaces, elaborou
algumas regras de usabilidade listadas a seguir:
 Clareza no modo de apresentação: refere-se ao fato de que o designer deve
trabalhar com a hipótese de que os usuários sempre terão dificuldades em
encontrar a informação.
 Facilidade de navegação: a informação desejada tem que ser acessada em no
máximo três cliques do mouse. Se esse índice for ultrapassado, o usuário
perderá gradativamente o interesse na informação. Para o usuário é importante
que ele encontre o que procura da forma mais rápida possível.
 Simplicidade: a informação deve ser acessada de forma clara e simples. É
necessário que o usuário encontre e compreenda facilmente a informação.
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Relevância do conteúdo: é importante que o conteúdo principal não seja em
hipótese alguma esquecido, portanto, não se deve deixar informações
secundárias "roubarem a cena".
 Consistência: se o sistema é consistente, o usuário fica mais à vontade,
primeiramente porque é mais fácil de aprender; segundo porque ele não se
preocupa em aprender ou procurar um comando sempre que acessar
determinada página.
 Tempo suportável: de acordo com suas pesquisas, Nielsen determinou um
tempo máximo de 10 segundos para uma página carregar. Se este limite for
ultrapassado, a tendência é que o usuário perca o interesse naquela informação,
e consequentemente no site.
Essas características referentes à usabilidade, apontadas por Nielsen, são
muito importantes e devem ser seguidas para a elaboração de um projeto web, pois
um site projetado de forma inadequada é difícil de entender e alcançar o objetivo
desejado. De acordo com a norma ISO 9241-11 (1998) existe usabilidade em um
produto se ele tiver eficácia, eficiência e gerar satisfação ao usuário. A eficácia
consiste na precisão e completeza com que os usuários atingem objetivos
específicos. A eficiência está relacionada com a precisão e completeza com que os
usuários atingem seus objetivos em relação à quantidade de recursos gastos. A
satisfação do usuário se refere ao conforto e aceitabilidade do usuário ao interagir
com o produto.
Criar projetos web que atendam aos princípios de usabilidade são fatores que
auxiliam na busca pela qualidade no uso de sistemas e determinam o sucesso ou
fracasso de um projeto. No entanto, para alcançar a qualidade desejada em um
produto de software faz-se necessário o estudo de outras áreas como Arquitetura da
Informação, Ergonomia, Interação Humano Computador e Engenharia de Software
que são importantes para melhorar ainda mais a usabilidade.
A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao
entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou
sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de
otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema (ABERGO, 2005).
Através da Ergonomia busca-se a adaptação de tarefas ao homem, com o objetivo
de fazer com que os usuários desempenhem tarefas computacionais sem erros e
em tempo suficiente através da eficiência, eficácia e consequentemente gere a
satisfação do usuário. A Ergonomia se preocupa exclusivamente com a facilidade de
uso dos produtos e procuram desenvolve-los de modo que se adaptem ao seu
público-alvo.
A Interação Homem-Computador (IHC) estuda como os usuários interagem
com o computador com o objetivo de desempenhar um trabalho gerando a
satisfação do usuário. É importante considerar que os usuários apresentam
comportamentos diferenciados e a interação entre ser humano e computador busca
desenvolver um modelo teórico de performance humana e criar ferramentas capazes
de medir a facilidade de uso , objetivando facilitar o projeto, a execução e avaliação
de ambientes computacionais. No projeto de um site a interface e as funcionalidades
do sistema são fatores determinantes para que o usuário desempenhe com êxito
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suas tarefas. A interface deve ser centrada no usuário, nas suas metas e nos seus
objetivos, ou seja, a interface deve ser projetada considerando o usuário como foco
principal ao longo do desenvolvimento do projeto (Norman, 1986).
Para construir um sistema deve-se considerar as características do usuário e
a qualidade do software. Para isso é importante destacar a importância da definição
dos requisitos do sistema, pois são fatores decisivos na qualidade do
desenvolvimento e do produto final (Yeh, 1984). Os requisitos são classificados
como funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais indicam funções que o
sistema ou componente deve ser capaz de realizar e definem o comportamento do
sistema. Os requisitos não funcionais são ligados nos aspectos humanos, entre eles
a interface e dizem respeito à qualidade do sistema. Desconsiderar esses fatores
podem implicar na qualidade do produto final. Pressman (2002) destaca dois grupos
de requisitos não funcionais desejáveis para uma boa interface: requisitos
relacionados à arquitetura da informação e à entrada de dados e requisitos de
entrada de dados.
Quanto aos requisitos relacionados à arquitetura da informação é importante
destacar:
1) Consistência de dados. A consistência é uma das principais
características de usabilidade de interface e consiste em verificar se a interface
apresenta o mesmo aspecto visual e o mesmo comportamento relacionado aos
menus, comandos de entrada, exibições de informação e as informações e funções.
Padronizar a apresentação dos dados, mensagens e a disposição dos elementos
refletem em uma boa usabilidade de uma interface (Nielsen, 2002). Para isso o
projetista deve ter cuidado na construção do código-fonte do projeto visando garantir
que os elementos aparecerão sempre na mesma ordem e que apresente o mesmo
comportamento ao longo das diversas interfaces que compõe o sistema.
2) Feedback. O feedback é importante para todo tipo de comunicação. No
caso de interação entre pessoa e computador o feedback deve ser programado
(Foley, 1997). Mostrar ao usuário onde ele se encontra dentro do site é um bom
exemplo de feedback. Quando o usuário clica em uma página, botão ou um link,
uma ação deve ser realizada quando isso não acontece o usuário perde interesse no
conteúdo.
3) Percepção humana. Cada usuário possui um estilo cognitivo, que
determina como ele percebe a informação. Para se criar uma interface que de fato
possa ser usada por diferentes pessoas, deve-se poder apresentar o seu conteúdo
de diversas formas, de modo a acomodar as diferentes percepções (Pressman,
1992). No entanto, vale destacar que as informações gráficas não substituem as
informações textuais. Saber combinar os elementos gráficos com textuais são
importantes para o usuário interpretar de forma satisfatória as informações. O
tamanho do texto, o tipo de fonte, o comprimento de uma linha, as letras
maiúsculas/minúsculas, a localização e cor são fatores que afetam diretamente a
facilidade com a qual a informação é percebida.
4) Níveis de habilidade e comportamento humano. Um projeto de software
deve ser compreendido e utilizado por todos os seus usuários, para isso é
necessário possuir recursos visuais como fotografias e ícones, menus e formulários
para auxiliar o usuário a visualizar melhor as suas ações durante a interação com a
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aplicação. Fatores como comportamento, habilidades físicas e personalidade
possuem influência significativa no êxito da interação com o sistema, pois cada
pessoa possui um comportamento específico para perceber e tratar as informações.
5) Às metáforas. O uso das metáforas facilita a aproximação do homem e o
computador, a utilização de metáforas na internet se faz através da criação de
nomenclaturas e sinais conhecidos pelo público, favorecendo o aprendizado do
usuário (Nielsen, 2002).
6) À minimização de carga de memória. No projeto de interfaces deve-se
diminuir o mínimo o esforço exigido pelo usuário para memorizar características do
site. Por isso recomendável a utilização de comandos mnemônicos e a utilização de
ícones (Foley, 1997). Deve-se ter cuidado a projeção de ícones, comandos textuais
para que não gerem dúvidas aos usuários. Os ícones devem expressar com
precisão seus objetivos. Deve-se evitar nomenclatura longa aos comandos, a fim de
memorizar sua utilização e ocupar pouco espaço na tela.
7) À classificação funcional dos comandos. O menu fornece uma lista de
opções para os usuários navegarem pelo site. Menu é uma metáfora oriunda de
restaurantes. Apresenta opções agrupadas em categorias, com um título
representando a categoria e abaixo as opções correspondentes ao título. Clicando
ou passando o mouse sob um determinado item do menu é possível ter acesso a um
submenu. São os chamados menu pull-down ou menu hierárquico. Esse tipo de
menu apresenta a vantagem de ser chamado apenas quando necessário,
economizando espaço na tela, pois um menu muito extenso pode acabar
confundindo os usuários.
8) Projeto independente da resolução do monitor. Uma característica
importante ao projetar uma interface está relacionado à resolução do monitor. Em
interfaces tradicionais o projetista sabe para qual ambiente está projetando, tendo
controle sobre cada pixel que aparece para o usuário. Na web, o projetista não tem
esse controle, pois o usuário pode acessar a Internet de diversas maneiras. Um dos
princípios básicos para a construção de interfaces web é não utilizar uma largura
fixa, determinada por um certo número de pixels através da utilização de
percentagens do espaço disponível (Nielsen, 2000).
Quanto aos requisitos de entrada de dados destacam-se:
1) Mecanismos de ajuda. Devem ser disponibilizados mecanismos que
ajudem o preenchimento de campos de entrada de dados (Ferreira et al., 2008), em
como dicas quando o mouse passar sobre algum item. Indicação de campos
obrigatórios, é um bom exemplo de mecanismo de ajuda, pois evita de o usuário
tentar enviar o formulário e ter que voltar em virtude de não ter preenchido um
campo que é obrigatório. Uma característica importante é identificar tais campos
com o uso da palavra “obrigatório” (Harrison, 2004).
2) Prevenção e tratamentos de erros. Prevenir ou tratar erros em uma
interface é muito importante para que o usuário possa interagir com uma aplicação
com sucesso de modo que o usuário não escolha uma opção inválida para só
receber uma mensagem de erro (Foley, 1990).
6 Acessibilidade
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Para garantir o sucesso da interação do computador e o usuário, não basta
apenas ter uma boa usabilidade. O projetista deve preocupar-se em garantir a
acessibilidade a qualquer tipo de usuário. Acessibilidade é o termo usado para
indicar a possibilidade de qualquer pessoa usufruir de todos os benefícios de uma
vida em sociedade, incluindo a Internet (Nicholl, 2001). O termo acessibilidade na
Internet promove o acesso universal a todos os usuários em qualquer tipo de
interação disponibilizada na rede como, por exemplo, chats, e-mails, entre outros.
Acessibilidade na web comtempla o acesso específico aos componentes web como
sites, por exemplo.
Projetar aplicações web visando a acessibilidade não é uma tarefa fácil. O
projetista deve considerar todos os tipos de deficiências que uma pessoa possa
apresentar como, por exemplo, deficiências físicas, motoras, sensoriais, que devem
ser compensadas de forma a permitir que essas pessoas tenham acesso aos
sistemas computacionais. Para isso é preciso haver a adaptação de hardwares e
softwares a fim de permitir que um computador possa ser usado por pessoas com os
mais variados tipos de deficiências (Harrison, 2005). No caso de uma interação com
Sistemas de Informação cuidados como a utilização do mouse, teclado, visualização
do monitor e obtenção de sons devem ser abordados.
Em ambientes web seguir algumas diretrizes referentes à acessibilidade
podem auxiliar na construção de conteúdos acessíveis. Existem vários documentos
internacionais que propõe regras de acessibilidade na web para orientar
desenvolvedores na fase de criação, avaliação e conteúdo. Todas essas fases são
baseadas em diretrizes do W3C (World Wide Web Consortium) que é uma
organização mundialmente conhecida por elaborar documentos de especificação de
tecnologias criadas para a Web. O W3C procura desenvolver padrões de
tecnologias voltadas para a Web de forma que qualquer pessoa possa acessar os
conteúdos da web independente de qual hardware ou software seja utilizado.
Através da WAI (Web Acessibiity Initiative), o W3C desenvolve diretrizes para
a acessibilidade. As diretrizes englobam conteúdos de páginas web,
desenvolvedores de web browsers e players de mídia e fabricantes de ferramentas
de criação de conteúdos. Todas as diretrizes foram fundamentadas nas
especificações técnicas da web que também são desenvolvidas pela W3C.
Vale lembrar que as pessoas portadoras de deficiências podem apresentar
dificuldades com os conteúdos apresentados e a forma de acesso a esses
conteúdos. Portanto projetar sites web visando suprir essas dificuldades envolvem
alguns fatores relacionados com o tipo de deficiência do usuário e é necessário
concentrar o projeto em tais dificuldades, seguindo algumas diretivas destacadas:
1) Fornecer alternativas ao conteúdo sonoro e visual. Essa recomendação
é para que as imagens sejam apresentadas juntamente com um texto alternativo
que deve ser uma descrição pequena e que sirva para designar funções.
2) Não recorrer apenas à cor. Para garantir o acesso quando no caso de
monitores monocromáticos e pessoas que não conseguem diferenciar determinadas
cores a interface deve ser adaptada entre contraste e fundo para fornecer uma boa
legibilidade do texto e garantir uma alternativa a todas as informações veiculadas
com cor procurando fazer com que fiquem compreensíveis sem cor.
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3) Utilizar corretamente marcações e folhas de estilo. Validar as páginas
para garantir que a sintaxe dos comandos esteja correta e interpretada igualmente
por todos os tipos de navegadores.
4) Indicar claramente qual o idioma utilizado. Importante para que os
buscadores identifiquem o idioma utilizado e para que os sintetizadores de voz
consigam detectar que o trecho de conteúdo está em idioma diferente do restante
da página e consiga emitir a pronúncia equivalente à língua.
5) Criar tabelas passíveis de transformação harmoniosa. Devem-se
utilizar tabelas apenas para mostrar dados condizentes com a situação como, por
exemplo, o resultado de uma consulta em um banco de dados, estruturas de dados
estatísticos, entre outros.
6) Assegurar que as páginas dotadas de novas tecnologias sejam
transformadas harmoniosamente. Deve-se observar a acessibilidade mesmo
quando as páginas utilizem a combinação de tecnologias extras como Flash,
Applets, Media Player, entre outras; permitir que a página seja compreensível
mesmo quando recursos de CSS e Javascript estejam desabilitados no navegador.
7) Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do
conteúdo. Esse ponto de verificação se refere aos objetos que se movem ou
piscam na tela. Esses objetos devem ser inseridos na interface apenas se realmente
for necessário. Sempre oferecer um recurso para desativá-los ou mesmo garantir
transições suaves. No caso de deficiência visual ou cognitiva esses fatores devem
ser evitados ou controlados pelos usuários até mesmo para garantir conforto e
consistência para todos os usuários.
8) Assegurar a acessibilidade direta de interface dos usuários integrado.
No caso de um objeto integrado possuir uma interface própria como por exemplos,
Applets e arquivos Flash que não utilizam marcações HTML, é importante serem
acessados pelo navegador ou disponibilizar uma página alternativa.
9) Projetar páginas considerando a independência dos dispositivos.
Deve-se considerar que uma interface pode ser acessada por diferentes
dispositivos, como por exemplo computadores que não possuem mouse,
dispositivos móveis, dispositivo que utiliza um apontador como mouse, monitores
monocromáticos ou de tamanho muito reduzido, leitores de tela, entre outros.
10) Utilizar soluções de acessibilidade transitórias. Visa que as
tecnologias de apoio aos navegadores antigos corretamente. Vale destacar que as
janelas popups devem evitadas pelo fato de alguns leitores de tela nao avisarem a
abertura do mesmo, pois essas janelas, muitas vezes, são desncessárias e acabam
provocando irritação no usuário. Também é importante assegurar o correto
posicionamento de todos os controles de formulários que tenham rótulo associados
implicitamente e permitir a leitura linear em todas as tabelas que apresentem textos
em colunas paralelas e com translineação até que as tecnologias utilizadas pelos
usuários reproduzam as apresentações corretas dos conteúdos. Outra
carascterística importante é com relação aos links que devem apresentar sempre o
mesmo formato. Para isso é necessário inserir, entre ligações adjacentes, caracteres
que não funcionem como ligação e sejam passíveis de impressão.
11) Utilizar tecnologias e recomendações da W3C. Garantem que as
questões de acessibilidade estejam presentes no projeto por possibilitar funções de
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acessibilidade integradas. As especificações do W3C são apreciadas nas fases
iniciais do projeto e desenvolvidas segundo um processo aberto e consensual.
12) Fornecer informação de contexto e orientações. Para auxiliar os
usuários a compreenderem páginas ou elementos complexos devem-se observar
fatores como: o estabelecimento de uma hierarquia de conteúdos corretos utilizando
marcações de cabeçalhos (h1 a h6); os frames devem ser intitulados para fornecer a
identificação do mesmo e descrever a finalidade e o modo de como se relacionam;
em grupos de informações extensas é necessário dividir em grupos facilitando a
visualização como, por exemplo, utilizar cabeçalhos para estruturar documentos,
utilizar listas hierárquicas sempre que necessário, utilizar a cláusula option para
agrupar informações dentro de um select, utilizar a cláusula fieldset para agrupar
controles de formulários.
13) Fornecer mecanismos de navegação claros. Esse fator é importante
para auxiliar pessoas com deficiências cognitivas ou cegueira. Fatores como:
identificar claramente o destino de cada ligação para fazer sentido quando lido fora
de contexto (evitar o uso do “clique aqui”); fornecer metadados para acrescentar
informações semânticas a páginas ou sites; disponibilizar o mapa do site para dar
informações gerais sobre os conteúdos do site; inserir informações descritivas antes
de cada seção de agrupamento de informações; disponibilizar diferentes tipos de
pesquisa de acordo com as preferências do usuário, entre outros fatores, auxiliam o
usuário a aumentar as possibilidades de encontrar as informações na página ou no
site.
14) Assegurar a clareza e a simplicidade dos documentos. Utilizar um
mecanismo de paginação coerente e sistemático, utilizar uma linguagem de fácil
compreensão, complementar o textos com imagens ou apresentações sonoras, são
fatores que beneficiam os usuários, principalmente se o mesmo tiver deficiência
cognitiva ou apresentar dificuldades na leitura, pois proporcionam uma comunicação
eficaz por permitir acesso a informação para todos.
Uma interface mal projetada pode causar danos graves e dificuldades na
realização dos trabalhos para uma organização, mesmo assim, poucas
organizações consideram esse fato quando estão planejando as suas aplicações
(Laurel, 1990). Para uma interação do usuário com o computador é necessário ter
uma interface que seja de fácil utilização e que independente do nível de
conhecimento e possibilidades dos usuários, todos consigam alcançar seus
objetivos ao utilizar um produto de software.
7 Considerações Finais
Em um projeto que envolve interação entre usuário e computador a
transparência das informações deve ser estabelecida para que o usuário não perca
o foco e disperse sua atenção em conteúdos que não são relevantes no momento
da interação ou mesmo que o usuário perca o interesse na aplicação. As interfaces
devem ser projetadas visando à satisfação do usuário. Recorrer aos princípios de
usabilidade estabelecidos por Jakob Nielsen, atender às diretivas de acessibilidade
e adaptar as informações são fatores essenciais e que apresentam um forte impacto
na qualidade do sistema de informação. A construção de um sistema depende do
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conjunto desses elementos e da participação do usuário, pois os mesmos analisam
e interagem com o sistema.
A temática abordada nesse artigo teve o objetivo de levantar alguns aspectos
referentes à usabilidade e acessibilidade como o levantamento de requisitos não
funcionais e diretivas de acessibilidade, que são orientações já disponíveis na
literatura, de forma a conscientizar os projetistas que esses fatores devem ser
considerados relevantes e decisivos na qualidade final do produto.
Através do levantamento bibliográfico explorado nesse artigo pode-se notar
que não há uma “receita” ou um método único para projetar o design de uma
interface. Como trata a usabilidade, acessibilidade e a arquitetura da informação, o
design da interface deve ser projetado visando dirigir o objeto exatamente para sua
função com o usuário no centro da questão como trata o princípio da Ergonomia que
busca a adaptação de tarefas ao homem para que estes interajam com a aplicação
de forma satisfatória, correta, sem produzir erros e em curto espaço de tempo. Vale
destacar também que o projeto deve ser elaborado visando atender a todos o seu
público-alvo através de uma interface que respeite as necessidades e preferências
dos mesmos. As interfaces devem permitir uma interação que traga em sua
essência a ruptura dos limites fixados por projetos elaborados através da não
observância das diretivas de acessibilidade bloqueando a utilização de recursos
para usuários com necessidades especiais.
Como trabalhos futuros pretende-se aplicar os recursos levantados nesse
artigo no portal institucional do IFPR que possui uma gama de usuários que
apresentam necessidades diversificadas. Pretende-se aplicar testes de usabilidade e
acessibilidade para verificar se o produto atende às necessidades dos usuários e
posteriormente fazer um protótipo do portal institucional do IFPR de acordo com os
princípios de acessibilidade alinhados às diretivas de acessibilidade.
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Resumo: Leucemia Linfóide Aguda (LLA), é o tipo mais comum de câncer
infantil, correspondendo cerca de 80% dos casos, principalmente entre dois e cinco
anos, apresentando prevalência em crianças brancas e do sexo masculino,mais do
que em negras e do sexo feminino, correspondendo a 25% de todos os cânceres em
crianças caucasianas nessa faixa etária. Em adolescentes e adultos jovens, a
incidência das leucemias agudas é de aproximadamente 20%. Atualmente, com a
utilização de uma quimioterapia intensiva e com os incrementos na terapia de
suporte, como transfusões sanguíneas e antibiótico-terapia, cerca de 70 a 75% das
crianças curam-se da Leucemia Linfóide Aguda. O tratamento de LLA pode variar de
dois a três anos. E para que este ocorra com sucesso, são seguidos protocolos, que
podem variar de centro para centro. Estes protocolos podem ser constituídos
invariavelmente de cinco grandes fases: indução da remissão, intensificaçãoconsolidação, reindução, prevenção da leucemia no sistema nervoso central (SNC)
e continuação ou manutenção da remissão.
Palavras-chave: Leucemia Linfóide Aguda, Tratamento, Câncer
Abstract: Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) is the most common type of
childhood cancer, representing about 80% of cases, mainly between two and five
years, with prevalence in white children and males more than females and black ,
corresponding to 25% of all cancers in Caucasian children in this age group. In
adolescents and young adults, the incidence of acute leukemia is about 20%.
Currently, the use of an intensive chemotherapy and increments the support therapy,
such as blood transfusions and antibiotic therapy, about 70 to 75% of children heal
Acute Lymphoblastic Leukemia. Treatment of LLA can vary from two to three years.
And for this to occur successfully, protocols are followed, which vary from center to
center. These protocols are invariably composed of five main phases: remission
induction, intensification, consolidation, reinduction, prevention of leukemia in the
central nervous system (CNS) and continuation or maintenance of remission.
Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, Treatment, Cancer.
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1. INTRODUÇÃO
A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é caracterizada como uma
neoplasia maligna, devido ao acúmulo de células linfóides imaturas na
medula óssea. Assim, os sinais e sintomas resultantes de graus variáveis
de anemia, neutropenia, trombocitopenia e infiltração dos tecidos por
células leucêmicas. (LEITE, E. P. et al.; 2007).
Embora a LLA possa ocorrer em qualquer idade, sua incidência é maior entre
crianças de 2 a 5 anos, numa porcentagem de cerca de 70%, diminuindo entre
adolescentes e adultos jovens, entre os quais a incidência das leucemias agudas é
de 20%, voltando a crescer após os 60 anos de idade (FARIAS, M. G.; CASTRO, S.
M.; 2004). Entre crianças, a doença é mais comum naquelas de cor branca (1,8:1) e
do sexo masculino (1,2:1) (PEDROSA, F.; LINS, M.; 2002), sendo atualmente
curável em cerca de 80% dos pacientes (ALVES, J. G.; PONTES, C. M. A.; LINS, M.
M.; 2009).
A causa da LLA ainda é desconhecida, é improvável que a transformação
leucêmica seja resultante de um único evento, mas sim do acúmulo de múltiplos
processos envolvendo interações complexas entre a susceptibilidade do hospedeiro
(PEDROSA, F.; LINS, M.; 2002), alteração genética específica (FARIAS, M. G.;
CASTRO, S. M.; 2004), danos cromossômicos secundários à exposição por agentes
químicos ou físicos e à possível incorporação de informações genéticas virais
transmitidas às células progenitoras (PEDROSA, F.; LINS, M.; 2002).
A avaliação da incidência dos subtipos de leucemias no mundo tem mostrado
variações importantes em relação à distribuição geográfica, sexo, idade e grupos
étnicos ou raciais, sugerindo que possam existir diferentes fatores etiológicos. No
Brasil, estudos epidemiológicos mostraram a relação entre subtipos imunológicos de
LLA com sazonalidade e condições socioeconômicas, além de evidenciar variações
da incidência dessa doença em diferentes estados brasileiros (LEITE, E. P. et al.;
2007).
A LLA passou por um notável progresso em relação a um melhor
conhecimento, bem como, ao tratamento, principalmente as leucemias. Até meados
do último século as leucemias eram consideradas, universalmente, uma doença
fatal. O desenvolvimento de combinações terapêuticas, utilizando drogas citotóxicas
com ou sem transplante, tem aumentado o percentual de cura do portador de
Leucemia linfóide aguda em mais de 80%.( PEDROSA, F.; LINS, M.; 2002)
O trabalho objetivou realizar uma revisão de artigos sobre leucemia linfóide
aguda, descrevendo suas características clínicas, laboratoriais, o diagnóstico, o
tratamento e suas possíveis complicações.
2.METODOLOGIA
Realizou-se busca de dados no Scielo, Pubmed por artigos originais utilizando as
palavras chaves Leucemia; Leucemia Linfóide Aguda, Hemoglobinopatias. Foram
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encontrados diversos artigos, dos quais dez artigos na língua portuguesa foram
selecionados, em que excluímos os artigos de língua estrangeira.
3.RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
A leucemia linfóide aguda (LLA) é uma neoplasia maligna do sistema
hematopoiético caracterizada pela alteração do crescimento e da proliferação das
células linfóides na medula óssea, com consequente acumulo e infiltração
(ZANICHELLI, M. A.; COLTURATO, V. R.; SOBRINHO, J.; 2010) de células jovens
denominadas blastos (IKEUTI, P. S.; BORIM, L. N. B.; LUPORINI, R. L.; 2009) em
diferentes etapas da maturação, pois os mesmos mantêm capacidade de
multiplicação, mas não de diferenciação até formas maduras e normais (FARIAS, M.
G.; CASTRO, S. M.; 2004).
3.2. SINAIS E SINTOMAS
A diminuição dos leucócitos propicia o aparecimento de infecções, o mesmo
efeito no número de hemácias provoca anemia, e a redução da contagem de
plaquetas pode ocasionar sangramentos. Outras manifestações clínicas da LLA são
secundárias à proliferação de blastos, que infiltram tecidos do organismo como
amígdalas, linfonodos, pele, baço, rins, sistema nervoso central e outros. Os sinais e
sintomas mais frequentes são febre, adenomegalias, manifestações hemorrágicas,
palidez (NEHMY, R. M. Q. et al.; 2011) (IKEUTI, P. S.; BORIM, L. N. B.; LUPORINI,
R. L.; 2009) hepatomegalia (68%), esplenomegalia(63%), linfodenopatia (50%)
(IKEUTI, P. S.; BORIM, L. N. B.; LUPORINI, R. L.; 2009) fadiga e dor óssea
(NEHMY, R. M. Q. et al.; 2011).
As dores ósseas como sintoma inicial, ocorrem em 25% dos casos e atingem,
principalmente, os ossos longos. Resultam de uma infiltração leucêmica do periósteo
causando uma expansão da cavidade medular devido aos linfoblastos, ou ainda, de
uma hemorragia óssea. Infiltração leucêmica da articulação também pode ocorrer
causando artralgias, edemas e calor local (IKEUTI, P. S.; BORIM, L. N. B.;
LUPORINI, R. L.; 2009).
3.3. DIAGNÓSTICO
O diagnóstico e a classificação das leucemias agudas estão em contínua
evolução, visto que permitem a identificação do tipo celular envolvido na
leucemogênese, o que é essencial, pois orienta a terapêutica e determina, até certo
ponto, o prognóstico (FARIAS, M. G.; CASTRO, S. M.; 2004).
A confirmação do diagnóstico de LLA é feita pela realização do mielograma,
com a análise morfológica complementada pelos exames de imunofenotipagem,
citogenética e biologia molecular, estes últimos fundamentais para a escolha do
esquema terapêutico (NEHMY, R. M. Q. et al.; 2011).
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O hemograma pode revelar anemias normocítica e normocrômica e
trombocitopenia. A contagem de leucócitos está ocasionalmente muito alta, mas
frequentemente normal ou diminuída. Os blastos são raros ou ausentes em
pacientes leucopênicos, mas em casos de leucocitose podem ser numerosos,
chegando a constituir maioria (FARIAS M. G.; CASTRO, S. M.; 2004).
No mielograma o diagnóstico da LLA fundamenta-se na demonstração de
mais de 25% de linfoblastos na medula óssea (FARIAS, M. G.; CASTRO, S. M.;
2004) (IKEUTI, P. S.; BORIM, L. N. B.; LUPORINI, R. L.; 2009). A medula encontrase hipercelular com substituição dos espaços adiposos e elementos medulares
normais por células leucêmicas, com precursores mielóides e eritróides residuais de
aspecto normal e megacariócitos diminuídos ou ausentes (FARIAS, M. G.; CASTRO,
S. M.; 2004). A presença de blastos leucêmicos no líquido cerebroespinal indica o
comprometimento do sistema nervoso central (SNC) (IKEUTI, P. S.; BORIM, L. N.
B.; LUPORINI, R. L.; 2009).
Devido às características morfológicas apresentadas, o grupo French
American British (FAB) classificou as LLAs em três subtipos morfológicos – L1, L2 e
L3 – com base no diâmetro celular, na forma do núcleo, no número e na
protuberância dos nucléolos e na quantidade e no aspecto relativo do citoplasma
(FARIAS, M. G.; CASTRO, S. M.; 2004).
Através da imunofenotipagem é possível classificar as LLAs de acordo com a
expressão de antígenos específicos, podendo, inicialmente, essas leucemias podem
ser classificadas de linhagem T ou B, de acordo com as características
imunofenotípicas dos linfoblastos, sendo possível detectar com bastante precisão,
além da linhagem celular, o nível de diferenciação em que se encontra o processo
leucêmico (FARIAS, M. G.; CASTRO, S. M.; 2004).
Dessa forma, quando os critérios morfológicos são suplementados por
informações imunofenotípicas, a classificação das leucemias agudas aumenta cerca
de 70% a 99%, sendo possíveis a diferenciação da LMA, a detecção de linhagem B
ou T, a definição de subtipos linfóide e a diferenciação de leucemia aguda
bifenotípica (FARIAS, M. G.; CASTRO, S. M.; 2004).
3.4. TRATAMENTO
Atualmente, com a utilização de uma quimioterapia intensiva e com os
incrementos na terapia de suporte, como transfusões sangüíneas e
antibioticoterapia, cerca de 70 a 75% das crianças podem ser curadas de Leucemia
Linfóide Aguda. (LAKS et al, 2003)
Segundo PEDROSA & LINS(2002), o tratamento de LLA pode variar de dois a
três anos. E para que este ocorra com sucesso, são seguidos protocolos, que
podem variar de centro para centro. Estes protocolos podem ser constituídos
invariavelmente de cinco grandes fases: indução da remissão, intensificaçãoconsolidação, reindução, prevenção da leucemia no sistema nervoso central (SNC)
e continuação ou manutenção da remissão.
Na indução da remissão, o objetivo é eliminar sintomas e sinais atribuídos à
doença, procurando eliminar do líquido cefalorraquidiano as células neoplásicas e
fazer com que a medula óssea retorne à sua hematopoiese normal. Geralmente são
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utilizadas três ou quatros drogas: corticóide, vincristine, L-asparaginase e
daunoblastina. Teoricamente considera-se que a terapia da leucemia seria curativa
se o tratamento precoce fosse suficiente para erradicar as células malígnas antes
que elas se tornem resistentes às drogas. Esse conceito levou ao desenvolvimento
de protocolos progressivamente mais intensivos com o aumento do número de
drogas, especialmente para pacientes com alto risco de recaída ( LAKS et al, 2002).
A fase intensificação-consolidação é indicada para erradicar as células
leucêmicas residuais, isto é, reduzir a presença de células leucêmicas na medula
óssea indetectáveis à microscopia eletrônica, e ajustar a intensidade do tratamento
conforme a estratificação do risco de recidiva, creditando-se a essa fase a melhora
dos resultados (PEDROSA & LINS,2002).
Na fase de reindução, são administradas as mesmas drogas utilizadas
durante a fase de indução (LAKS et al, 2003).
Após, realiza-se a prevenção da recaída da leucemia no SNC, que é parte integral
do tratamento curativo da LLA. Ela pode ser feita de maneiras diferentes, mas
normalmente mediante o uso de quimioterapia intratecal e radioterapia do crânio. O
conhecimento de que a radioterapia do crânio pode causar importante
neurotoxicidade e ocasionalmente tumores cerebrais, especialmente em crianças
mais jovens, tem resultado na substituição dessa modalidade de terapia por doses
adicionais de quimioterapia intratecal e uma quimioterapia sistêmica mais intensiva
(PEDROSA & LINS, 2002).
Embora a maioria das crianças com LLA apresentem altas taxas de
sobrevida, com tratamento de manutenção com doses-padrão de 6-mercaptopurina
e methotrexate, as LLAs de alto risco apresentam melhores resultados com
tratamentos mais intensivos. (PEDROSA & LINS, 2002).
E por fim, a terapia de manutenção, cuja terapia ocorre com quimioterapia menos
intensa (LAKS et al, 2002).
3.5. CONTROLE PÓS-TRATAMENTO
A Leucemia Linfóide Aguda evoluiu de uma doença mal conhecida e intratável
na metade do século passado, para uma doença cujo conhecimento possibilitou o
aperfeiçoamento de drogas com protocolos terapêuticos adequados, permitindo
assim, que um maior número de sobreviventes chegue a idade adulta ( PEDROSA &
LINS, 2002; MONTEIRO et al, 1998).
Durante o tratamento de Leucemia Linfóide Aguda (LLA), vários aspectos têm
sido apontados como causadores de alterações no metabolismo normal dos
pacientes.
Entre as alterações pode-se citar a desaceleração do crescimento, podendo
ser justificada pela nutrição deficiente, a ocorrência de infecções, a quimioterapia e a
radioterapia cranial. Sendo a radioterapia o principal causador dessa alteração no
crescimento, por levar a uma diminuição de secreção do hormônio de crescimento
(GH). A manifestação da deficiência de GH depende do estádio puberal em que a
criança está sendo observada, podendo ser parcial e persistir vários anos após o
tratamento (MONTEIRO et al, 1998).
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Outro efeito tardio apontado após a terapêutica nos sobreviventes de
Leucemia Linfóide Aguda é a obesidade (ALVES et al, 2009).
Alguns estudos mostram que o maior risco de obesidade pós-tratamento de
LLA, seria pela deficiência do hormônio do crescimento na vida adulta. Outra
hipótese é a de que a irradiação sob o crânio acarrete danos nos centros cerebrais
que controlam o apetite, o comportamento alimentar e a composição corporal.
Especula-se também, que o mecanismo da obesidade nesses pacientes tenha
vários fatores, podendo incluir anormalidades do balanço energético, diminuição da
atividade física, alterações hormonais e uso de corticóides (ALVES et al, 2009).
Estudos revelam que os transtornos depressivos também estão entre as
alterações do pós-tratamento. A associação entre a depressão e a doença pode
acarretar numa piora da evolução do quadro psiquiátrico como da doença de base.
Muitas vezes, a depressão propriamente dita, demora a ser diagnosticada e tratada,
já que podem estar superpostos aos sintomas da patologia clínica. Por isso da
importância do controle da doença pós-tratamento e a atenção nos demais sintomas
apresentados (ALVES et al, 2009).
Concluí-se desta forma, que a LLA é uma doença altamente curável, com alto
índice de sobreviventes que chegam a idade adulta. O tratamento deve ser
acompanhado minuciosamente em cada etapa, realizando inclusive o
acompanhamento pós-tratamento, para que se houver alguma alteração metabólica,
possa ser diagnosticado e tratado rapidamente.
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Resumo: Nas últimas décadas a obesidade vem se mostrando como uma epidemia
mundial afetando tanto crianças quanto adultos das mais distintas classes sociais.
Estudos apresentam diversas doenças relacionadas à obesidade, por exemplo,
hipertensão, diabetes tipo 2, problemas ortopédicos, entre outras complicações.
Diante da evolução que tornou várias atividades cotidianas executadas com o
mínimo de esforço necessário, o Homem vem ser tornando cada vez mais
sedentário e propenso a essas doenças relacionadas ao estilo de vida
inativo/sedentário. Esse comodismo causado pela evolução da tecnologia reflete
também nas crianças e adolescentes que passaram a ingerir alimentos pouco
nutritivos associados a atividades passivas (assistir televisão, jogar vídeo game,
etc.). Esse ensaio tem por finalidade apresentar através de revisão literária atual os
efeitos causados pela obesidade em crianças e adolescentes no ambiente escolar.
Palavras-chave: Obesidade, crianças, adolescentes.
Abstract: In recent decades obesity has proved as a worldwide epidemic affecting
both children and adults the most different social classes. Studies have various
obesity-related diseases, for example hypertension, type 2 diabetes, orthopedic
problems, among other complications. The evolution that has several daily activities
implemented with minimal effort, the man is becoming increasingly sedentary and
prone to these diseases related to lifestyle inactive / sedentary. This complacency
caused by the evolution of technology also reflected in children and adolescents who
have little to eat nutritious foods associated with passive activities (watching TV,
playing video games, etc..). This essay aims to show through literature review current
effects caused by obesity in children and adolescents in the school environment.
Keywords: Obesity, children, adolescents

1 Introdução
A obesidade já pode ser considerada um dos grandes males deste século. A
alimentação desregrada, aliada ao baixo nível de atividade física apresentado pela
maioria da população, tem contribuído para que, a cada dia, nos tornemos mais
vulneráveis e propensos ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao estilo de
ISSN 2237-700X

72

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

vida.
Bouchard (2003) concorda com tal afirmação quando relata que a obesidade
e o estilo de vida fisicamente inativo são dois dos fatores de risco mais prevalentes
de doenças crônicas comuns do mundo ocidental, além de acarretarem custos
enormes para a saúde e economia.
Diante desse quadro, estabelece-se para os próximos anos uma grave
constatação, em que diversos estudos apontam para uma situação de epidemia,
derivada dos fatores acima citados. Nessa perspectiva, Barbosa (2004) afirma que
existe aproximadamente um bilhão de pessoas obesas no mundo. Essa
problemática pode iniciar-se em qualquer idade, desencadeada por fatores como
desmame precoce, introdução inadequada de alimentos, distúrbios de
comportamento alimentar e de relação familiar especialmente nos períodos de
aceleração do crescimento. Soares e Petroski (2003) e ainda Mello, Luft e Mayer
(2004) salientam que os agravos decorrentes da obesidade podem ser: articulares,
como uma maior predisposição a artroses, osteoartrites. Cardiovasculares, como
hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia cardíaca e morte súbita. Cirúrgicas, com
aumento de chance por necessidades de intervenção desta. Em nível de
crescimento, com idade óssea avançada, aumento da estatura e menarca precoce.
Dermatológicas, com micoses, estrias, dermatites e piodermites. Endócrinometabólicas com uma maior resistência à insulina, maior predisposição a diabetes
mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, gota úrica. Gastrintestinais,
aumentando a frequência de litíase biliar. Neoplásicas, com maior frequência de
câncer de endométrio, mama, reto e próstata. Respiratórias, com uma forte
tendência à hipóxia, apneia de sono, asma, entre outras.
Nesse sentido, Barbosa (2004) salienta que o melhor lugar para desenvolver
o hábito saudável da prática de atividade física é na escola. Neste ambiente o aluno,
além de preencher seu tempo ocioso, poderá desenvolver suas capacidades físicas,
mentais, emocionais e sociais, por meio de jogos e brincadeiras.
Diante das informações mencionadas surge a pergunta: quais os efeitos da
obesidade em crianças e adolescentes no ambiente escolar?
A partir da realidade instalada, este ensaio se apresenta com o objetivo de
apontar e nortear aos profissionais de Educação Física sobre os efeitos da
obesidade em crianças e adolescentes no ambiente escolar.
Buscou-se através de revisão literária criar um banco de informações
amparado em livros e nas plataformas de dados Scielo e Pubmed, sobre trabalhos
publicados na atualidade que possam explicar quais os efeitos causados pela
obesidade, em seus diversos âmbitos, na vida destes indivíduos. Os estudos foram
selecionados levando em conta as publicações encontradas referentes a temática
efetuados a partir de 1990 e disponíveis nessas plataformas. O intuito deste artigo é
contribuir para as pesquisas em andamento, procurando agregar mais informações
que contribuam para melhorar a compreensão sobre os efeitos da obesidade em
crianças e adolescentes no ambiente escolar.
O estudo terá como enfoque principal as estatísticas atuais da real dimensão
da obesidade em crianças e adolescentes em âmbito nacional e internacional,
buscando alertar sobre os riscos que esta pode causar nos indivíduos.
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2 Fundamentação Teórica
2.1 Obesidade
Nos últimos anos, observa-se que o excesso de peso passou a desempenhar
uma ameaça muito grande a sociedade, pois além de acarretar vários problemas à
saúde afeta também os demais aspectos da vida humana, como social, emocional,
econômico, entre outros. A obesidade é uma doença complexa que tem afetado
praticamente todas as faixas etárias e grupos econômicos.
Bouchard (2003) entende que a obesidade caracteriza-se por um acúmulo de
tecido adiposo em todo o corpo ou em uma região específica. Guedes e Guedes
(1998) explicam que a obesidade refere-se especialmente ao aumento da
quantidade generalizada ou localizada de gordura em relação ao peso corporal,
sendo associada a elevados riscos para a saúde. As duas conceituações tornam-se
complementares, porém com uma premissa fundamental: o peso excessivo pode
tornar-se causador de diversos males relacionados a essa condição.
Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde (2008), em nível mundial,
um bilhão de adultos estão com sobrepeso e mais de 300 milhões são obesos. Pelo
menos 2,6 milhões de pessoas a cada ano morrem como resultado de excesso de
peso ou obesidade. Uma vez associado a países de renda alta, a obesidade agora é
também prevalente em países de baixa e média renda.
Pode-se observar que os números apresentados são alarmantes,
demonstrando que a obesidade tornou-se uma epidemia mundial que abrange as
diversas faixas etárias e classes sociais, por isso governantes e população devem
dar uma atenção maior a esta incidência ascendente, por meio da conscientização
da importância de se ter uma alimentação adequada, associada a atividades físicas
e estilo de vida diferenciado, que permita uma otimização das condições de saúde.
De acordo com Bouchard (2003, p. 13)
O aumento da prevalência do sobrepeso e da obesidade nas
últimas décadas pode ser explicado teoricamente por uma das
três citações a seguir, ou pela combinação delas. Primeira
cirscunstância estabelece que o aumento resulta do fato de que
uma grande parte da população está consumindo mais calorias
que os indivíduos das gerações passadas, sem mudanças no
gasto diário habitual de energia. O segundo panorama sugere
que a causa desse aumento pode ser encontrado na diminuição
do gasto energético diário, sem alteração da ingestão calórica.
Finalmente, a terceira circunstância propõe que a ingestão
calórica per capita tem realmente declinado quando comparada
com a das gerações anteriores, mas que o gasto energético diário
tem, em média, diminuído em proporção ainda maior.
Tendo por base o estudo do autor acima citado, observa-se que a prevalência
do sobrepeso e obesidade na população tem crescido rapidamente pelo aumento da
ingestão de calorias na dieta diária associado a diminuição de seu gasto em virtude
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das atividades cotidianas serem realizadas com o mínimo de esforço necessário
devido ao aumento da tecnologia e consequente sedentarismo das pessoas. Isso
pode ser observado diariamente em diversas famílias, onde a alimentação é
realizada de forma rápida e com alimentos altamente calóricos, em que não se
observa preocupação com a prática de atividades físicas ou outro elemento que
permita uma melhoria do quadro de condicionamento geral do indivíduo, o que
acaba refletindo na realidade que temos atualmente: pessoas obesas com alto
índice de doenças relacionadas ao estilo de vida inativo/sedentário.
Isso em boa parte se deve também ao aumento da renda das famílias, que
passaram a ter mais recursos e acesso a diversas facilidades oportunizadas pela
modernidade – principalmente no que se refere a equipamentos e serviços – que
acabam por minorizar o movimento físico, ampliando o quadro de sedentarismo.
Essa melhora financeira na vida das pessoas associada a inatividade física, acabou
por refletir assustadoramente nos números apresentados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) no última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)
referente a obesidade no Brasil. De acordo com o IBGE (2009), a obesidade cresceu
mais de quatro vezes nos homens, de 2,8% para 12,4% e mais de duas vezes entre
as mulheres, de 8% para 16,9%. Esses dados mostram que realmente o excesso de
peso tornou-se um problema de saúde pública grave e que deve ser encarado com
seriedade pois cada vez as proporções se tornam mais alarmantes.
Contraditoriamente, a sociedade cria tecnologias, o que ajuda os indivíduos a
ficarem cada vez mais inativos e incentiva o consumo de alimentos rápidos e
saborosos, mas delega as pessoas com excesso de peso uma enorme
discriminação e desaprovação ao fato delas se tornarem obesas. Suplicy (2002)
concorda com o exposto acima e reafirma que, curiosamente, o mundo está
projetado para fazer as pessoas comerem demais e depois condená-las por isso.
Em virtude da situação apresentada, mais cedo esse estilo de vida vem sendo
evidenciado e percebido em crianças e adolescentes, que por estarem inseridos em
ambientes onde esse tipo de cultura predomina, acabam por seguirem os mesmos
padrões e se tornando obesos precocemente acarretando graves problemas à
saúde.
2.2 Níveis de Obesidade
Podemos classificar basicamente indivíduos adultos a partir do cálculo de seu
IMC como portadores de déficits de peso (IMC < 18,5 kg/m²), sobrepeso (IMC ≥
25kg/m² ou de obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²).
Utilizando ainda o IMC, podemos entender os níveis de obesidade. Em
relação a eles, (SEIDELL in BOUCHARD, 2003, p. 24) comenta que dentro da
categoria da obesidade, três níveis de gravidade podem ser desenvolvidos: obeso
classe I (IMC = 30 – 34,9 kg/m²) com risco à saúde moderadamente aumentado,
obeso classe II (IMC = 35 – 39,9 kg/m²) com risco à saúde severamente aumentado
e obeso classe III (IMC 40 ou maior) com risco à saúde muito severamente
aumentado.
A partir desta subdivisão é possível obter o grau de obesidade em que o
individuo se encontra e com isso pensar qual a melhor estratégia a ser seguida em
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seu tratamento e quais complicações de saúde essas pessoas estão expostas.
Em indivíduos adultos, o IMC é representativo. No entanto, para menores de
18 anos, é preciso levar em conta a faixa etária. A tabela abaixo mostra o índice de
massa corporal identificando sobrepeso ou obesidade conforme o sexo e idade.
Viuniski (2001) salienta que essa nova tabela, por ser menos arbitrária, mais
universal e mais representativa do que as outras usadas, deverá ser um instrumento
útil para fornecer um levantamento mundial da prevalência da obesidade em
crianças e adolescentes.
Idade (anos)

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

2

18.4

18.0

20.1

20.1

2.5

18.1

17.8

19.8

19.5

3

17.9

17.6

19.6

19.4

3.5

17.7

17.4

19.4

19.2

4

17.6

17.3

19.3

19.1

4.5

17.5

17.2

19.3

19.1

5

17.4

17.1

19.3

19.2

5.5

17.5

17.2

19.5

19.3

6

17.6

17.3

19.8

19.7

6.5

17.7

17.5

20.2

20.1

7

17.9

17.8

20.6

20.5

7.5

18.2

18.0

21.1

21.0

8

18.4

18.3

21.6

21.6

8.5

18.8

18.7

22.2

22.2

9

19.1

19.1

22.8

22.8

9.5

19.5

19.5

23.4

23.5

10

19.8

19.9

24.0

24.1

10.5

20.2

20.3

24.6

24.8

11

20.6

20.7

25.1

25.4

11.5

20.9

21.2

25.6

26.1

12

21.2

21.7

26.0

26.7

12.5

21.6

22.1

26.4

27.2

13

21.9

22.6

26.8

27.8

13.5

22.3

23.0

27.2

28.2

14

22.6

23.3

27.6

28.6

14.5

23.0

23.7

28.0

28.9

15

23.3

23.9

28.3

29.1
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15.5

23.6

24.2

28.6

29.3

16

23.9

24.4

28.9

29.4

16.5

24.2

24.5

29.1

29.6

17

24.5

24.7

29.4

29.7

17.5

24.7

24.8

29.7

29.8

18

25

25

30

30

Fonte: Viuniski (2001, p. 228).

Segundo o IBGE (2009) destaca que em 2008 o excesso de peso atingia
33,5% das crianças de cinco a nove anos, sendo que 16,6% do total de meninos
também eram obesos; entre as meninas, a obesidade apareceu em 11,8%. Ainda
segundo o mesmo instituto, o aumento de peso entre os adolescentes de 10 a 19
anos foi contínuo. Isso é mais perceptível no sexo masculino em que o índice
passou de 3,7% para 21,7%, o que representa um acréscimo de seis vezes, Já no
sexo feminino as estatísticas triplicaram, de 7,6% para 19%, entre 1974-75 e 200809.
Com relação à obesidade nessa faixa etária, esta se mostra menos intensa,
mas também com tendência ascendente, indo de 0,4% para 5,9% entre os rapazes
e de 0,7% para 4,0% entre as moças.
Diante dos dados apresentados percebe-se o crescimento constante da
obesidade no Brasil, sendo que esse aumento é mais visível na área urbana em
relação à rural, e a percepção de que é preciso dar uma atenção maior às crianças e
adolescentes buscando incentivá-los a adquirir um estilo de vida saudável. Se esse
ritmo de crescimento acelerado da obesidade continuar, num futuro próximo teremos
uma população com grande incidência de obesidade, o que acarretará em graves
problemas à saúde pública dos países e uma infinidade de doenças aos indivíduos.
2.3 Obesidade em crianças e adolescentes
A obesidade na infância e adolescência está se apresentando como uma
epidemia global. Para Guedes e Guedes (1997), uma criança ou adolescente que
demonstra um elevado peso corporal para sua estatura pode caracterizar-se como
obesa, embora a comprovação de obesidade seja o excesso de tecido adiposo.
Para classificar e diferenciar as faixas etárias em questão utilizou-se o
conceito de Gallahue e Ozmun (2001) referente à idade cronológica que classificam
por criança (infância) o período que vai de 2 a 10 anos de idade. Já para a
adolescência referenciam o período que vai de 10 a 20 anos de idade.
Villares, Ribeiro e Silva (2003) comentam que nas últimas décadas duplicou a
incidência da obesidade entre as crianças e adolescentes. Nos EUA
aproximadamente 25% das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos são obesas
ou apresentam risco de sobrepeso.
Segundo o IBGE em sua Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF (2009),
uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estava acima do peso recomendado pela
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OMS. Já na faixa dos 10 aos 19 anos, o sobrepeso aumentou seis vezes para os
rapazes e três vezes para as moças em apenas 34 anos.
Esses dados só confirmam o que esta estampado na sociedade atualmente: o
aumento cada vez maior de pessoas obesas que possuem grande dificuldade de
reversão nas suas condições. Com esse prisma instalado, consequentemente mais
cedo o excesso de peso vem atingindo crianças e adolescentes, acarretando
inúmeros problemas de saúde e influenciando diretamente na sua autoestima e
relacionamento com a sociedade.
Os mesmos autores ainda afirmam que crianças com idade entre 3 e 10 anos
com pais obesos têm o dobro de chances de tornar-se adultos acima de peso
quando comparadas com crianças nessa mesma condição cujos pais não são
obesos. Percebe-se que o ambiente familiar influencia muito no excesso de peso
desses indivíduos, pois o estilo de vida seguido pelos pais é a referência que elas
terão para suas vidas. Essa referência pode ser boa ou ruim dependendo dos
costumes familiares.
Partindo desse princípio, as famílias devem orientar e estimular seus filhos à
mudança de hábitos e também adequar-se a um estilo de vida saudável, vendo esse
esforço como um incentivo à prevenção de complicações causadas pela obesidade.
Escrivão e Lopez (1995) informam que a maioria das complicações da
obesidade iniciadas na infância e na adolescência acaba se manifestando na fase
adulta, levando ao aumento da morbimortalidade e a diminuição da esperança de
vida.
O mesmo autor afirma que com a evolução nos estudos comprovou-se que
obesidade está associada a consequências negativas à saúde da criança e
adolescente, entre elas podemos citar as mais comuns: hipertensão, diabetes tipo 2,
problemas respiratórios, inflamações crônicas e complicações ortopédicas. Além
disso, uma criança ou adolescente obeso tem uma probabilidade maior de se tornar
um adulto obeso, o que pode gerar vários problemas de saúde tendo como
consequência até a morte.
Além dessas, o quadro psicossocial é bastante afetado com diminuição da
autoestima, depressão, distúrbio da autoimagem e sentimento de rejeição vindo a
isolar-se. Com essa série de “problemas” a interação com os colegas na escola se
torna muito difícil.
Leite (1996, p. 46), confirma este pensamento e reflete:
As consequências psicossociais da obesidade derivam de valores
ligados à cultura atual que considera o corpo gordo como feio e
pouco saudável. Uma criança de seis anos descreve outra criança
obesa como “preguiçosa, suja, estúpida, feia e mentirosa”. Se
mostrarmos desenhos de várias crianças obesas e crianças com
vários tipos de defeitos físicos, tanto adultos quanto crianças
preferem as crianças com defeitos físicos às obesas.

Relacionando a obesidade e a escola, percebemos que esta também tem
uma função muito importante nessa fase, pois as crianças passam grande parte de
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seus dias nestas instituições e fazem pelo menos uma refeição nesse ambiente.
De acordo com Barbosa (2004), qual o melhor lugar senão a escola para
desenvolver, ainda na primeira infância, o hábito saudável da prática da atividade
física, preenchendo o tempo ocioso com jogos e brincadeiras, e possibilitando o seu
desenvolvimento físico, mental, emocional e social? É na escola que a criança e o
adolescente vão descobrir e criar o gosto pela atividade física e adquirir esse hábito
durante toda sua vida. Nota-se que as crianças têm hábitos incorretos de se
alimentar durante o lanche, onde alimentos poucos nutritivos são a sua preferência.
Nesse aspecto, deve ser considerado o fato das escolas oferecerem em suas
cantinas alimentos com alto valor calórico e pouco nutritivos, contribuindo assim à
manutenção de hábitos alimentares inadequados.
As escolas devem incentivar um comportamento alimentar saudável por seus
alunos, esta iniciativa pode ser apontada como importante medida de promoção da
saúde, com repercussões positivas na vida adulta.
3 Considerações Finais
Percebe-se a partir do ensaio apresentado que a obesidade é uma realidade
presente em nosso dia-a-dia e que se tornou uma epidemia. Infelizmente, este mal
está sendo identificado cada vez mais cedo em crianças e adolescentes de todas as
classes sociais.
Sabe-se que a obesidade infantil é um grave problema de saúde pública em
praticamente todo o mundo, pois vários estudos apontam para o crescimento de sua
prevalência tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento.
Esta enfermidade se não controlada ou tratada o mais cedo possível, pode
causar graves problemas à saúde dos indivíduos, pois traz inúmeras complicações
como, por exemplo: ortopédicas/articulares, cardiovasculares, endócrinometabólicas, respiratórias, entre outras.
Este é o reflexo da sociedade moderna, que pouco se preocupa com a
ingestão de alimentos saudáveis e a prática regular de atividade física, buscando
apenas a comodidade, tornando-se assim mais suscetíveis a doenças relacionadas
ao estilo de vida inativo/sedentário.
Sugere-se para que haja uma melhoria desse quadro alarmante a
necessidade de primeiramente um investimento massivo em políticas públicas para
prevenção e conscientização da população acerca do assunto, incentivo à prática de
atividade física regularmente e alimentação adequada, além da explanação de sua
importância para a qualidade de vida.
Além das medidas apresentadas acima, é necessária uma participação efetiva
dos pais, pois é a partir do ambiente vivenciado pelas crianças e adolescentes que
estes irão adquirir costumes e formar opiniões acerca do estilo de vida adequado a
seguir quando adultos. A escola também tem uma função primordial nesse processo,
pois é a formadora de opiniões e cabe a esta apresentar em suas disciplinas
informações e atividades efetivas sobre práticas para uma vida saudável.
Enfim, este é um assunto interessante e desafiador sendo necessário cada vez
mais estudos sobre obesidade infantil para melhor compreensão acerca desse tema,
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proporcionando a possibilidade de intervenção precoce e prevenção de uma população
adulta obesa.
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A FAMÍLIA E OS DEVERES DO PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA
PATERNIDADE RESPONSÁVEL NA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE
HUMANA
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Instituto Federal do Paraná
Jussara Schmitt Sandri (jussara.sandri@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná

Resumo: O presente trabalho tem o propósito de analisar o planejamento familiar e
a paternidade responsável como deveres dos pais, norteando o exercício da
parentalidade. Pretende-se discutir o reconhecimento dos genitores em respeito aos
direitos da personalidade de seus filhos, sejam eles biológicos, adotivos ou afetivos,
observado o princípio da autonomia da vontade. As ações dos pais refletem a
convivência dos filhos na sociedade, num processo de formação como cidadão
digno crítico e consciente de seus atos no meio em que está inserido. Conclusões: É
de fundamental importância a atuação da base familiar voltada em princípios e
valores humanos, bem como a moral, a ética, o bem comum, devendo estar
estruturada física e psicologicamente, para que possa dar o devido suporte perante
aos desafios propostos da moderna e exigente sociedade contemporânea. Na
pesquisa foram estudados livros jurídicos, de modo que a metodologia empregada
foi a pesquisa bibliográfica. O método utilizado no desenvolvimento da pesquisa foi o
teórico. Para o delineamento das conclusões finais empregou-se o método dedutivo.
Palavras-chave: Família; Direitos da Personalidade; Princípios.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the family planning and the
responsible paternity as parent’s duties, guiding the parental exercise. The aim of
this research is to discuss the recognition of the genitors concerning the personality
right of their children, being them biological, adoptive or affective, taking into
consideration the principle of autonomy and will. The parent’s attitude reflects the
children’s behavior in the society, in a development process of the child as a critical
and conscious citizen concerning his or her actions in society. Conclusion: It is
essential that the family attitudes are based on principles and human values, as well
as the moral and the ethic related to all members. The family must be physically and
psychologically structured in order to support the child through the challenges
proposed by this demanding, modern and contemporary society. In the research,
legal books have been considered and studied. The methodology applied was the
bibliographical research and the theoretical method was used in order to develop the
current study and to describe the final conclusion it was applied the deductive
method.
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1 Introdução
O presente estudo tem o propósito de analisar o direito ao qual está vinculado
o princípio da dignidade da pessoa humana, no viés da promoção dessa dignidade
por meio do exercício do planejamento familiar e da prática da paternidade
considerada responsável.
A paternidade responsável, como princípio, está vinculado ao princípio da
dignidade da pessoa humana e, embasado pela família e promovido pelos pais,
resulta na formação do cidadão crítico, consciente e participativo ante a exigente
sociedade moderna.
Nesse contexto, o planejamento familiar será enfocado no âmbito dos direitos
da personalidade, mediante a análise da realidade atual da sociedade, com
destaque ao exercício da paternidade responsável, aos deveres inerentes à
promoção da dignidade e da formação do ser humano.
Abordar-se-á, também, a responsabilidade da paternidade, assegurando certa
paridade entre cidadania e direitos humanos, inspirando-se na garantia de vida,
moradia, educação, trabalho, segurança, informação, lazer e cultura, enfocando a
proteção à família como um dos pilares do desenvolvimento da sociedade e do
Estado.
Apresentar-se-ão controvérsias, sendo abordadas as discussões mais
significativas, enfatizando que, na realização de planejamento familiar, é imperioso
que o Estado respeite o princípio da autonomia e da vontade, mas, que nesse
sentido, se garanta a responsabilidade de seus genitores.
Assim sendo, cabe ao Estado dar embasamento e suporte jurídico no que se
refere aos direitos e deveres inerentes à paternidade e à dignidade humana e na
estrutura familiar, muitas vezes, desprovida de condições e recursos.
Ressaltar-se-á que a dignidade deve ser respeitada, protegida e promovida
no âmbito do planejamento familiar e da paternidade responsável, por meio do
direito ao reconhecimento da prole através de seus pais. Deste modo, o princípio da
dignidade e igualdade entre os filhos deve ser mantido na íntegra, perante o direito
da própria personalidade, adquirindo assim, êxito no processo de desenvolvimento
do filho perante a sociedade.
Observar-se-á que a atuação na base familiar, através do respeito a princípios
e valores, é imprescindível o efetivo exercício da paternidade responsável. Aos pais
cabe ensinar aos filhos o valor da convivência, do respeito mútuo; à religião, por sua
vez, cabe ensinar o valor da transcendência; à escola, o valor do conhecimento, da
ciência e da cultura; ao Estado, finalmente, os valores cívicos. A função da família
vai além, ao desempenhar um papel fundamental, que é o de preservar certos
valores pertinentes à sua própria identidade, diante de um estreitamento da relação
de seus genitores. No entanto, destacar-se-á, atualmente, a crise de valores vem se
manifestando nas vidas das famílias tradicionais, cujas consequências são cada vez
mais arrebatadoras. Quando os valores são bem definidos, as famílias não têm
dificuldades em mantê-los.
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Por fim, serão sugeridas algumas ações efetivas que demonstram a
importância paternidade responsável, na medida em que educar para a vida é mais
do que se ensinar apenas a passar pela vida, pois a realidade social vem
demonstrando que o amor e o afeto já demarcaram seus espaços, vistos como
formas de oportunidade de crescimento pessoal, valorizando-se a dignidade
humana, notadamente dos filhos.
2 O planejamento familiar e a paternidade responsável como forma de
promoção da dignidade humana
O art. 1º da Constituição Federal prevê que o nosso país, formado pela união
indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito, observando, como seus fundamentos, a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo político nacional.
O princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento da República
Federativa do Brasil e, como tal, constitui um dos alicerces da vida em sociedade,
significando o respeito, a preservação à integridade física e psíquica do indivíduo,
envolvendo diversos aspectos e requisitos como condições mínimas de
sobrevivência, que por sua vez abrangem alimentação, educação, lazer, e respeito à
propriedade e à liberdade do indivíduo no âmbito familiar.
Numa primeira análise observa-se que a maneira de se dar efetividade à
dignidade do homem está intimamente ligada à entidade familiar e ao seu
novo conceito jurídico, que deixa de ser apenas uma instituição do direito
civil, para ser um núcleo de afetividade com objetivo especial de proteger e
satisfazer seus integrantes. (QUINTANA, 2009).

Nesse passo, a Constituição Federal de 1988, no § 7º do art. 226, apresenta o
princípio da paternidade responsável, estimulando o planejamento familiar, uma vez
que o nascimento dos filhos demanda recursos de natureza física, social e
econômica, o que importa na necessária vontade e consciência do casal em relação
aos deveres oriundos desse processo de escolha.
Nesse sentido, é importante salientar que a promoção da paternidade
responsável está vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana e que,
embasada pela família e promovida pelos pais, respalda a formação do cidadão
crítico, consciente e participativo perante a exigente sociedade em que se vive.
Este é um nó górdio no âmbito do Direito de Família, pois é comum observarse pais que não assumem as responsabilidades mínimas em relação aos seus
filhos. Nestas situações, cabe indagar: como promover a dignidade da pessoa
humana dos filhos, por meio da paternidade responsável? Tarefa árdua, mas não
impossível para muitos pais, uma vez que, o próprio sentido e o peso da palavra pai,
trás consigo tamanha responsabilidade, dedicação e por fim, mas, não menos
importante, o diferencial do pai presente na vida dos filhos. Nesse diapasão,
O princípio da dignidade da pessoa humana é soberano, fundante do
Estado Democrático de Direito, sendo afirmado já no primeiro artigo da
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Constituição Federal, acarretado como de sentimentos e emoções, com a
preocupação da promoção dos direitos humanos e a justiça social, com
valor nuclear e de ordem constitucional. Sua essência é difícil de ser
capturada em palavras, mas incide sobre uma infinidade de situações,
princípios e manifestações sobre valores e afetos. É o princípio mais
universal de todos, irradiando os demais, tais como: liberdade, autonomia,
cidadania, igualdade, solidariedade. (DIAS, 2009, p.62).

É normal e aconselhável que o casal planeje todos os detalhes de sua casa,
de seu lar, dessa maneira, planeje também o mais importante, ou seja, o número de
filhos que terão e o espaçamento entre eles, observando a hora desejada,
contribuindo na formação e no complemento da estrutura familiar.
O planejamento familiar deve ser livre decisão do casal, e, para tanto, o
Código Civil de 2002, no art. 1.565, traçou diretrizes ao planejamento familiar,
vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições públicas e privadas.
Igualmente prevista nos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e ainda, no inc. IV do art. 1.566 do Código Civil, caracteriza a
paternidade responsável como “a obrigação que os pais têm de prover a assistência
moral, afetiva, intelectual e material aos filhos” (CARDIN, 2009).
Nesse sentido, vale ressaltar, o princípio da igualdade jurídica de todos os
filhos, previsto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, § 6º, e repetido no
Código Civil de 2002, nos artigos 1.596 a 1.629, que iguala a condição dos filhos
havidos ou da relação do casamento, ou por adoção, não mais se admitindo
qualquer diferenciação entre os mesmos.
Os pais, além de proverem o sustento dos filhos, devem socializá-los e
educá-los com dignidade, responsabilidade e principalmente nos ensinamentos
embasados em valores éticos humanos. Deste modo, a paternidade responsável
acaba por fortalecer as relações entre pais e filhos, estimulando e construindo laços
baseados no respeito, no afeto e na solidariedade, contribuindo para a diminuição da
criminalidade, de abortos clandestinos, da mortalidade materno-infantil, promovendo,
entrementes, a dignidade humana.
Não obstante, destaca-se a Lei 9.263/1996 e o §2º do art. 1.565 do Código
Civil que também dispõe sobre o planejamento familiar, ao definir a responsabilidade
dos pais pelos encargos da família no efetivo exercício dos deveres paternais.
Contudo, inobstante os princípios e a legislação que tutelam os menores, nota-se
que “na prática, por ausência de políticas públicas que promovam através de meios
de prevenção o planejamento familiar e a paternidade responsável, existindo uma
afronta direta a esses direitos” (CARDIN, 2009).
No sentido de planejar a chegada dos filhos em um momento mais propício
ou oportuno, os pais, preocupados em propiciar melhores condições à criança, como
forma de organização e planejamento familiar, estarão promovendo a dignidade
humana, proporcionando melhor qualidade de vida à toda a sua família.
Ao analisar que os direitos fundamentais surgem como uma exigência da
dignidade da pessoa humana, logicamente, e é certo também que somente através
da existência desses direitos a dignidade poderá ser respeitada, protegida e
promovida.
A dignidade da pessoa humana não é um direito concedido pelo ordenamento
jurídico, mas um atributo inerente a todos os seres humanos, independentes de sua
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origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outros requisitos consagrados no plano
normativo constitucional, significativamente no dever de promoção, de proteção pelo
Estado, bem como o respeito dos demais indivíduos.
Percebe-se que há então, uma profunda ligação entre o princípio da
dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, sendo um, pressuposto do
outro.
Baseado nesses referidos princípios, o Estado deve garantir a eficácia dos
direitos fundamentais, que se revelam como pressupostos para a vida do cidadão,
contribuindo efetivamente para a promoção da dignidade da pessoa humana; o
respeito a essa dignidade que não deve ser encarado somente como um dever de
abstenção do Estado na invasão do espaço individual de autonomia. A organização
estatal deve também criar mecanismos de proteção familiar em especial aos filhos.
3 Os direitos da personalidade respeitados, protegidos e promovidos no
âmbito do planejamento familiar e da paternidade responsável
Os direitos da personalidade definidos por Carlos Alberto Bittar, são direitos
reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na
sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores
inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a
intelectualidade e outros tantos, vinculados de forma indissociável ao
reconhecimento do princípio da dignidade humana, como qualidade necessária ao
desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas e morais de todo ser
humano.(BITTAR, 2004, p. 1).
Referem-se à proteção de valores inatos no homem, que repassados aos
seus filhos, estão vinculados ao princípio da dignidade humana, para o
desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas e morais do próprio indivíduo
e, em especial, ao planejamento familiar, beneficiando especificamente os filhos, por
possibilitar que os pais exerçam a paternidade responsável, proporcionando a
devida essência na assistência moral, afetiva, intelectual e material de sua prole,
respeitado o princípio da autonomia da vontade.
Salienta-se, que o direito fundamental está ligado à ideia de dignidade da
pessoa humana, limitando a atuação do Estado, prevenindo contra o abuso de
poder, impondo deveres, a fim de melhorar a qualidade de vida tanto de pais bem
como dos filhos.
Entretanto, cabe aos pais o dever de dar sequência lógica responsável aos
fatos, e, pensar num planejamento familiar consciente, mesmo porque é de livre
decisão dos pais, em se ter filhos.
Entende-se como planejamento familiar o conjunto de ações de regulação
da fecundidade, que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou
aumento a prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal, contida na Lei nº
9263, em seu artigo 2º, capítulo I do planejamento familiar.
A Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo 7º do artigo
226, diz que "fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal...
sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou
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privadas". Ou seja, o planejamento familiar não é obrigatório, mas sim
opcional dos cônjuges, devendo o mesmo decidir. (XIMENES, 2008).

Assim sendo, filhos são dádivas que trazem alegrias e obrigações, sendo
certo que os pais devem ter discernimento para saber planejar a edificação de seus
lares.
Compete também ao Estado dispor de recursos para o exercício deste direito,
até porque o direito é de todos e o dever é do Estado de garantir, de modo igualitário
e universal os referidos direitos.
Portanto, para que ocorra um efetivo planejamento familiar, é importante que
a população seja orientanda e conscientizada, de modo preventivo, na prática do
uso de métodos contraceptivos eficazes, para um efetivo controle de natalidade, não
interferindo nesse processo de decisão dos genitores, reportando-se ao princípio da
autonomia da vontade.
Além do planejamento familiar, o exercício da paternidade responsável deve
priorizar o melhor interesse da criança e do adolescente, promovendo, acima de
tudo, o princípio da dignidade humana.
4 Da igualdade entre os filhos
O princípio da igualdade constitucional, de que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, impede o preconceito e a discriminação.
O Brasil tem como objetivo fundamental a promoção do bem de todos sem
preconceitos de origem ou quaisquer outras formas de discriminação. O art. 227 par.
6°, da CF/88, reforça a igualdade entre adotivos ou não, pois considera todos filhos
com os mesmos direitos e qualificações.
Todo ser humano busca compensar suas inseguranças de alguma forma.
Alguns as enfrentam de forma positiva, auto ajuda, reflexão ou terapia.
Outrossim, aceitam suas limitações como humanos e buscam aprimorar-se.
Os Cristãos buscam aceitar o próximo como ele é. E é esta ação de
enfrentar as dificuldades com atitudes positivas, que gera o sentimento de
vitória, eleva a auto estima e a confiança. (MATA, 2005).

A Constituição brasileira, ao consagrar o princípio da igualdade dos filhos, o
fez de maneira bastante peculiar. O aspecto negativo do princípio a que nos
propomos a cuidar de ora em diante é o da proibição de qualificações
discriminatórias. Para tratar deste aspecto é necessário mostrar o contexto que fez
que este tipo de discriminação se tornasse merecedora de corrigenda e o modo pelo
qual o Judiciário vinha atuando neste sentido.
Após, dever-se-á avaliar a extensão e efeitos desta norma constitucional,
determinando seu real sentido e, com a ajuda da evolução da legislação
infraconstitucional e da jurisprudência, em contraste com as idéias pós-modernas,
flagrar a sua efetividade. A vedação de qualificações discriminatórias provenientes
da filiação gerou uma mudança na classificação da filiação no direito brasileiro. Isto
porque “O problema cinge-se à pergunta da conveniência de um tratamento pósmoderno à qualificação, uma vez que os preconceitos sociais continuam a existir,
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demandando ainda uma proteção estatal, forte, para os filhos extramatrimoniais”
(MARQUES, 2009).
A propósito, “O estado impõe a si obrigações para com seus cidadãos. Por
isso elenca na Constituição um rol imenso de direitos individuais e sociais, como a
forma de garantir a dignidade de todos” (DIAS, 2009, p. 69).
Quando se fala em igualdade sempre é lembrada a célebre frase de Rui
Barbosa: “Tratar a iguais com desigualdade ou a desiguais com igualdade, não é
igualdade real, mas flagrante de desigualdade”. Ademais, não se pode olvidar que
“O princípio da igualdade é um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito.
A ideia central é garantir a igualdade, o que interessa particularmente ao direito, pois
está voltada à justiça.” (DIAS, 2009, p. 64).
O sistema jurídico assegura tratamento isonômico e proteção igualitária a
todos os cidadãos bem como de todos os filhos no âmbito social, descrito na
Constituição Federal de 1988, não admitindo distinção entre os filhos legítimos,
naturais e adotivos, quanto ao nome, poder familiar, alimentos e sucessão; tão logo,
permite o reconhecimento a qualquer tempo de filhos havidos fora do casamento,
proibindo que conste no assento do nascimento qualquer referência à filiação
ilegítima e veda designações discriminatórias relativas à filiação.
Nesse sentido, vale lembrar que todos os seres humanos são igualmente
dignos de respeito. Os relacionamentos ocorrem, muitas vezes, não pelos valores
intrínsecos de cada pessoa, mas pela sua capacidade e interação com o outro, pois
“Na presença de meios legais, o reconhecimento de direitos deve ser implementado
pela identificação da semelhança significativa ou por meio da analogia, que se funda
no princípio da igualdade” (DIAS, 2009, p. 64).
Não bastou a Constituição Federal proclamar o princípio da igualdade em seu
preâmbulo. Reafirmou o direito à igualdade ao dizer (CF, 5º):
Todos são iguais perante a lei. E foi além... A supremacia do princípio da
igualdade alcançou também os vínculos de filiação, ao ser proibida qualquer
designação discriminatória com relação aos filhos havidos ou não na
relação de casamento ou por adoção (CF 227, § 6º). Em boa hora o
constituinte acabou com a abominável hipocrisia que relutava a prole pela
condição dos pais. Também em respeito ao princípio da igualdade é de livre
decisão do casal sobre o planejamento familiar (CC 1.565 227,§ 2º e CF
226 § 7º), sendo vedada qualquer tipo de coerção por parte de instituições
privadas ou públicas. É limitada a interferência do Estado, que deve
propiciar os recursos educacionais e financeiros para o exercício desse
direito. (DIAS, 2009, p. 69).

O vínculo de igualdade nas relações deve ser pautada não pela pura e
simples igualdade entre iguais, mas pela solidariedade entre seus membros,
caracterizada da mesma forma pelo afeto e o amor.
Com relação à guarda dos filhos, nenhum dos genitores tem preferência (CC,
1.583 e 1.584). A recomendação é pela guarda compartilhada, atribuindo-se de
modo igualitário a ambos, no que tange a obrigações de direitos e deveres.
Dessa forma as desigualdades vão sendo banidas com o tempo e o rigor da
lei e depois de séculos o tratamento discriminatório vem diminuindo, uma vez que,
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preconceitos e posturas tornam silenciosos aos legisladores. Imperioso que em
nome da isonomia, ele reconheça direitos às situações merecedoras de tutela.
Assim como a lei não pode conter normas que arbitrariamente estabeleçam
privilégios, os juristas devem manter suas imparcialidades e aplicarem a lei de modo
a não vir gerar desigualdades.
5 A proteção jurídica dos filhos, diante de estreitamento de seus genitores no
atual conceito de família
No decorrer dos tempos, houve uma significativa mudança no conceito de
família, pois aquela família de modelo convencional, constituída por pai, mãe e filho,
num ambiente derivado do casamento, já não se apresenta como único modelo junto
à sociedade.
O poder do pai era limitado aos componentes da sociedade conjugal, haja
vista que o ordenamento jurídico mantinha-se em silêncio nas questões atinentes às
relações ilegítimas.
A partir da Constituição Federal de 1934, a família passou a ter importância
no âmbito social e jurídico. Após, uma série de normas jurídicas acerca da família
foram editadas pelo Estado. O Decreto-Lei 1.764, de 10 de novembro de 1939,
estabeleceu a Comissão Nacional de Proteção à Família, a qual veio a angariar
novos meios jurídicos para solucionar conflitos atinentes no meio familiar ou de seus
genitores perante seus filhos.
O redirecionamento da família veio como uma consequência natural do
desenvolvimento da história da humanidade.
Houve a necessidade de revisão de diversos institutos jurídicos, cujas
premissas tiveram de ser parcialmente alteradas, devido às mudanças
socioeconômicas que ocorreram na história contemporânea.
Em vista disso houve uma necessidade de reestruturação das relações
familiares, sendo promulgada a Constituição Federal de 1988, que trouxe para o
Direito de Família, a equiparação entre homem e mulher com igualdade de direitos e
deveres, complementando a estes dispositivos constitucionais o art. 227 da Lei
8.069 de 13 de julho de 1990, conhecida como o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Nesse sentido, Janaína Guimarães afirma que
[...] a cada três casamentos, um acaba em separação. O número de
divórcios dobrou em apenas uma década. De cada quatro bebês nascidos
no novo século, um viverá em família de pais separados antes de atingir a
idade adulta. (GUIMARÃES, 2011, p. 81).

Nos dias atuais, forma-se um novo organograma de família devido ao grande
número de divórcios, a mulher tornando-se chefe de família dividida entre casa,
trabalho, educação dos filhos e consequentemente outros relacionamentos, algo
inovador e diferente apresentada pelos seres humanos na sociedade e no mundo,
mas não necessariamente natural acabando por acarretar em muitos conflitos e só
se resolvendo no poder judiciário.
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Por conta a quebra desses paradigmas, muitos doutrinadores e juristas vêem
traçando novas decisões pautadas neste novo conceito e modelo de estrutura
familiar, em especial no que se refere à preservação e tutela dos filhos.
Nos últimos tempos, avanços significativos foram instituídos nas relações
familiares voltados à proteção de pais e filhos separados, como a abrangência da
discussão acerca da alienação parental e o projeto de lei que garante participação
de pais separados na vida escolar do filho, são exemplos positivos e que vem ao
encontro do momento atual.
6 A importância da valoração na filiação afetiva no contexto familiar
Um atual conceito de família faz-se necessário no que se refere à afetividade,
tendo em vista as dificuldades de identificação do que era a família tradicional para a
com as modernas estruturas familiares, levando em consideração a valoração do
que se pode considerar filiação afetiva.
Ao serem reconhecidas como entidade familiar merecedora da tutela
jurídica as uniões estáveis, que se constituem sem o selo do casamento,
significa que o afeto que une duas pessoas, adquiriu reconhecimento e
inserção no sistema jurídico. Houve a constitucionalização de um modelo de
família eudemonista e igualitário, com maior espaço para o afeto e a
realização individual. (DIAS, 2009, p. 69).

Com a consagração do afeto a direito fundamental, resta à enfraquecida
resistência dos juristas que não admitem a igualdade entre a filiação biológica e a
sócio – afetiva. O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre
irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, uma vez que,
o sentimento de solidariedade não pode ser perturbado pela preponderância de
interesses patrimoniais.
Os laços de afeto e solidariedade derivam da convivência familiar, não de
sangue. A família transforma-se na medida em que se acentuam as
relações de sentimento entre seus membros, valorizando-se as funções
afetivas da família. Assim, a posse de estado de filho nada mais é do que o
reconhecimento jurídico do afeto. (DIAS, 2009, p. 70).

O novo olhar sobre a sexualidade valorizou os vínculos conjugais,
sustentando-se no amor e no afeto, numa evolução o direito de família instalou uma
nova ordem jurídica, atribuindo valor jurídico ao afeto.
A teoria e a prática das instituições de família dependem da competência
em dar e receber amor, afeto, perdão, solidariedade, paciência,
devotamento, transigência, enfim, a tudo aquilo de uma forma ou outra
possa ser reconduzido á arte e a virtude do viver em comum, voltado ao
meio norteador das famílias que é o princípio da afetividade. (DIAS, 2009,
p. 71).

Mas, como lidar com esse desafio contemporâneo, nas mais variáveis
diversidades das estruturas familiares hoje em dia?
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É importante salientar até que ponto pais e filhos adaptam-se as causas e
consequências da nova realidade.
Com a propriedade com que lhe é peculiar, a nobre jurista Maria Berenice
Dias, destaca suas considerações no que tange as relações familiares no direito
brasileiro, apontando que:
Como encontros impostos de modo tarifado não alimentam o estreitamento
dos vínculos afetivos, a tendência é o arrefecimento da cumplicidade que
só a convivência traz. Afrouxando-se os elos de afetividade, ocorre o
distanciamento, tornando as visitas rarefeitas. Com isso, os encontros
acabam protocolares: uma obrigação para o pai e, por muitas vezes, um
suplico para os filhos. (DIAS, 2006).

Com este novo conceito de família, o primado da afetividade na identificação
das estruturas familiares levou à valoração do que se considera filiação afetiva. A
evolução e alteração dos costumes, que levou a mulher para fora de milhares de
lares, convocou o homem como atuação de uma paternidade responsável, mais
próximo da prática paterna automaticamente e a participar das tarefas domésticas
ao assumir o cuidado com os filhos.
Nesse sentido, quanto à separação, o pai passou a reivindicar, com
propriedade a guarda dos filhos, o estabelecimento da guarda conjunta, a
flexibilização de horários e a intensificação das visitas.
Dessa forma, o genitor que exclui o outro da participação na vida dos filhos,
acaba se deparando com o contexto de que a verdade entre o real e o ideal de uma
maneira ou outra acaba atingindo física, psíquica e moralmente à criança,
interferindo na sua formação basilar de valores humanos, no rendimento escolar e o
mais complexo dos casos, refletindo isso tudo na sua vivência em sociedade.
Nessa delicada discussão, são notórias as mudanças e o antigo casamento
baseado em valores morais não é mais visto como prioridade e referência pela
maioria, bem como a valorização dos laços de afeto, a importância do convívio
familiar seja ela a estrutura que cada um escolher:
[...] o juiz ao dirimir divergência entre pai e mãe, deve preocupar-se em
propiciar a manutenção das relações dos pais com os filhos. É preciso fixar
regras que não permitam que se desfaça a relação afetiva entre pai e filho e
entre mãe e filho. (GUIMARÃES, 2011, p. 82).

Assim sendo, com este conceito de família contemporânea, a afetividade
torna-se primordial na identificação dessas estruturas familiares, levando a
valoração do que se chama de filiação afetiva, de modo a promover os laços de
afeto entre pais e filhos.
7 Considerações finais
A família contemporânea sofreu inúmeras transformações, não se restringindo
mais apenas ao modelo tradicional, constituído por pai, mãe e filhos, advindos de
laços matrimoniais.
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As novas modalidades de família, como a eudemonista, a anaparental,
homoafetiva, pluriparental, dentre outras, devem observar os deveres inerentes ao
planejamento familiar e à paternidade responsável na promoção da dignidade
humana, norteando, deste modo, o exercício da parentalidade.
Os direitos da personalidade dos filhos, sejam biológicos, adotivos ou
afetivos, observado o princípio da autonomia da vontade, devem ser respeitados,
pois os direitos da personalidade referem-se à proteção de valores inatos no
homem, que repassados aos seus filhos, estão vinculados ao princípio da dignidade
humana para o desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas e morais do
próprio indivíduo.
O planejamento familiar beneficia sobretudo os filhos, por possibilitar que os
pais exerçam a paternidade responsável, proporcionando a devida essência na
assistência moral, afetiva, intelectual e material de sua prole.
Salienta-se, que o direito fundamental está ligado à ideia de dignidade da
pessoa humana, limitando a atuação do Estado, prevenindo contra o abuso de
poder, impondo deveres, a fim de melhorar a qualidade de vida tanto de pais bem
como dos filhos.
Notórias são as mudanças de valores morais na sociedade contemporânea,
com a rotina diária, o estresse do trabalho e demais preocupações na obrigação de
oferecer o melhor aos filhos, causando uma sobrecarga aos genitores e resultando
conflitos interpartentais.
Nesse sentido, deve-se incentivar a constituição de famílias baseadas em
sentimentos de respeito e de amor mútuo, valorizando os laços de afeto e o convívio
familiar, como um compromisso que os genitores, sejam eles sanguíneos ou
afetivos, se deparam por toda a vida e respondem pelas condições futuras de seus
filhos.
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Resumo: O presente trabalho tem o propósito de analisar os conceitos e a evolução
histórica do conceito de família, sua origem, procurando com isso entender qual é a
função social desta entidade na formação do indivíduo. A família atual tem levado
em consideração os vínculos afetivos, em detrimento dos sanguíneos. Com efeito, o
conceito de família torna-se mais abrangente, não mais podendo ser sintetizada
como o conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Importa
ter uma visão pluralista da família, abrigando os mais diversos arranjos familiares,
devendo-se buscar a identificação do elemento que permita enlaçar no conceito de
entidade familiar todos os relacionamentos que têm origem em um elo de
afetividade, independente de sua conformação. Sempre se atribuiu à família, ao
longo da história, funções variadas, sintetizando-a como uma espécie de molde ou
matriz para o indivíduo adulto. A família tem como função social preparar o indivíduo
para a vida em comum, cumprindo seu papel como cidadão, contribuindo para a
evolução da sociedade. Na pesquisa foram estudados livros jurídicos, de modo que
a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. O método utilizado no
desenvolvimento da pesquisa foi o teórico. Para o delineamento das conclusões
finais empregou-se o método dedutivo.
Palavras-chave: Função social da família; Direito de família; Desafios.
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the concepts and the historical
evolution of the family, its origin trying this way, to understand the social function of
this entity in the development of the person. The present family has taken into
consideration the affective bonds, in detriment of the blood relation. Therefore, the
definition of family becomes broad, not being able to be summarized as a group of
people who descend from a common ancestral background. It is important to have a
pluralistic view of the family, including all different concepts of families; one must
search the element that allows enlacing the perception of family entity all relationship
that have origin in an affectivity connection independent of its configuration. Through
the history, it has been always attributed to the family different functions,
summarizing it as a kind of model or matrix for the adult person. The family has as a
social function the duty to prepare the individual for life, fulfilling the obligation as
citizen to contribute to the evolution of the society. In this research legal books have
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been studied, in a way that the methodology applied was the bibliographical
research. The method used to develop the study was the theoretical method. To
describe the final conclusion it was used the deductive method.
Keywords: Social function of the family; Family law; Challenges.

1 Introdução
A família contemporânea sofreu profundas mudanças em muitas dimensões,
especialmente em relação à sua natureza, composição e, consequentemente, de
concepção, sobretudo após o advento do Estado Social.
Hodiernamente a família parte de princípios básicos: a liberdade, a igualdade,
a solidariedade e a afetividade. Sofrendo mudanças, a família patriarcal, deu origem
a um novo modelo familiar que se baseia nas relações de afeto.
Este trabalho tem como objetivo principal, entender qual a função social da
família e seus desafios na contemporaneidade.
Pretende-se abordar qual a função social da família moderna. Então foram
traçados os seguintes objetivos secundários: uma breve síntese da evolução
familiar, um relato sobre as inovações da Constituição Federal de 1988 acerca do
tema, uma análise sobre a união estável como base da entidade familiar, buscando
os novos conceitos de família e sua estruturação, verificando de que maneira é
realizado o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, observando de
como é importante a participação da família no processo de aprendizagem do
indivíduo e identificando de como se desenrola a família e os desafios éticos, sociais
e morais da atualidade.
Com a evolução social, aliada à Constituição Federal de 1988, foram criadas
novas organizações familiares, restando uma tarefa complexa realizar uma
conceituação do que vem a ser família, permitindo a união estável, as famílias
monoparentais e recentemente as famílias homoafetivas.
Será analisada a possibilidade de identificação da família pela existência de
um vinculo afetivo, deixando de lado o pensamento de que para se constitui uma
família é preciso de casamento.
Serão abordadas as diversas correntes doutrinárias que definem o que vem a
ser família, situando cada tipo familiar dentro do ordenamento jurídico, pois a
Constituição Federal estendeu o conceito de família no ordenamento jurídico
brasileiro, integrando as relações monoparentais.
Observar-se-á que, ao longo da historia, atribui-se à família, funções variadas,
conforme sua evolução, sendo que a principal delas é a função de célula-mãe da
sociedade.
A idéia central da família em processos humanos fica evidente, como a
formação de laços afetivos com os pais, com irmãos, avós, cônjuges, repercutindo
para o desenvolvimento da personalidade. Desempenhando um papel importante na
formação da pessoa e permitindo a constituição de sua essência, a família também
é a primeira instituição social que forma a criança.
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Por fim, será demonstrado que a família é a base da sociedade
contemporânea, estabelecendo um lugar em que toda a pessoa deve estar inserida
para a formação de seu caráter e construção do seu eu social.
2 Da evolução da família e do poder familiar
A família brasileira herdou influências da família romana, da família canônica
e da família germânica.
Em Roma, a família organizava-se sob o princípio da autoridade. O pater
famílias exercia sobre todos os seus descendentes não emancipados sobre a sua
esposa e sobre as mulheres casadas com manus com os seus descendentes, o
direito de vida e de morte.
Carlos Roberto Gonçalves refere-se como era a família:
A família era então, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa,
política e jurisdicional. O ascendente comum vivo mais velho era, ao mesmo
tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava o culto dos
deuses domésticos e distribuía justiça. Havia, inicialmente, um patrimônio
familiar, administrado pelo pater. (GONÇALVES, 2007, p.15)

De acordo com Arnoldo Wald, “numa fase mais evoluída do direito romano
surgiram patrimônios individuais, como os pecúlios, administrados por pessoas que
estavam sob a autoridade do pater.” (WALD, 1981, p. 8).
Durante a Idade Média as relações de família eram regidas unicamente pelo
direito canônico, assim sendo o casamento religioso o único conhecido. Apesar de
as normas romanas prosseguissem a desempenhar muita influência no que
concerne ao pátrio poder e as relações patrimoniais entre os cônjuges, salientandose também a crescente importância de diversas regras de origem germânica.
O direito canônico fomentou as causas que ensejavam impedimentos para o
casamento, incluindo as causas baseadas na incapacidade de um dos
nubentes como eram: a idade, casamento anterior, infertilidade, diferença
de religião; as causas relacionadas com a falta de consentimento, ou
decorrente de uma relação anterior (parentesco, afinidade). (WALD, 2004,
p.14).

No que tange à família brasileira, passou a tomar rumos próprios, com as
adaptações à nova realidade, em função das grandes alterações históricas, culturais
e sociais, desaparecendo aquele caráter canonista e dogmático intocável e
predominando, numa certa equivalência quanto à liberdade de ser mantido ou não a
dissolução do casamento, uma natureza contratualista.
De acordo com Arnaldo Rizzardo,
[...] no sentido atual, a família tem um significado estrito, constituindo-se
pelos pais e filhos, apresentando certa unidade de relações jurídicas, com
idêntico nome e o mesmo domicilio e residência, preponderando identidade
de interesses materiais e morais, sem expressar, evidentemente, uma
pessoa jurídica. No sentido amplo, amiúde empregado, diz respeito aos
membros unidos pelo laço sangüíneo, constituída pelos pais e filhos, nestes
incluídos os ilegítimos ou naturais ou adotados. (RIZZARDO, 2005, p.10).
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A formação da família se dá por consanguinidade ou por afinidade, sendo que
os laços de sangue advém da descendência e a afinidade pela união dos cônjuges,
o casamento, que indubitavelmente, é o centro de onde irradiam as normas básicas
do direito de família.
A base familiar é formada por pais e filhos, atualmente a família moderna
difere das formas antigas em relação a suas finalidades, composição e
papel de pais e mães. [...] Hoje, a escola e outras instituições de educação:
esportes e recreação complementam a atividades dos filhos que antes eram
de responsabilidade dos pais, não sendo mais os ofícios transmitidos de pai
para os filhos. (VENOSA, 2006, p.6)

A família, sinônimo de lugar de intimidade e vida privada, acaba influenciando
na formação do indivíduo por interferir diretamente nos sentimentos deste, estas
influências podem ser negativas ou positivas, e mostram-se necessárias à
socialização do indivíduo.
Silvio De Salvo Venosa ressalta que “a grande influência do direito de família
sobre outros campos do direito privado e público, mormente no que toca a estrutura
dos graus de parentesco e ao vínculo conjugal e da união estável.” (VENOSA, 2006,
p.18).
Neste sentido Carlos Roberto Gonçalves frisa:
Que as alterações pertinentes ao direito de família, advindas da
Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, demonstram e
ressaltam a função social da família no direito brasileiro, a partir
especialmente da proclamação da igualdade absoluta dos cônjuges e dos
filhos; da disciplina concernente a guarda, manutenção e educação da
prole, com atribuição de poder ao juiz para decidir sempre no interesse
desta determinar a guarda a quem revelar melhores condições de exercê-la,
bem como suspender ou destituir os pais do poder familiar, quando faltarem
aos deveres a ele inerentes; do reconhecimento do direito e alimentos
inclusive aos companheiros e da observância das circunstancias
socioeconômicas em que se encontrarem os interessados; da obrigação
imposta a ambos os cônjuges, separados judicialmente, de contribuírem, na
proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos etc.
(GONÇALVES, 2007, p.35).

Por um longo período histórico, a união prolongada entre o homem e a
mulher, sem casamento foi denominado, de concubinato, também chamado de
união livre.
Para Edgard Moura Bittencourt, que transcreve a lição de Errazuriz:
A expressão concubinato, que em linguagem corrente é sinônima de união
livre, à margem da lei e da moral, tem no campo jurídico mais amplo
conteúdo. Pra os efeitos legais, não apenas são concubinos os que mantêm
vida marital sem serem casados, senão também os que contraíram
matrimônio não reconhecido legalmente, por mais respeitável que seja
perante a consciência dos contraentes, como sucede com o casamento
religioso; os que celebram validamente no estrangeiro um matrimonia não
reconhecido pelas leis pátrias; e ainda os que vivem sob um casamento
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posteriormente declarado nulo e que não reunia as condições para ser
putativo. Os problemas do concubinato incidem, por conseguinte, em
inúmeras situações, o que contribui para revesti-los da máxima importância.
(BITTENCOURT, 2011, p. 602).

Assim sendo, o Código Civil de 1916 possuía algumas restrições em relação
à união livre, sendo proibido doações ou benefícios testamentários do homem
casado com a concubina.
Neste sentido manifesta-se Silvio Rodrigues, que talvez
[...] a única referencia a mancebia feita pelo Código Civil revogado, sem
total hostilidade a tal situação de fato, tenha sido a do art. 363, I, que
permitia ao investigante da paternidade a vitoria na demanda se provasse
que ao tempo de sua concepção sua mãe estava concubinada com o
pretendido pai. Nesse caso, já entendia o legislador que o conceito de
concubinato pressupunha a fidelidade da mulher aao seu companheiro e,
por isso, presumia, júris tantum, que o filho havido por ela sido engendrado
pelo concubino. (GONÇALVES, 2011, p.603).

Ao longo do tempo, foram observados alguns direitos da concubina,
começando pela legislação previdenciária, e tendo a jurisprudência aceitada como o
direito à meação dos bens adquiridos pelo esforço comum, gerando dúvidas sobre
esta expressão, o Superior Tribunal de Justiça observou a diferença entre concubina
e a companheira com convivência reconhecendo o seu direito a participar do
patrimônio deixado pelo companheiro. Passando a Corte a decidir:
Constatada a contribuição indireta da ex-companheira na constituição do
patrimônio amealhado durante o período de convivência ‘more uxório’,
contribuição consistente na realização das tarefas necessárias ao regular
gerenciamento da casa, ai incluída a prestação de serviços domésticos,
admissível o reconhecimento da existência de sociedade de fato e
conseqüente direito à partilha proporcional. (GONÇALVES, 2011, p.604).

Observa-se que a juridicização oficial da união estável venho com a
Constituição Federal de 1988, ao proclamar, no art. 226, § 3°: “Para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. (RIZZARDO,
2007, p. 891). Sendo que a partir deste marco que a relação familiar foi chamada de
união estável, recebendo novo lugar dentro do nosso ordenamento jurídico.
O Código Civil de 2002 começou a regular a matéria e teve a preocupação de
reconhecer união estável como instituto, ressaltando a sua definição, e deixando o
reconhecimento dos direitos para o momento em que trata dos efeitos, rezando o
art. 1723: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência publica, contínua e duradora e estabelecida com
o objetivo de constituição de família”. (RIZZARDO, 2007, p.892)
Atualmente a expressão concubinato é usada para se referir ao
relacionamento amoroso envolvendo pessoas casadas, que são infiéis, conhecido
como adulterinio.
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O Código Civil de 2002 trata da união estável em relação aos aspectos
pessoais e patrimoniais, fazendo com que os direitos das sucessões venham a tratar
do efeito patrimonial sucessório. Segundo Venosa, o novo diploma dispõe no art.
1.724
[...] que as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos
deveres de “lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e
educação dos filhos, no que se aproxima e se idêntica a união estável do
casamento em tudo que disser respeito a responsabilidade dos
companheiros com relação à prole e a si próprios. (VENOSA, 2006, p. 51).

O novo diploma permaneceu com a possibilidade, de os companheiros
realizarem contrato escrito dispondo de forma contrária, deixando para trás o regime
parcial de bens e ficando com a possibilidade de estabelecer novas regras, contudo
o contrato só terá eficácia relativa se as aparências e a notoriedade do
relacionamento público indicarem uma união estável.
A conversão da união estável em casamento, atualmente, se encontra
disposto no o art. 1.726 do Código Civil onde se ordena que o requerimento seja
dirigido ao juiz: “A união estável poderá converter-se em casamento, mediante
pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. (RIZZARDO, 2007, p.
920).
Entretanto, a nova regulamentação da união estável é preservada somente
àqueles companheiros que já possuíam uma vida comum na data da vigência do
Código Civil de 2002.
No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, obteve-se grandes inovações
ao ordenamento jurídico nacional, considerando a união estável como entidade
familiar entre homem e mulher ou entre qualquer um dos pais e seus descendentes.
Dando origem ao novo conceito de Família, deixando de ser a única causa o
casamento, dividindo esse lugar com outros institutos. Tornando-se muito produtivo
para as debates doutrinárias e legislativas dando origem a diversas legislações
particularizadas em proteger a família.
O poder familiar, para Silvio Rodrigues, “é o conjunto de direitos e deveres
atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos bens dos filhos emancipados, tendo
em vista a proteção destes”. (GONÇALVES, 2011, p.412).
De acordo com o conteúdo do poder familiar, Venosa esclarece que “cabe
aos pais dirigir a educação dos filhos. Tendo-os sob sua guarda e companhia,
sustentando-os e criando-os”. (VENOSA, 2006, p. 323).
Sendo que, o poder familiar é indisponível, pois não se pode ser transferido
por iniciativa dos titulares, para terceiros; é indivisível, quando tratados de pais
separados; e imprescritível, pois dele o genitor não declina pelo fato de não
desempenhá-lo.
Enquanto menores todos os filhos, estão sujeitos ao poder familiar. Não
distinguindo a ordem constitucional entre legítimos, ilegítimos ou adotivos
Lembrando, que hoje, existe liberdade para o reconhecimento de filiação, mesmo
que a guarda seja confiada a terceiros, os pais nunca perdem o pátrio poder.
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Confere-se que o Código Civil de 2002, confere o poder familiar a ambos os
pais, em iguais condições, sendo disposto no art. 1.631: “Durante o casamento e a
união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um
deles, o outro o exercerá com exclusividade”. (GONÇALVES, 2011, p. 415). E os
pais não entrando em um comum acordo, podem recorrer ao juiz para que se
resolva a divergência.
Observe-se que o art. 1.633 do Código Civil dispõe que: “O filho, não
reconhecido pelo pai, fica sob poder familiar exclusivo da mãe; se não for conhecida
ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor”. (GONÇALVES, 2011, p. 416).
O Código Civil disciplina os direitos e deveres que são incumbidos aos pais,
no art. 1.634:
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I-dirigir-lhes a criação e educação;
II- tê-los em sua companhia e guarda;
III- conceder-lhes ou negar-lhes tutor por testamento ou documento
autentico, se o outro dos pais não sobreviver, ou o sobrevivo não puder
exercer o poder familiar;
IV- nomear-lhes tutor por testamento ou documento autentico, se o outro
dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder
familiar;
V- representá-los, ate aos dezesseis anos, nos atos da vida civil,e assistilos, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o
consentimento;
VI- reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII- exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de
sua idade e condição.

De acordo com Venosa (2006, p. 326), no inciso I fica designado que cabe
aos pais, dirigir a educação e a criação dos filhos, a fim de torná-los úteis a si, à
família e à sociedade. É tratado no inciso II, com efeito, de direito e dever, pois o pai,
a quem cabe criar, cabe guardar. Já no inciso III, fica explicito que ninguém poderá
mostrar maior interesse pelo filho dos que os pais. No inciso IV, fica presumido que
ninguém melhor que os pais para escolher a pessoa a quem confiar a tutela do filho
menor. O inciso V menciona que a representação dos filhos ocorre até os filhos
completarem 16 anos, sendo que dessa idade até os 18 anos, os menores são
assistidos. Quanto ao inciso VI, relata que os pais podem reclamar os filhos de quem
ilegalmente os detenha, para isso, passa a valer da ação de busca e apreensão do
menor. Para o inciso VII, os pais devem exigir respeito e obediência dos filhos.
3 Da igualdade entre os filhos havidos dentro e fora do casamento
Rizzardo relata sobre o tratamento dos filhos havidos fora do casamento,
como sendo “o elemento básico e determinante da prova da filiação é a declaração
no registro civil de nascimento, que dirime qualquer dúvida e coloca em termos
claros a origem e os dados identificadores do filho.” (RIZZARDO, 2007, p. 407).
Nelson Carneiro, citado por Maria Helena Diniz, entendia que a expressão
filho havido fora do matrimonio
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[...] abrangia os filho incestuosos, que também não pediram para nascer,
assim, se o parentesco lhes negava a possibilidade de legitimação, pelo
subseqüente casamento dos pai, a lei do divorcio abria-lhes a possibilidade
de reconhecimento para todos os efeitos legais e não apenas para pleitear
alimentos, uma vez que seu art. 51, n.2, modificou o art. 2° da Lei n.883, ao
estabelecer que “qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à
herança será reconhecido em igualdade de condições” (RT, 534:86).
(DINIZ, 2007, p.446).

O reconhecimento dos filhos pode ser espontâneo, que seria o ato solene e
publico onde alguém de acordo com a lei confirma que aquela pessoa é seu filho; ou
podendo ser reconhecimento forçado, isto é, aquele que decorre de sentença
realizada em ação de investigação de paternidade e no qual se confirma que o autor
é filho do investigado.
Uma corrente doutrinaria determina que o reconhecimento seja um ato
jurídico unilateral, existindo só a manifestação de vontade de quem reconhece,
sendo que a outra corrente conhece ser ato bilateral, visto que o reconhecimento
maior esta sujeito de sua aprovação, e o do filho menor pode ser anulado, se este
por meio da ação de contestação de reconhecimento, o impugnar no limite dos
quatro anos que se seguirem a aquisição da produz efeitos de natureza capacidade
civil. O reconhecimento judicial é feito, por intermédio da ação de investigação da
paternidade ou da maternidade.
O afastamento da discriminação permite aos filhos, o direito ao pátrio poder, o
qual, diga-se, é agora exercido em conjunto pelos genitores, tendo dado lugar ao
poder familiar.
O reconhecimento patrimonial é de cunho moral. O principal deles é
estabelecer a relação jurídica de parentesco entre pai e filho. Embora se
produzam a partir do momento de sua realização, são porem, retroativos ou
retro-operantes, gerando as suas conseqüências, não da data do ato, mas
retroagindo ate o dia do nascimento do filho, ou mesmo de sua concepção,
se isto condisser com seus interesses.(GONÇALVES, 2011, p.372)

Com efeito, a filiação que já existia, embora sem caráter legal, passa a ser
reconhecida perante a lei, revelado. Daí resulta que os seus efeitos, quaisquer que
sejam, remontam ao dia do nascimento, e, se for preciso, da concepção do
reconhecido
Maria Helena Diniz relata sobre o que é importante para o filho:
O importante, para o filho, é a comunhão material e espiritual; o respeito aos
seus direitos da personalidade e à sua dignidade como ser humano; o afeto;
a solidariedade; e a convivência familiar, para que possa atingir seu pleno
desenvolvimento físico e psíquico, sua segurança emocional e sua
realização pessoal. (DINIZ, 2007, p. 478).

Deste modo, não se permite mais qualquer discriminação entre filhos, havidos
dentro ou mesmo fora do casamento.
4 A participação da família no processo de aprendizagem do indivíduo
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Segundo Brandão “Não há uma forma única nem um modelo de educação
[...], e o ensino escolar não é a sua única prática e o professor não é o seu único
praticante”. (BRANDÃO, 1993, p. 9).
A família, calcada na figura dos pais, ocupa um importante papel na mudança
do comportamento de seus filhos visto que ela intervém diretamente, quer positiva,
quer negativamente no desenvolvimento humano do indivíduo e na relação com o
meio natural e social.
É dentro da família que o individuo adquiri suas primeiras experiências
educativas que lhe servirão de base para toda a vida, pois ela, como toda instituição
social, apesar dos conflitos, é a única que engloba o indivíduo em toda a sua história
de vida.
Szymanski entende que “Uma instituição não substitui uma família, mas com
atendimento adequado, pode dar condições para a criança e o adolescente
desenvolverem uma vida saudável no futuro. (SZYMANSKI, 2001, p. 53).
No seio da família, o cidadão, além das experiências educativas, passa a
adquirir também experiências sociais e históricas aprendendo com isso a se adaptar
às diferentes circunstâncias, a flexibilizar e a negociar, independente das normas
educacionais que são impostas aos familiares, através da escola, da ideologia
vigente de cada sociedade. No ambiente familiar o modo de ser do sujeito pode ser
aprendido por meio de imitações, de significados atribuídos às determinadas
situações que se dão na convivência via discurso das pessoas da família ou via
comportamentos.
Segundo Prado, “A família não é um simples fenômeno natural. Ela é uma
instituição social variando através da história e apresenta até formas e finalidades
diversas numa mesma época e lugar, conforme o grupo social que esteja”. (PRADO,
1981, p. 12).
É na família, que a criança aprende a se relacionar com o seu semelhante,
que aprende mitos, crenças e valores que traçam seu perfil como pessoa, pois
normalmente é dentro do núcleo familiar a que o indivíduo irá buscar energia e
sustentação para enfrentar situações difíceis de serem vivenciadas ao longo de sua
vida.
Como apontado anteriormente neste artigo, a família passou por mudanças
consideráveis desde a antiguidade até a modernidade, porém cada um de seus
membros, mesmo que de forma diferente, ainda exerce papel fundamental e
estruturante, ficando cada vez mais evidente e necessária a atuação dos pais na
educação e criação dos filhos.
No direito, tais influências mudaram diversas normas ao longo do tempo,
podendo citar como exemplo, recentemente, a Lei 11.698/2008 que instituiu a
“Guarda Compartilhada” quando da ruptura ou da desunião do núcleo familiar,
justamente, por entender que, junto com a ruptura da família, poderiam ruir também
vários conceitos adquiridos ao longo do tempo pelo individuo dentro da família, o
que pode influenciar negativamente em sua formação.
Outro fato marcante, que vemos na atualidade em nossos Tribunais são as
crescentes demandas reivindicando reparação de danos na relação paterno-filial
tendo como fundamento principal o direito à convivência familiar, dever de vigilância
e educação. O dano causado em virtude da ofensa à dignidade humana da pessoa
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do filho poderá ser passível de reparação, por ofensa ao direito da própria
personalidade, podendo a mãe ou o pai omisso ser condenado a indenizar o filho,
pelo dano que lhe causou ao ignorar sua existência.
Incontroverso é que a família ocupa papel importante na vida dos filhos, e
este não pode ser desconsiderado, pois consciente e intencionalmente ou não,
influencia no comportamento do indivíduo na sociedade, podendo inclusive, trazer
influencias negativas sejam por questões econômicas, pessoais, de relacionamento,
de amadurecimento dos pais ou pela ruptura da entidade familiar.
Observa-se que a educação do contexto familiar acaba influenciando no
desenvolvimento da autoconfiança da criança, formando-a e moldando-a, enquanto
ser completo. Promovem um bem estar e equilíbrio, os anseios, os desejos e as
expectativas familiares em torno da criança, quando calculados na medida e
colocados á disposição de forma correta.
A educação passou a ser objetivo não só da família como da própria escola,
pois esta entrando numa fase de reestruturação para juntar ou devolver este papel.
Sendo questionada a educação tradicional e reformulados os valores morais,
gerando a insegurança para todos os responsáveis pela educação de nossas
crianças.
5 A família e os desafios éticos, sociais e morais da atualidade.
Atualmente, vários são os debates sobre a família e sua função social atual
conjuntura. Vista como entidade fundamental na sociedade e insubstituível, se
questiona muito sua participação na educação dos filhos e sua formação enquanto
ser social.
A formatação da família dos últimos tempos mudou significativamente e, junto
com as transformações, também aumentaram os desafios éticos, sociais e morais
para manter uma boa relação entre os familiares e conseqüentemente na influência
da formação do indivíduo.
Dentro desses desafios, alguns temas contemporâneos passam a fazer parte
do contexto da ótica familiar, entre eles aprender a tolerar as diferenças dos
indivíduos dentro da própria estrutura doméstica, superar o fim do amor, alicerce da
família, ensinar e demonstrar o respeito mútuo, combater a violência e preparar-se
para conviver com ela nas ruas e é claro, não menos importante ensinar e aprender
o valor do dinheiro dentro da entidade.
Há de se destacar que hoje vivemos numa sociedade altamente tecnológica e
a família repassa à criança aquilo que a sua realidade oferece. Ocorre que nem
sempre o que esta realidade tecnológica oferece pode ser aproveitado no âmbito
familiar, gerando uma relação conflituosa e, às vezes, decadente. Os desafios com
os quais a família de hoje se depara é reflexo dessa dinâmica histórica e social
existente.
Não se pode deixar de destacar que estrutura familiar está diversa. Famílias
com pais separados, o declínio da autoridade marital ou paterna, o aumento das
relações sexuais fora do casamento, o baixo capital cultural, a presença da mulher
no mercado de trabalho, a acentuação do individualismo e da liberdade da família, o
declínio na conduta religiosa no lar, entre outros, são fatores que traçam esta nova
conjuntura familiar e de certa forma responsáveis por essas mudanças.
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As transformações na sociedade contemporânea, a mudança de valores e
liberalização de hábitos e costumes estão desencadeando um processo de
fragilização dos vínculos familiares, o que torna a relação entre pais e filhos mais
vulnerável.
6 Considerações Finais
Atualmente, diferentemente do passado, não se pode definir um modelo de
família a ser seguida e uma única forma de trabalho com as mesmas, pois cada
família possui suas particularidades e consequentemente possuindo diferentes
formas de enfrentamento das consequências do processo de formação da
personalidade de seus membros e da constante transformação da sociedade.
Deve-se considerar que a família moderna rege-se pelo princípio da
afetividade, e desta nova conformação surge este novo princípio da função social.
A família adquire importância na vida do indivíduo a partir de seu nascimento
em virtude de seu dever de guarda, criação e educação da criança.
Com efeito, a mutação antropológica repercute nas mudanças familiares,
exigindo maior rigor dos estudos sobre família em contexto de mudança social.
A atual conjuntura familiar deveria privar-se do individualismo e buscar
fortalecer a solidariedade social.
O desafio atual dos vários ramos envolvidos nesse processo, entre eles
destacando-se o direito e sociologia não é apenas focar-se no enfrentamento de
temas relevantes correlatos à família, como por exemplo, o casal, a definição da vida
familiar e das relações familiares, mas principalmente, na elaboração de
instrumentos de pesquisa capazes de captar as dimensões relacionais e simbólicas
da família para contribuir no processo evolutivo da sociedade e por conseguinte do
indivíduo nela inserido, embasar políticas sociais, normas e regras dirigidas a ela.
A ideia de função social da família é muito nova no direito brasileiro, sendo
bem aplicada e realmente entendida, é formadora de um instrumento importante na
construção de uma cultura.
O princípio da função social da família denomina a pessoa humana o centro
epistemológico da ciência jurídica, representando importante dispositivo a consentir
a incorporação de valores éticos e sociais para o interior do ordenamento quando da
interpretação e aplicação do Direito.
Portanto, a família contemporânea, é baseada por valores como a pluralidade,
a igualdade entre filhos, entre cônjuges e companheiros, uma maior democratização
das relações, sendo mais pautada no afeto, por esse motivo que as pessoas se
unem em busca da felicidade.
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Resumo: Este artigo apresenta parte do resultado de uma pesquisa sobre as greves
e a repressão dos empregadores contra estes movimentos, mostrando suas
reivindicações e o quanto sofreram até conquistar o direito a ter direitos: à greve, à
liberdade e à vida. A esta pesquisa vale, sobretudo o objetivo do estudo, visando
expor algumas visões sobre o movimento, o qual sempre causou polêmica e certo
receio para se discutir, sendo certo que, hodiernamente, a greve é direito de
qualquer classe trabalhadora.
Palavras-Chave: Trabalhadores; Greves; Conquistas.
Abstract: This article shows parto of a serch result of the strikes and repression of
employers against this motion, and showing their claims, and conquers those Who
suffered to the right to have the right: right to strike, to freedom and the right to life.
Which enforces this research, the aim of this study is to expose all strikes views
about this movement that always caused controversy, and a some fear to debate, but
today is the right of any working class to strike.
Key Works: Workers; Strikes; Achievements.

1 Introdução
Historicamente, as greves eram consideradas como atos de rebeldia e os
rebeldes, considerados traidores. Nesse contexto, esses traidores eram
severamente castigados, sendo que muitos foram submetidos à pena de morte, pois,
não existia direito de proteção para os operários, mas, ao contrário, havia um
emaranhado de leis que visavam reprimir e impor medo à classe trabalhadora. Valia
a lei do mais forte. A greve, do ponto de vista político-ideológico e ético, constitui
verdadeira conquista ao longo da história, advinda de inúmeras lutas e fervorosos
embates dos trabalhadores como um dos mais importantes e necessários
instrumentos de luta desta classe, no combate à negação de direitos, ao
autoritarismo e ao massacre geral às classes sociais sofridas.
A greve não é apenas um direito dos trabalhadores, na medida em que se
configura verdadeiro conflito social, constituído por diferentes ideias que precisam
ser ouvidas, dialogadas e respeitadas pelos governos e pelas demais autoridades
que ocupam o poder. A melhor forma de se dirimir um conflito social, é por meio da
negociação, que serve, inclusive, como forma de evitar a deflagração de uma greve.
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Entretanto, na condição de um direito constitucionalmente tutelado, quando não
resolvidas as reivindicações, ou quando os trabalhadores não são ouvidos, deve sim
ser feito uso do movimento, com amparo e mediação dos sindicatos que
representam os trabalhadores.
Até porque, os trabalhadores possuem essa prerrogativa como uma
liberdade, não dependendo do empregador para ter mantido seu vínculo
empregatício, desde que, por óbvio, respeitados os limites da greve, não
prejudicando a comunidade em geral, fazendo o uso desse direito para conquistar
apenas o que é de seu direito, seja coletivo ou individual, trabalho e salários dignos
entre outros direitos que a lei ampara.
2 O movimento grevista e o Direito
Divergem os autores sobre a época em que se deu início aos movimentos
grevistas, pois impropriamente era atribuído o nome de greve a rebeliões dos
escravos contra seus senhores ou até mesmo fugas não só de escravos, mas do
povo que se dispersava de uma região para outra, à procura de um lugar para morar
e de trabalhos dignos.
Alguns autores, entretanto, admitem que na China e no Egito,
onde trabalhadores livres juntavam seus esforços aos dos
escravos, se pode denominar como greves as paralisações de
trabalho e as revoltas, especialmente entre os operários
Judeus contra as autoridades faraônicas, em 1440 a.C e em
1.300 a.C. E se quiséssemos ir mais longe, ainda no Egito, no
Império Médio (2100-1600 a.C), encontraríamos a greve dos
homens contra s Deuses: Se os Deus não atenderem a esta
prece- diz um texto religioso- os homens pararão os cultos
(Segadas, 2005, p.1243).
Segundo Segadas (2005), em 1508, Luis XII expedia nova ordenança,
proibindo as coalizões e, em 1539, a Ordenança de Villers-Cotterets estabelecia
que era proibida qualquer congregação ou assembleia, tanto de camponeses como
de operários e empregados de qualquer espécie, sob qualquer pretexto , proibindoos, ainda, de fazer qualquer entendimento mútuo sobre questões de trabalho, sob
pena de prisão e confisco de bens. Em 1371, a repressão de uma greve, em
Colônia, fez-se de maneira violenta, com o enforcamento de 32 grevistas.
Na França, as simples reuniões de operários eram consideradas sediciosas,
devendo ser dissolvidas pela força pública e “punidos com todo o rigor da lei os
seus participantes”, não era coisa fora do comum punições como cortar a orelha,
afogar e até mesmo submeter o que a lei considerava de justo. Matar pessoas que
queriam apenas condições mais dignas de trabalho, e podiam fazer sem medo
algum, pois só existiam leis para punir, nenhuma para proteção desses
desprotegidos. Afirma-se que a Inglaterra e a França foram os países que mais
reprimiram a greve, considerando-a delito. “Lei de Chapellier” e Código Penal de
1810 são exemplos de leis de repressão a esses movimentos. Em Portugal, a greve
embora penalmente punida, não ensejava sanções aos grevistas. Na Itália, a greve
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era considerada delito até 1889. Com a promulgação do Código Zanardelli, foi
revogada a proibição de coalizão e a greve deixou de ser considerada delito, desde
que realizada pacificamente sem violência e ameaças (SEGADAS, 2005). Mas
houve algumas repressões, até que a Constituição Republicana assegurou de fato
o direito de greve.
Pelo que se pode constatar, a greve passou pela fase de
proibição, com uma dupla qualificação: ilícito civil, cuja
conseqüência era a resolução contratual, e ilícito penal,
reprimida como delito. Numa etapa seguinte, a greve deixa de
constituir ilícito penal e continua como ilícito civil; é a fase de
tolerância. Finalmente a greve passa a ser reconhecida como
direito, inclusive no plano constitucional, vista como forma de
legitima defesa dos trabalhadores, visando constranger o
empregador a acatar suas reivindicações. Como tal, a greve
tende a reequilibrar os fatores da produção capital e trabalho.
O motivo que levou a greve a ser vista como feito legitimo é o
direito natural que assegura aos homens a liberdade de
trabalhar ou de não fazer; pois se esse direito é garantido ao
um sujeito isolado porque não estende-lo a um grupo. Já no
Plano Internacional a greve não é disciplinada pela OIT, que a
vê como corolário do direito de sindicalização. Entretanto, ela é
prevista como um direito no art. 6º da Carta Social Européia e
no Pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais,
assinado em New York em 1966. (BARROS, 2007, p.1276).
Badaró (2009), em sua obra Dos Sindicatos e dos Trabalhadores no Brasil,
relata a história e o desenvolvimento do Sindicalismo no país, desde seus primeiros
passos da época do Brasil Colônia até os dias de hoje. Traz os primeiros “levantes”
que o autor explica ser como “as mesmas greves de hoje”. Começa contando a
história de João de Mattos, um nome de extrema importância, que organizou uma
paralisação das padarias, permitindo a fuga de escravos que trabalhavam nestes
estabelecimentos por meio da falsificação de cartas de alforria. Percorreu várias
cidades organizando esses levantes, primeiramente em Santos e, posteriormente,
nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi preso algumas vezes, mas em
1880, foi defendido pelo propagandista da abolição e da República, Saldanha, o
qual conseguiu absolvê-lo. Porém, mesmo com a abolição da escravidão, as lutas
de João de Mattos e de seus companheiros continuaram. “Na nova fase das lutas
dos padeiros, João de Matos e seus companheiros, organizaram, em 1890, uma
associação com o objetivo de reunir recursos para comprar padarias para os
próprios trabalhadores, eliminando os patrões.
Essa sociedade reuniu mais de mil associados. Publicou o jornal O
Panificador, organizou uma biblioteca, um centro de educação e acabou adquirindo
características de sindicato, buscando representar os interesses profissionais de
seus associados. Travou, assim, uma luta pelo descanso aos domingos e pela
jornada de 8 horas de trabalho, dirigindo abaixo-assinados às autoridades, que
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nada resolveram. Mesmo nem sempre valendo todos os seus esforços, João de
Mattos e seus seguidores não se abatiam, eles lutaram com todos os meios que
tinham ao alcance, porém, o corrompido sistema político da época não permitiu que
seus justos direitos fossem atendidos. Como é sabido, até hoje a lei só atende aos
interesses dos poderosos relegando ao esquecimento e a marginalidade a classe
trabalhadora.
Por isso a história de João de Mattos é tão significativa, nela
se revelam os elos entre os períodos anteriores e posteriores
a 1888. No processo de formação da classe trabalhadora,
Afinal até meados dos anos de 1850, o trabalho escravizado
dominava não apenas os grandes latifúndios monocultores,
mas também as principais cidades do país (BADARÓ,2009, p.
17).
Diante destes fatos, o conceito de greve, no âmbito legal, foi sendo adequado
à realidade social brasileira. Nesse sentido,
O conceito legal de greve sofreu modificações em nosso pais.
A partir de 1900, quando o sistema político caracterizava-se
pela idéia liberal, a greve exerceu-se pela liberdade dos
trabalhadores, sem leis que as restringissem ou a
disciplinassem. A partir de 1937, foi declarada pela
Constituição recurso nocivo ao interesse social e prejudicial a
economia, como nas concepções que consideram a greve
como um delito. Com a Constituição de 1946 foi reconhecida
como direito dos trabalhadores. A Constituição de 1967 e a
Emenda Constitucional de 1969 seguiram esse diretriz, porém
introduzindo limitações, em especial quanto a paralisação das
atividades essenciais e serviços públicos.(NASCIMENTO,
2011, p.505)
Insta ressaltar que a greve, como uma forma de exercício de força, em de
encontro aos princípios básicos do Direito, como o da liberdade de expressão e o da
livre negociação. A propósito disto, Maria da Consolação Vegi da Conceição, ao
tratar da greve no serviço público e apresentar elementos conceituais e o debate em
torno da sua regulamentação, adverte que:
O exercício da força é contrário ao direito, para o qual não
importa o grau persuasivo do mais forte, e sim a razão daquele
que tem o direito.
Em que pesem estas considerações sociais sobre a greve, é
certo que os ordenamentos jurídicos de vários países
passaram a admitir a greve como um direito. E, sendo um
direito, será passível de regulamentação, ainda que alguns
defendam a inexistência de controle sobre a greve.
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O conceito de greve dependerá de cada ordenamento jurídico.
Será considerado um direito ou uma liberdade, se for admitida.
Contudo, se a sociedade proibi-la, será um delito punível.
(CONCEIÇÃO, 2008).
Enquanto as greves não eram regulamentadas e disciplinadas em seus
direitos e deveres, eram resolvidas quando vencia a parte mais forte. O trabalho
ficava paralisado até que ocorresse uma das seguintes situações: ou o trabalhador
retornava ao trabalho nas mesmas ou piores condições, por medo de ficar sem o
emprego, o que ocorre no caso de greves mal organizadas e sem vigor, pois é
preciso muita coragem para dar inicio a um movimento grevista e chegar até o fim,
sem saber como se concluirá a situação; ou, o empresário atendia total ou
parcialmente, o que mais ocorre, para evitar maiores prejuízos a sua empresa.
Pode-se imaginar que essa “luta” por melhores condições de trabalho seja mais uma
questão sociológica que jurídica, pois a todas as pessoas, mesmo nas relações
civis, é dada a liberdade de defesa de seus interesses e, a partir daí, firmarem
relações jurídicas que atendem a tais interesses. A diferença é que no Direito do
Trabalho essa “luta” é garantida pelo direito, resultando em sua formação
institucional.
Tomando as greves como principal indicador de mobilização
operária, podemos constatar a concentração de movimentos
em alguns anos da primeira década do século 20 e a explosão
grevista dos anos de 1917-1920. Nas greves, percebemos
melhor os métodos utilizados pelos operários para pressionar o
patronato. Na primeira década do século, as greves passaram
a ocorrer com maior frequência, mobilizando tanto os novos
segmentos de operários industriais que surgiram com as
grandes fábricas.(BADARÓ,2009, p.52 ).
Algumas greves, consideradas emblemáticas, mostraram o quão forte se
torna a união coletiva. A primeira a destacar-se é a Greve Geral de 1917, que
representou toda a insatisfação acumulada pelos trabalhadores nas primeiras
décadas da república brasileira. Estes guiados, inicialmente, pela ideologia
anarquista, mostraram-se capazes de se organizarem em prol das suas vontades.
Em 1953, o sindicato dos metalúrgicos de Osasco e região organizou a greve dos
300 mil, que reuniu diversas categorias de trabalhadores, visando a obtenção de
melhorias salariais. Outro exemplo da força política dos trabalhadores no Brasil,
ocorreu durante o período da ditadura militar, momento em que os sindicatos, junto
com os trabalhadores, sofreram muita repressão.
Nessa fase da nossa história, tudo que fugia aos interesses da política da
ditadura era reprimida, sem piedade (1964-1985), com as greves dos operários
metalúrgicos da região do ABC. Com objetivo nessa luta por melhores salários e
autonomia sindical. Nesses movimentos e negociações dos metalúrgicos, tornou-se
conhecido em todo o país o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
ISSN 2237-700X

110

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Bernardo e Diadema, Luís Inácio da Silva, o Lula. Os movimentos estudantis
também foram muito importantes para essa luta.
O movimento Diretas Já, na década de 1980, foi um acontecimento
importante também para mostrar o valor do povo unido. As grandes greves
revelaram o papel da dirigente classe operária, a sua imensa força unificadora.
Colocaram definitiva e praticamente esta classe em sua justa posição de
representante de todo o povo brasileiro em sua luta histórica pela paz, as
liberdades e a independência nacional.
No ano de maio atividade grevista, em 1989, foram realizadas
451 paralisações por empresa, em um universo de 1.824
estabelecimentos. Do total de greves deflagradas pelo SMSP
no período de 1991-1999, foram 97,5% foram greves por
empresa, 1,2% por grupo de empresa e 1,5% de categoria.As
negociações no varejo, ou seja, empresa por empresa,
permaneceram a estratégia prioritária do SMSP. Mas, por
conta das alterações no parque industrial paulistano e do
desemprego, novas estratégias de luta e mobilização
passaram a ser praticadas.Embora a estratégia de greves por
empresa tenha predominado, o SMSP passou a organizar
greves de categoria ao longo do período.(TRÓPIA, 2009,
p.101)
Segundo BARROS (2007), a doutrina aponta duas modalidades de greves: a
típica, com fins econômicos e profissionais, e a atípica, cujos fins são políticos,
religiosos ou sociais. As greves econômicas e profissionais ocorrem geralmente por
não haver negociação. O trabalhador encontra nesse movimento uma forma de
fazer com que o empregador o ouça. As greves podem também podem traduzir o
inconformismo contra abusos ou arbitrariedade, praticadas contra os trabalhadores
no plano disciplinar, ou por descumprimento da norma geral ou coletiva, neste
caso, greves de protesto. Estas, contra algum ato governamental, o qual tenha
causado lesão aos interesses e/ou direitos dos trabalhadores.
Atualmente, depois de conquistado o direito de greve, cabe aos
trabalhadores e sindicatos fazer uso desse movimento de forma mais justa
possível, defendendo interesses pertinentes ao beneficio do trabalhador. Toda
greve deve ser bem pensada e programada, para não fazer o mau uso, ou defender
causa qualquer.
Durante a greve, são assegurados aos grevistas (art. 6º): a) o
emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar
os trabalhadores a aderirem a greve, de modo que o piquete é
permitido quando não violento; b) a arrecadação de fundos e a
livre divulgação do movimento. Em nenhuma hipótese
poderão
ser
violadas
ou
constrangidas
garantias
constitucionais(art.6º § 1º). É vedado a empresa adotar meios
para forçar o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem
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como capazes de frustrar a divulgação do movimento(art.6º §
2º). Os grevistas não podem proibir o acesso ao trabalho
daqueles que quiserem fazê-lo. (art.6º § 3º).É vedado a
rescisão do contrato de trabalho durante a greve não abusiva,
bem como a contratação de trabalhadores substitutos(art.7º §
único).Os salários e demais obrigações trabalhistas dos dias
de prova serão regulados por acordo com o
empregador(art.7º). ”.(NASCIMENTO, 2011, p.507)
Deste modo, prevê o art. 9º da CF que “É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exerce-lo e sobre os
interesses que devam por meio dele defender”.
No Brasil, cabe a entidade sindical convocar assembleia, com
o quorum previsto nos estatutos, para deliberar sobre greve.
Em se tratando de categoria inorganizada em sindicato,
compete aos trabalhadores interessados deliberar sobre a
greve, constituindo uma comissão eu os representará nas
negociações e no dissídio coletivo. Frustrada a negociação ou
verificada a impossibilidade de recurso por via arbitral, é
facultada a cessação coletiva do trabalho (Lei nº 7.783\89). A
greve deverá ser precedida de um aviso de 48 horas ao
empregador. E de 72 horas no caso de atividades essenciais.
(BARROS, 2007 p.1280).
Nos serviços essenciais, a greve é submetida a algumas regras para não
prejudicar terceiros, ou seja, quem utiliza desses serviços tem o direito a tratamento
e abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, gás e combustível,
assistência médica e hospitalar, comercialização de medicamentos e alimentos,
funerários, transportes coletivos, controle de trafego aéreo, compensação bancária,
captação e tratamento de esgoto e lixo, guarda, equipamentos e materiais
nucleares, telecomunicação, processamento de dados ligados a serviços
essenciais. Enfim, serviços essenciais que dispõe a lei. A lei diz que a greve é um
direito, mas também, é um direito de todo cidadão ter a disposição o uso desses
serviços. Ninguém tem o direito de prejudicar o outro, tanto que o objetivo da greve
é melhorar as condições. Como dispõe no parágrafo segundo, do art. 9º da CF\88
“Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei”. No Serviço
Público, a Constituição Federal assegura o direito de greve, com ressalvas, nos
limites definidos em lei especifica, com algumas lacunas a serem sanadas.
A greve é mero instrumento de pressão que visa propiciar o
alcance de certo resultado concreto, em decorrência do
convencimento da parte confrontada. É movimento concertado
para objetivos definidos. O padrão geral das greves é
circunscreverem-se ás fronteiras do contrato de trabalho, ao
âmbito dos interesses econômicos e profissionais dos
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empregados, que possam ser, de um modo ou de outro,
atendidos pelo empregador. (GODINHO, 2008, p.1418).
Nesse passo, importa analisar a natureza jurídica da greve. Segundo o
entendimento de Maria da Consolação Vegi da Conceição:
A greve é um direito de coerção que visa à solução de um
conflito coletivo. Pode ser considerada um direito potestativo
dos empregados. Assim, a parte contrária deve submeter-se à
situação. A greve tem um único objetivo: fazer a parte
contrária ceder sob um determinado ponto da negociação.
Quanto à natureza jurídica deste ato, a greve pode ser
analisada sob os efeitos que provoca no contrato de trabalho.
Assim, será uma suspensão do contrato de trabalho se não
ocorrer o pagamento de salários, com a conseqüente
interrupção na contagem do tempo de serviço. Outrossim,
caso ocorra o pagamento, será considerada uma interrupção
do contrato. (CONCEIÇÃO, 2008).
A greve é uma conquista como garantia constitucional. A oportunidade de seu
exercício e os interesses defendidos são aqueles definidos pelos trabalhadores, pois
ninguém é maior merecedor que o trabalhador. Foi esse povo que derramou sangue
e suor para hoje poder-se afirmar que, de fato, a greve é um direito. Não se pode
proibir, seja político, seja empregador, é óbvio, se no tocante aos abusos, não
exceder os seus interesses, e não tomarem rumos abusivos.
A responsabilidade pelos atos praticados no curso da greve será apurada de
acordo com a legislação trabalhista, penal ou civil. Deverá o Ministério Público,
revestido do poder que lhe compete, requisitar a abertura de inquérito e oferecer a
denúncia quando houver indício de delito. Não que direitos não possam ter limites,
mas, no caso da greve, os limites impostos podem gerar a conseqüência paradoxal
de impedir-lhe o efetivo exercício. O direito de greve, desse modo, pode ser negado
pelo próprio direito. Para compreender, a greve não é um modo de solução de
conflitos, mas sim, uma forma pacífica de expressão do próprio conflito. Trata-se de
um instrumento de pressão, legitimamente utilizado pelos empregados para a defesa
de seus interesses.
A negociação coletiva ao cumprir seus objetivos gerais e
específicos, alcança uma situação de pacificação no meio
econômico-profissional em que atua. Entretanto, no
transcorrer de seu desenvolvimento ou como condição para
fomentar seu inicio, podem os trabalhadores veicular
instrumento direto de pressão e força, a greve, aparentemente
contraditório á própria idéia de pacificação. A greve é de fato
mecanismo de autotutela de interesses; de certo modo, é
exercício direto das próprias razões, acolhido pela ordem
jurídica. Os conflitos coletivos trabalhistas, regra geral, podem
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passar por três modalidades de encaminhamento para sua
solução: autocomposição, em que se situa a negociação
coletiva; heterocomposição, em que se situam o processo
judicial (dissídio coletivo), a arbitragem e a mediação; por fim
a autotutela, em que se encontram a greve e o lock-out.
(GODINHO, 2008, p.1407).
Enquanto o trabalhador faz pressão de um lado com movimentos grevistas, o
empregador pode fazer uso do Locaute, a paralisação provisória das atividades da
empresa, com o objetivo de pressionar o trabalhador, ou até mesmo para dificultar
a negociações e enfraquecer as reivindicações. Com esse fechamento das portas,
mesmo que provisoriamente, causa medo em trabalhadores, que mesmo não
sendo as melhores condições e o salário mais digno, precisa daquele emprego
para o sustento de sua família.
De fato o Locaute conspira contra o exercício dos direitos
sociais, contra as noções de segurança,desenvolvimento,
igualdade e justiça, enquanto poder máximo do empregador,
conspira contra a dignidade da pessoa humana e o valor
social do trabalho, ungidos pela Constituição como alguns dos
fundamentos da Republica do Brasil(art. 1º lll e IV). Enquanto
poder incontrastável, conspira também contra os objetivos
fundamentais da Republica, de construir uma sociedade, livre,
justa e solidaria, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza, promover o bem de todos, sem
discriminações (art.3º, CF/88). (GODINHO, 2008, p.1412).
No que tange à classificação, Maria da Consolação Vegi da Conceição (2008)
classifica os movimentos grevsitas quanto à sua legalidade e quanto à sua extensão.
No que pertine à legalidade, as greve classificam-se em:
a) lícitas, porque atendem as determinações legais impostas;
b) ilícitas, posto que não observam as prescrições legais;
c) abusivas, em que se cometem abusos, indo além da
previsão legal;
d) não abusivas, ou seja, exercidas dentro das previsões da
legislação e sem excessos. (CONCEIÇÃO, 2008).
Quanto à extensão, as greve classificam-se em: “ a) globais quando atingem
várias empresas ou toda a categoria; b) parciais ao atingirem poucas empresas ou
certos setores destas; c) de empresa quando só ocorrem neste núcleo.”
(CONCEIÇÃO, 2008).
No Brasil, o direito de greve é regulamentado pela Lei 7.783, de 28 de junho
de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades
essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá
outras providências.
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A greve, como direito, importa limitações. Nesse sentido, deve-se considerar
os limites relativos à fruição dos direitos conferidos a todos os cidadãos, de modo
que a greve, sendo um direito conferido ao trabalhador, não é um direito absoluto,
devendo observar e obedecer os outros direitos previstos no ordenamento jurídico,
como os direitos e garantias fundamentais conferidos a todas as pessoas.
Além de um instrumento de reivindicação, a greve tem sido utilizada como
meio de manifestação contrária à realidade econômica, social e política, conforme
elucida o Juiz do Trabalho Silvonei do Carmo:
A greve constitui um instrumento de reivindicação dos
trabalhadores, que, deliberada e coletivamente, paralisam
temporariamente as atividades como forma de pressionar os
detentores do capital a atender suas postulações. A
conceituação clássica ou histórica não esgota as formas ou
modalidades de aplicação da greve. Os trabalhadores têm
buscado outros meios para reivindicar ou manifestar sua
contrariedade quanto à realidade econômica, social e política,
utilizando, por exemplo, a greve de solidariedade, greve
política, greve de protesto, greve de ocupação, entre outras.
(DO CARMO, 2006).
No escorço de Silvonei do Carmo (2008), a greve trata-se de liberdade de
trabalho e, por outro lado, da liberdade associativa e sindical. Segundo a autor, ao
lado deste, figura o princípio da autonomia dos sindicatos. Finalmente, como
resultado de todos esses fundamentos agregados, a denominada autonomia privada
coletiva, que é inerente às democracias, motivo pelo qual todos esses fundamentos,
em seu conjunto, reunidos no fenômeno grevista, ainda que mantendo cada um
deles sua especificidade, conferem ao direito paredista o status de essencialidade
nas ordens jurídicas contemporâneas, de modo que a greve é, efetivamente, direito
fundamental nas democracias.
3 Considerações Finais
O direito de greve, no Brasil, sofreu inúmeras interferências, tendo evoluído
paulatinamente até a promulgação da Constituição Federal de 1988, que disciplinou
de forma ampla, clara e precisa o exercício do direito de greve, de sorte a impedir,
ao menos teoricamente, restrições pela legislação infraconstitucional.
A greve é um direito dos trabalhadores e para o seu efetivo exercício,
conforme garantido pelo art. 9º da Constituição Federal, não se pode tolerar o
desconto de salário dos dias parados, salvo, a partir do momento em que a greve,
sendo o caso, for declarada ilegal pelo Poder Judiciário.
Ao se destacar que esse é o efeito máximo que o Judiciário pode conferir à
greve, ou seja, não cumpre ao Judiciário determinar que os trabalhadores voltem
compulsoriamente ao trabalho, a estes, unicamente, caberá assumir os riscos
referentes aos eventuais efeitos jurídicos pelas ausências ao trabalho que passam,
aí sim, a ser injustificadas. Mas nem por isso a greve perde seu valor, sendo
considerada ato de coragem e conquista.
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Resumo: A origem do sindicalismo ocorre paralela ao surgimento do capitalismo, se
espalhando por todo o mundo a partir de então. O sindicalismo é um movimento que
tem como objetivo principal melhorar as condições de vida e trabalho da classe
operária, defendendo os interesses dos trabalhadores. O presente trabalho visa
demonstrar um pouco sobre o surgimento e crescimento do sindicalismo no Brasil,
demonstrando a luta e as conquistas obtidas pelo sindicato dos metalúrgicos de São
Paulo e o quanto este colaborou na liberdade de organização sindical brasileira.
Palavras-chave: Histórico. Associações. Trabalhadores.
Abstract: The rise of trade unionism is parallel to the rise of capitalism, spreading
across the world since then. Syndicalism is a movement that has as main objective to
improve the life and work of the workkers’, defending workers' interests. The present
paper aims to demonstrate a little about the emergence and growth of trade unionism
in Brazil and worldwide, demonstrating the challenges and the achievements
obtained by the metalworkers' union in São Paulo and how this helped in the freedom
frade union organization in Brazil.
Keywords: History. Associations. Workers.

1 Introdução
Segundo Nascimento nem todas as relações coletivas de trabalho
caracterizam-se como sindicais, uma vez que há outros sujeitos coletivos além dos
sindicatos. As relações entre representação não sindical de trabalhadores e
empresa são um exemplo. Assim, o âmbito do direito coletivo se torna mais amplo
do que o do direito sindical. Este, no entanto, ocupa a maior dimensão dos direitos
coletivos, e pode mesmo se dizer em sentido amplo que, todo o direito coletivo é
segundo o critério da preponderância do seu objeto.
Direito Sindical é o ramo do direito do trabalho que tem por objetivo o estudo
das relações coletivas de trabalho, e estas são as relações jurídicas que têm como
sujeitos grupos de pessoas e como objeto os interesses coletivos.
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São dois os sentidos da expressão “direito sindical”. No sentido subjetivo,
significa o poder, faculdade ou prerrogativa de uma pessoa filiar-se a um sindicato.
No sentido objetivo, é o ordenamento jurídico sindical.
Segundo Nascimento sindicato é uma forma de organização de pessoas
físicas ou jurídicas que figuram como sujeitos nas relações coletivas de trabalho.
Por isso a importância de falar sobre o sindicato, uma vez que este deveria
ser um dos maiores defensores da classe trabalhadora e empregadora de certa
forma.
O sindicalismo tem como principal característica a de ser uma organização de
um grupo existente na sociedade. Essa organização engloba pessoas físicas, os
trabalhadores, mas pode reunir também pessoas jurídicas, as empresas, uma vez
que estas se associam em sindicatos também. As pessoas que se associam o
fazem não para fins indiscriminados, mas como sujeitos das relações coletivas de
trabalho.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo (SMSP) contribuiu muito para
liberdade de organização destes entes sindicais a partir da década de 30 com suas
lutas, reivindicações e com a própria estrutura formada por este sindicato.
O presente trabalho tem por objetivo expor o estudo da organização sindical
brasileira demonstrando a organização e contribuição do SMSP.
2 Breve Histórico do Sindicalismo
O direito coletivo do trabalho iniciou com o reconhecimento do direito das
associações dos trabalhadores, oque aconteceu após a revolução industrial do
Século XVIII.
Afirmou-se com a expansão do movimento sindical dos trabalhadores e as
primeiras entidades destinadas a proteção de seus interesses.
Segundo Nascimento é considerado o sindicalismo mais antigo do mundo, o
que se originou na Inglaterra, denominado trade-unionismo tendo, suas origens por
volta de 1720, onde associações de trabalhadores de Londres se formaram visando
a reivindicação salarial e limitação da jornada de trabalho. Na Alemanha, o direito de
associação foi admitido expressamente com a Constituição de Weimar no ano de
1919, embora já fosse tolerado um pouco antes. Na França, a liberdade sindical foi
declarada a partir do ano de 1884.
A Organização Internacional do Trabalho, por meio da Convenção nº 87, no
ano de 1948, declarou o principio da liberdade sindical, afirmando que:
Os trabalhadores e empregados, sem nenhuma distinção e
sem autorização prévia, têm o direito de constituir as
organizações que estimarem convenientes, bem como o direito
de se filiarem a essas organizações, tendo como única
condição a observância dos respectivos estatutos (art. 2).
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No Brasil os primeiros sindicatos denominaram-se ligas operárias, surgindo
em fins de 1800 e início de 1900. Surgiu a partir da influência dos trabalhadores
estrangeiros que migraram para o país que acabavam instigando movimentos pela
insatisfação com as péssimas condições de trabalho.
Primeiro a lei reconheceu os sindicatos rurais em 1903,
posteriormente os sindicatos urbanos em 1907. No ano de
1930, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, se iniciou uma nova fase, atribuindo-se aos
sindicatos
funções
delegadas
ao
poder
público.(NASCIMENTO, 2007)

A Constituição Federal de 1988, votada pela Assembleia Nacional
Constituinte, mostrou-se sensível ao imperativo de atualização da estrutura; as
forças sindicais atuaram nas suas deliberações e é possível dizer que a nova Carta
Magna reflete, em linhas gerais, a pretensão dos sindicatos.
Do acordo com Nascimento surgiram algumas medidas de liberalização dos
sindicatos perante o Estado, mas não foram completadas com outras, o que se fazia
necessário, em razão da inexistência dos sindicatos em manter a unicidade sindical
legal e a contribuição sindical.
No que tange a história do SMSP, coincide com o fim da oligarquia rural
cafeeira e com o início do processo de industrialização do País, quando, no começo
da década de 30, começam a tomar vulto os movimentos operários e populares.
Ligados a um setor industrial ainda em fase de crescimento, os metalúrgicos
passam, então, a reorganizar suas associações, retomando os movimentos
grevistas e voltando a reivindicar melhores condições de trabalho e aumentos
salariais.
Num momento de intensa mobilização do País, surge no dia 27 de dezembro
de 1932, às 20 horas, o SMSP, que em poucos anos se tornaria a maior e mais
poderosa entidade sindical da América latina. Naquela noite, no número 10 da Rua
Venâncio Aires, na Lapa, cerca de 100 trabalhadores do grupo da Água Branca - da
Metalúrgica Matarazzo - e do grupo do Brás - principalmente da Fundição Diez - se
reuniram, em assembléia, para aprovar os estatutos da nova entidade que seriam
registrados no Ministério do Trabalho.
O sindicato, porém, só passaria a ser legal em maio de 1933, já com o apoio
de metalúrgicos da Fundição Pecoraro, Cofres Bernardini, Manoel Cheneco,
Fábricas de Armas Assunção, As Ciclope e Fábricas de Cofres Irmãos Corrêa.
Os primeiros meses de vida do Sindicato foram bastante duros. Os
empregadores continuavam a demitir líderes trabalhistas e os metalúrgicos não se
arriscavam a filiar-se a entidade, temendo represálias políticas e policiais. Com o
pequeno número de filiados, a entidade enfrentava enormes dificuldades financeiras
que comprometiam sua própria sobrevivência. Os diretores e sócios eram obrigados
a tirar dinheiro do próprio bolso para pagar as pequenas despesas do sindicato.
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3 A Liberdade de Organização Sindical nos dias de Hoje
Conforme Nascimento (2007) o modelo sindical brasileiro, embora ainda
conserve traços marcantes do passado heterônomo que o caracterizou, mostra-se,
com a Constituição Federal de 1988, com aspectos de autonomia, na medida em
que compete aos trabalhadores ou empregados definir as respectivas bases
territoriais. Diante disto, transforma-se de um sistema de enquadramento sindical
oficial para uma estrutura delineada pelos próprios interlocutores sociais na busca
de seus interesses.
Outro importante sinal da mesma transformação resulta do preceito
constitucional (art. 8, I) que diz:
É livre a associação profissional sindical, observado o seguinte:
I. a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical.

No que diz respeito ao nível de representação, os sindicatos brasileiros
representam uma categoria em cada base territorial, pois existem diversos setores
de atividades econômicas, como: indústrias e comerciais; em ambas há inúmeras
subdivisões, como indústrias alimentícias, indústrias metalúrgicas, comércio
hoteleiro, etc.
Art. 511, CLT.
É licita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação
dos seus interesses econômicos ou profissionais, de todos os
que, como empregadores, empregados, agentes ou
trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam,
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades
ou profissões similares ou conexas.
Art. 513, CLT.
São prerrogativas dos sindicatos: a) representar, perante as
autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais
da respectiva categoria ou profissão liberal ou os interesses
individuais dos associados relativos à atividade ou profissão
exercida;... c) eleger ou designar os representantes da
respectiva categoria ou profissão liberal.
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Portanto, a categoria é o conjunto de pessoas que exercem a sua atividade
em um desses setores, é nesse sentido que se fala em categoria profissional, para
designar os trabalhadores, e em categoria econômica, para se referir aos
empregados de cada um deles.
Em outra seara, existe uma figura que nossa lei denomina de categoria
profissional diferenciada conforme Parágrafo 3º do art. 511, CLT: “Categoria
Profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissão
ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em
consequência de condições de vida singulares”.
Analisando o direito comparado, podemos vislumbrar que no Brasil, diferente
dos Estados Unidos não há sindicatos por empresas, ou seja, que reúnem os
trabalhadores apenas de uma empresa.
Seguindo o pensamento de Nascimento (2007) podemos vislumbrar que no
Brasil há sindicatos por categorias, que são os de trabalhadores; há sindicatos de
categorias diferenciadas, que são os de trabalhadores de uma mesma profissão; há
sindicatos de categorias econômicas, que são os de empregadores, e há também
sindicatos de trabalhadores autônomos e sindicatos de profissionais liberais.
Quanto ao número de sindicatos da mesma categoria na mesma base
territorial, dispõe a CLT em seu art. 516: “não será reconhecido mais de um
sindicato representativo da mesma categoria econômica, ou profissional, ou
profissão liberal, em uma dada base territorial” e ainda o art. 8º, II da CF onde dispõe
que é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregados interessados, não podendo
ser inferior à área do município, limitando assim a criação de vários sindicatos de
uma mesma categoria em uma base territorial.
Há países nos quais a unidade resulta da autodeterminação
dos trabalhadores e não de imperativo legal. Em outros países
há o princípio da pluralidade sindical, segundo o qual na
mesma base territorial serão criados tantos sindicatos quantos
os trabalhadores de uma categoria quiserem. Na mesma
categoria pode haver mais de um sindicato. È o que ocorre na
França. A crítica que se faz é que os sindicatos tendem a ser
ideológicos (NASCIMENTO, 2007).
No que diz respeito ao número de dirigentes sindicais Barros (2007) cita o art.
522 da CLT onde prescreve que a administração do sindicato seria exercida por uma
diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um
Conselho Fiscal composto de três membros. Mas a jurisprudência entendeu que o
preceito em questão foi recepcionado pela constituição em sua súmula n° 369, inciso
II, do TST. Esse tribunal tem excluído da estabilidade provisória os membros do
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conselho fiscal, ao argumento de que não dirigem a entidade, limitando-se a gerir
sua gestão financeira.
Entendemos que o art. 522 da CLT viola o art. 8° da
Constituição, por implicar intervenção do estado na
organização sindical, Note-se, entretanto, que não poderá o
sindicato indicar um número excessivo de dirigentes. Não se
discute a liberdade do sindicato de auto organizar-se, sem
interferência do Estado. Todavia, essa autonomia sindical
deverá ser exercida dentro dos limites legais. Isso porque o
direito de o sindicato eleger sua diretoria vai interferir na
relação contratual entre o empregado (dirigente sindical) e seu
empregador, restringindo-se o direito potestativo de resilição
contratual. (BARROS, 2007)
No que tange à liberdade de associar-se a um sindicato dispõe o art. 554 da
CLT, que é livre a sindicalização, observada a diferença entre ser membro de uma
categoria e automaticamente estar “vinculado” a um sindicato e ser sócio do
sindicato único da categoria, situação que resulta de ato de vontade do trabalhador.
De acordo com Sussekind (2005) o sindicato, graças ao forte vínculo de
solidariedade profissional, transcende de um simples problema de trabalho, para o
campo sociológico e, mais especialmente, para o campo politico.
Mas conforme as atuais pesquisas os números de associados nos sindicatos
brasileiros vem caindo nos últimos anos, provavelmente em decorrência de que na
maior parte destes o objetivo principal tenha se perdido em razão dos interesses de
particulares.
Nascimento (2007) discorre sobre a liberdade sindical e a qualifica como a
autonomia de organização dos trabalhadores, uma vez que defende os interesses
dos mesmos e que afeta o sistema de relações entre o trabalho e o capital,
mudando, do plano individual para o coletivo, o diálogo trabalhista, em proveito do
trabalhador, que individualmente tem chances muito menores de negociar com o
patrão. Essa união de forças é o que vem contribuindo para a criação de melhores
condições de trabalho, remuneração, uma vez que a união dos trabalhadores vem
mudando a situação dos mesmos a anos, através das greves, movimentos,e até
mesmo do amparo que estes sindicatos oferecem ao empregado em particular.
Alice Monteiro de Barros (2007) discorre que a organização sindical é
espontânea ou pré-estabelecida pelo Estado, ou seja, espontânea quando resulta da
autonomia dos grupos, como quando podem definir os critérios que devem presidir o
direito de associação. Já a organização não espontânea é a pré-estabelecida pelo
Estado, é aquela onde o modelo sindical é fechado, restrito, sem margens a escolha,
pelos interessados, das formas de organização convenientes.
DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. Tendo em vista que o
princípio da liberdade sindical confere a cada empregado o
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direito de participar de associações e de sindicatos, a
consequência lógica e sistemática da análise das normas que
integram o sistema jurídico é a de que o trabalhador não seja
obrigado a contribuir para entidades das quais não tem
interesse de associar-se. Esse entendimento assenta-se na
Carta Magna, que assegura em dois dispositivos (incisos XX do
art. 5º e V do art. 8º), o direito de associação e o de filiarem-se,
ambos decorrentes da liberdade sindical. A contribuição
confederativa,
instituída
em
assembleia
geral
dos
trabalhadores e prevista no inciso IV do art. 8º da Constituição
da República é compulsória apenas para os filiados dos
sindicatos, qualquer que seja o instrumento coletivo que a
abrigue: acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa.
Não detendo essa contribuição natureza de tributo, não se
pode estendê-la aos empregados não filiados. Aplicação à
espécie do artigo 149 da Constituição da República.
(Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC do TST e o
Precedente Normativo nº 119 da SDC do TST.)
Portanto, se percebe que a liberdade de organização envolve o problema da
unicidade ou da pluralidade sindical, isto é, a permissão legal para que, numa
mesma esfera geográfica sejam fundados, no mesmo setor, mais de um ou apenas
um sindicato representando pessoas que originariamente pertenciam a um só grupo.
Outro problema incluído é a escolha dos critérios de representação sindical
pelos representados, aos quais competirá decidir se querem um sindicato por setor
da indústria, por categoria, por profissão ou se querem um sindicato local, por
empresa estadual ou nacional.
A liberdade de organização compreende uma série extensa de
aspectos: as relações externas do sindicato; o direito conferido
pela ordem jurídica; de filiação a associações internacionais; a
estrutura orgânica; o direito de livre composição dos seus
órgãos internos; a escolha dos diretores do sindicato mediante
eleições democráticas; a aprovação dos estatutos da entidade
sindical; as atribuições de cada órgão interno do sindicato; o
direito de criar entidades de nível superior, como uniões,
centrais, federações e confederações; e o direito, preenchidos
os requisitos razoáveis, ao registro do sindicato como condição
de sua existência legal (NASCIMENTO, 2007).
4 A influência do SMSP na Organização Sindical
A influência se dá conforme podemos observar da luta e organização deste
ente sindical que se tornou exemplo para todos os demais sindicatos do Brasil e da
América Latina.
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Podemos observar como exemplo de luta sindical as grandes greves
ocorridas durante toda a história aonde líderes sindicais foram parar na cadeia, na
clandestinidade e no exílio. Em 1964, toda a diretoria foi cassada e o Sindicato ficou
sob intervenção. Mas os metalúrgicos nunca desistiram de lutar pela
redemocratização do País. Só depois de 1978 é que os sindicatos voltam a respirar.
No entendimento de Trópia (2009) a liderança dos metalúrgicos de São Paulo
nas mobilizações operárias ganha relevo na década de 50. O País consolidava a
retomada da democracia, mas os trabalhadores continuavam a sofrer a repressão
policial e patronal. Em 1953, por exemplo, uma greve por melhores salários foi
reprimida com violência pela polícia de Getúlio Vargas. Foi uma greve histórica, com
pancadaria e muitas prisões. Cronologia do movimento dos metalúrgicos: no 16° dia
da greve, o Tribunal Regional do Trabalho deu parecer favorável aos dissídios dos
metalúrgicos, mas os metalúrgicos continuaram em greve de solidariedade aos
companheiros que estavam presos.
No vigésimo segundo dia, o presidente Getúlio Vargas resolveu libertar todos
os presos, à exceção de Antônio Pavani, acusado de ser comunista. Os
metalúrgicos não recuaram e continuaram a paralisação. Pressionado, Getúlio
Vargas foi obrigado a mandar o DOPS soltar o companheiro. Foi uma festa. Cerca
de mil operários acompanharam Pavani em passeata, até o hipódromo Mooca. A
vitória dos metalúrgicos foi completa: a greve acabou e nenhum trabalhador foi
demitido.Até 1957, o Sindicato tinha uma estrutura bem menor que sua importância
no movimento operário. Os diretores da entidade tinham dificuldade para pagar as
despesas do Sindicato - até condução. O País, no entanto, vivia o período de euforia
democrática e desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek, e o
sindicalismo não sofria perseguições do governo.
O Sindicato dos Metalúrgicos continuou crescendo em tamanho e importância
até o golpe militar de 1964, quando as entidades sindicais voltaram a ser
perseguidas. Como no Estado Novo, o governo interveio nos sindicatos, prendeu os
dirigentes mais combativos do País, dissolveu as diretorias legitimamente eleitas
pelos trabalhadores, nomeou interventores e voltou a reprimir com violência os
movimentos grevistas.
Segundo Trópia (2009) nos governos militares, a situação ficou terrível e o
Sindicato foi esfacelado. Toda a diretoria do Sindicato foi cassada pelo golpe militar
de 1964, sob a acusação de militância partidária, e todo nosso esforço foi no sentido
de resistir e livrar o Sindicato da intervenção. Principalmente depois do AI-5, quando
todas as garantias constitucionais foram suspensas, o sindicalismo foi desarticulado
pela repressão, que impedia a organização dos trabalhadores, as greves e até as
reuniões intersindicais.
Durante e ditadura, os mais expressivos líderes sindicais estavam na cadeia,
no exílio ou na clandestinidade. Muitos foram presos e tiveram suas casas
vasculhadas.
Foram anos negros para o sindicalismo brasileiro, mas o Sindicato dos
Metalúrgicos continuou a resistir. Os sindicatos só voltaram a respirar depois de
1978, quando os trabalhadores começam a se organizar novamente, a enfrentar o
governo e a fazer greves.
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Trópia (2009) expõe que apesar da repressão desencadeada pelo golpe
militar de 1964, que desarticulou o movimento sindical brasileiro, o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo exerceu um papel fundamental na luta pela
redemocratização do País. Ele esteve presente, por exemplo, nas históricas
campanhas pela anistia, pela realização de eleições livres para os governos
estaduais e para a Presidência da República, pelas conquistas sociais na
Assembléia Constituinte de 1988, e pela moralização da política.
Em todos estes momentos, o Sindicato contou com a atuação destacada de
Luiz Antônio Medeiros, que já havia participado da greve de 1979 e despontou como
uma influente liderança sindical na greve geral de 1983, a primeira manifestação
unitária e organizada dos trabalhadores depois do golpe militar.
No que diz respeito a organização sindical de acordo com Trópia (2009) os
metalúrgicos de São Paulo iniciaram sua organização sindical na Primeira
República. Eles Foram ativos na criação da União dos Operários Metalúrgicos de
São Paulo, organização de orientação anarcossindicalista que exercia uma ação
autônoma frente ao Estado e que lutava pela liberdade sindical.
Na primeira república os operários, por estarem desprovidos de
direitos elementares como previdência social e saúde pública,
fundaram associações mutuais com o objetivo de garantir, aos
seus membros, benefícios no presente ou para o futuro. As
associações de auxílio mútuo ou de socorro mútuo baseavamse, no fundamental, na solidariedade e no princípio mutual, ou
seja, de que todos contribuíam e, por isso, todos usufruíam dos
benefícios assistidos. (TRÓPIA, 2009)
Durante o período populista, a oferta de serviços assistenciais ainda convivia
com ações sindicais grevistas e reivindicativas, mas, durante o período de
estabilidade da ditadura militar, impôs-se um controle ditatorial sobre a ação sindical,
tornando o assistencialismo praticamente a única atividade corriqueira dos
sindicatos. As sedes dos sindicatos se transformaram em ambulatórios, barbearias,
escritórios para inscrição nos clubes de campo e colônia de férias, entre outras
atividades culturais ou de consumo.
Segundo Trópia (2009), o assistencialismo serviu, com bastante eficácia, para
expandir o sindicalismo oficial moderar a luta sindical, criar uma base fiel às
diretorias governistas e, da perspectiva dos sócios usuários resolver carências
sociais imediatas (saúde, lazer, consumo, etc.
5 Considerações Finais
Diante do exposto podemos verificar que o sindicalismo teve início com a
revolução industrial no século XVIII, se afirmou com a expansão do movimento
sindical dos trabalhadores e as primeiras entidades destinadas a proteção de seus
interesses. No Brasil os primeiros sindicatos surgiram em fins de 1800 e início de
1900. Originou-se a partir da influência dos trabalhadores estrangeiros que migraram
para o país. A organização sindical acabou sofrendo com a influência do
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corporativismo com o que a forte interferência estatal o caracterizou em prejuízo da
liberdade de organização e de ação que informa os sistemas democráticos.
Essa situação permaneceu, até que recentemente, com o início da transição
política decorrente da Nova República que permitiu maior desenvoltura da ação
sindical, embora mantivesse as mesmas bases legislativas.
Com as diversas mudanças ocorridas no cenário nacional referentes a
questões políticas, econômicas, sociais e tecnológicas na década de 90, o
sindicalismo se viu de frente com uma crise, por não conseguir lidar com todas as
inovações que estavam surgindo, tornando-se obsoleto. Por isso, houve uma
diminuição do seu poder, contudo até os dias atuais o sindicalismo continua lutando
por melhores condições de vida e trabalho para a classe dos trabalhadores, mesmo
que seja em proporções menores devida às diversas mudanças ocorridas no Brasil e
no mundo como um todo, representadas principalmente pelo processo de
globalização.
O presente artigo expôs juntamente com histórico dos sindicatos brasileiros o
histórico do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo visando, assim, demonstrar a
influência histórica produzida pelo SMSP.
O sindicalismo sempre esteve muito ligado ao capitalismo, isso pode se
comprovar quando observa-se que é nos períodos de prosperidade que tem mais
possibilidades de observar as suas reivindicações e de ver as suas reivindicações
salariais satisfeitas. Desse modo que, em período de crise econômica, tem de fazer
votos para que o capitalismo retome a sua expansão. Os operários, enquanto
classe não se preocupa em nada com o bom andamento dos negócios. Logo, é
quando o capitalismo está mais fraco por meio da crise econômica que eles têm
mais possibilidades de atacá-lo, de reunir forças e dar o primeiro passo para a
revolução, e por isso a importância de estudar e saber um pouco mais sobre o
sindicalismo e suas limitações, pois é essa união dos trabalhadores, operários,
agricultores, que formam um sindicato, que tem por objetivo principal defender a
classe trabalhadora, que geralmente é menos favorecida e lutar para que a cada dia
haja melhoria e porque não dizer justiça nas relações entre empregado e
empregador. Diante do presente artigo fica claro que a organização e luta da classe
trabalhadora do SMSP contribuiu, e muito, para organização sindical brasileira
através de seus movimentos e da própria organização interna do sindicato, que
sempre buscou melhores condições para seus associados.
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A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: ELAS NÃO FOGEM A
LUTA
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Resumo: Foram várias as maneiras em que a participação das mulheres foram
significativas: na organização familiar, nos movimentos sociais, na política, ou no
trabalho coletivo. A mulher sofreu muito preconceito no mercado de trabalho, bem
como na sociedade, foi uma longa e árdua caminhada para a evolução histórica
visando o seu espaço. As ciências sociais no Brasil se detiveram a examinar a
participação das mulheres na sociedade, porém consciente ou inconscientemente,
as mulheres não tiveram a atenção que deveriam ter na história, e é isto que se
pretende examinar neste artigo.
Palavras chave: Direito, Feminismo, Capitalismo.
Abstract: There were several ways in which women's participation was significant:
family organization, social movements, politics, or collective work. The woman
suffered a lot of prejudice in the labor market and in society, was a long and arduous
journey to the historical evolution aiming your space. The social sciences in Brazil
halted to examine women's participation in society, but consciously or unconsciously,
women have not had the attention it should have in history, and it is being examined
in this article
Keywords: Law, Feminism , Capitalism.

1 Introdução:
Diziam as escrituras, que a mulher era responsável pelo pecado original de
Adão. “Pela mulher, o diabo triunfou sobre Adão. Ela é a causa do mal, a pedra do
túmulo, a porta do inferno, fatalidade de vossa miséria. Soberana peste é a mulher”
gritava São João Crisóstomo. “Cabeça do crime, arma do diabo”, secundava Santo
Antonio. Desde então para purificar a alma a mulher tinha de cumprir com os
desígnios de Deus “crescer e multiplicar-se”.

2

A História
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Subjugada em sua sexualidade, a mulher tornou-se o que tem sido uma
agente reprodutora. Em torno ao trabalho reprodutivo, gerando novas crianças e
mantendo-as vivas, em volta ao trabalho domestico, ela realiza a identidade que lhe
foi imposta. Mesmo o capitalismo que a assalariou, não permitiu que essa identidade
se perdesse; as mulheres seriam duplamente úteis, como trabalhadoras e como
mães/esposas; pelo seu trabalho na produção e pelo seu trabalho na reprodução;
criando valores de troca e criando trabalhadoras.
Vários foram os desafios que as mulheres enfrentaram para poder freqüentar
o espaço social, seja na família, escola, igreja, nos movimentos sociais, enfim, na
vida em sociedade.
A mulher no Brasil teve um reconhecimento de cidadania
muito mais tardio que a do homem, seu direito ao voto por
exemplo somente foi concedido após 1930, ela esteve
submetida na sociedade , pois era legalmente protegida a
submissão e através de seu marido se dava o acesso ao
mundo publico ‘’ o direito não é sinônimo de justiça e o seu
sentido é o de um privilegio salvaguardo’’. ( JUNHO PENA,
Maria Valéria 1981, p.38).
Nas ultimas décadas do séc. XX presenciamos um dos fatos mais marcantes
na sociedade brasileira, que foi a inserção cada vez mais crescente da mulher no
campo de trabalho, fato este explicada pela combinação de fatores econômicos,
culturais e sociais.
Em razão do avanço e crescimento da industrialização no Brasil ocorreram a
transformação da estrutura produtiva, o continuo processo de urbanização e a
redução das taxas de fecundidade nas famílias, proporcionando a inclusão das
mulheres no mercado de trabalho.
O estado quando se tratava da mulher sempre agiu de forma repressiva,
fazendo com que ela fosse submissa ao homem, o processo do direito ao
trabalho feminino pode ser dividido em duas fazes: de um lado o apoio
especifico do estado defendendo a estrutura familiar, onde o trabalho
reprodutivo e o trabalho domestico estivessem sob o encargo de uma
mulher e onde o homem fosse considerado o chefe da família e o salário
masculino nutrindo as necessidades da família; e de outro lado por sua
intervenção sobre a organização do mercado de trabalho e das formas de
relacionamento entre o capital e o trabalho na fabrica, assegurando o
desemprego industrial feminino e a traves da sua dependência ao salário
masculino, sendo elas serviço industrial de reserva, por volta de 1950 as
mulheres eram consideradas cidadãs sem distinção entre sexo, no entanto
com maior proteção por sua biologia, psicologia, e moralidade especifica
contra homens “piratas”, somente na década de 20 que o estado procurou
regular o trabalho feminino, mas continuando a privilegiar o homem, e não
reconhecer donas de casa. (JUNHO PENA, Maria Valéria, 1981, p.181 ).

Desde o início, a mulher enfrentou problemas como discriminação e
desigualdade salarial, e com isso as mulheres vinham tentando por em prática a lei
do art. 113 inciso I da Constituição “Todos são iguais perante a lei”, mas isso
começou de fato com as I e II Guerras mundiais quando os homens iam para as
frentes de batalha e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a
posição dos homens no mercado de trabalho.
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Mas a guerra acabou e com ela a vida de muitos homens que lutaram pelo
país, alguns dos que sobreviveram ao conflito foram mutilados e impossibilitados de
voltar ao trabalho. Foi nesse momento que as mulheres sentiram-se na obrigação de
deixar a casa e os filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram
realizados pelos seus maridos.
No séc. XIX com a consolidação do sistema capitalista inúmeras mudanças
ocorreram na produção e na organização do trabalho feminino. Com o
desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento da maquinaria, boa parte da
mão de obra feminina foi transferida para as fábricas.
No que se refere aos direitos femininos, consistia na organização do poder de
coerção do homem perante a família e a sociedade, limitou também o acesso das
mulheres perante o trabalho e a propriedade, no art 240 do Código Civil de 1916
descrevia a submissão da mulher ao marido, conforme sendo sua companheira
consorte e auxiliar nos encargos da família. Tal artifício jurídico procurou apagar a
historia individual da mulher, o nome de seu passado representado pelo seu pai, e
após casada com o seu marido, ela poderia sim ser chefe de família mas na
ausência de uma figura masculina. Sua capacidade como expressada na lei era
igual a do homem, mas a partir do casamento seria viável tornar- se submissa para
não estorvar a direção da família entregue ao marido. Diz no art 242 do Código Civil
de 1916, que a mulher carecia da autorização do marido para gozar de alguns
direitos como por exemplo o direito de herança, ser tutora ou curadora , e tantos
outros direitos civis.
A mulher, seu lugar é na família, sob o jugo do homem. Alguns
anos mais tarde, a constituição de 34 eliminaria parte dessas
proibições, afirmando que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de sexo:três anos depois em plena febre totalitária, o
‘’sem distinção de sexo’’ foi retirado ‘’ onde se resulta a
restauração do direito anterior’’. (JUNHO PENA, Maria Valéria,
1981, p.23).
Desde então algumas leis passaram a beneficiar as mulheres, ficou
estabelecido na Constituição de 32 que:
“sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor
correspondente salário igual; veda-se o trabalho feminino das 22 horas às
05 da manhã; é proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de
quatro semanas antes do parto e quatro semanas depois; é proibido
despedir mulher grávida pelo simples fato de gravidez”

O movimento feminista brasileiro conquistou a ampliação dos direitos da
mulher . As ações do movimento feminista foram decisivas para articular o caminho
da igualdade entre os gêneros.
A história do movimento feminista possui três grandes momentos. O primeiro
foi motivado pelas reivindicações por direitos democráticos como o direito ao voto,
divórcio, educação e trabalho no fim do século 19. O segundo no fim da década de
1960, foi marcado pela liberação sexual (impulsionada pelo aumento dos
contraceptivos). Já o terceiro começou a ser construído no fim dos anos 70, com a
luta de caráter sindical.

ISSN 2237-700X

130

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Tudo iniciou com as I e II Guerras mundiais em que as mulheres tiveram que
assumir a posição dos homens no mercado de trabalho. Com a consolidação do
sistema capitalista no séc. XIX, algumas leis passaram a beneficiar as mulheres.
Mesmo com estas conquistas algumas explorações continuaram a existir. Através da
evolução dos tempos modernos as mulheres conquistaram seu espaço.
As convenções do início do século, ditavam que o marido era o provedor do
lar, a mulher não precisava e não deveria ganhar dinheiro. As que ficavam viúvas,
ou eram de uma elite empobrecida, e precisavam se virar para se sustentar, faziam
doces por encomendas, arranjo de flores, bordados e crivos, davam aulas de piano
etc. Mas além de pouco valorizadas, essas atividades eram mal vistas pela
sociedade, mesmo assim algumas conseguiram transpor as barreiras do papel de
ser apenas esposa, mãe e dona do lar, ficou para atrás a partir da década de 70
quando as mulheres foram conquistando um espaço maior no mercado de trabalho .
3 As Normas de Proteção a Mulher
O decreto n° 21.417-A, publicado em 17 de maio de 1932, regulamentou o
trabalho da mulher nos estabelecimentos industriais e comerciais, proibindo o
trabalho noturno, em subterrâneos, nas minerações em subsolo, nas pedreiras, em
obras de construção pública e nas atividades perigosas e insalubres. Garantiu a
igualdade salarial para trabalho de igual valor, sem distinção de sexo e, ainda
assegurou proteção a maternidade através de descanso obrigatório de quatro
semanas antes e após o parto, podendo cada período ser aumentado duas semanas
em casos excepcionais atestados por médico; durante o afastamento, auxilio
correspondente a metade da média auferida em seus últimos seis vencimentos
pagas pelas caixas criadas pelo instituto de Seguridade Social e, na falta destas,
pelo empregador; assegurado o retorno às funções que executava antes da licença;
garantido a trabalhadora grávida o direito de romper o contrato de trabalho se
ficasse comprovado que sua função era prejudicial ao seu estado gravídico;
descanso de suas semanas a empregada que sofresse aborto não criminoso; dois
intervalos diários de meia hora cada, para aleitamento nos primeiros seis meses de
vida da criança, e os estabelecimentos que contassem mais de trinta empregadas
com idade acima de dezesseis anos deveriam ter um local apropriado para esse fim;
era proibido ao empregador demitir mulher grávida simplesmente por esse motivo; e
proibição do uso do trabalho feminino em serviços perigosos ou insalubres.
Alguns artigos desse decreto foram revogados pela entrada em vigor da
convenção n° 3 da OIT, que foi promulgada pelo decreto n° 423, de 12 de novembro
de 1935, como a duração da licença à gestante, que passou de quatro para seis
semanas.
4 CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
4.1. Proteção ao Trabalho da Mulher
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Hoje o que rege a Proteção do Trabalho da Mulher é um capítulo
especialmente tratando sobre este assunto, sendo a partir do artigo 372 até o artigo
401 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Analisando a CLT podemos ver o grande avanço que as mulheres
conseguiram no mercado de trabalho, várias são as normas que a defendem no que
dispõe os artigos da Consolidação das leis Trabalhistas, onde os que mais chamam
a atenção são:
Na Seção I, que trata da duração, condições do trabalho e da discriminação
contra a mulher, reza o art. 373 que a duração do trabalho da mulher será de 8 (oito)
horas diárias.
Outro ponto que nos chama atenção depois de discutir as discriminações, e
dificuldades da mulher em sociedade, é que no art. 373 inciso II, diz que é vedado:
recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo,
idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza do
trabalho seja incompatível.
O art. 381 diz que O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao
diurno; Art. 383 – Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um
período para refeição e repouso não inferior a 1 hora nem superior a 2 horas.
É importante enfatizar que o empregador também deve seguir normas
perante a contratação e manutenção do trabalho da mulher, entre elas a de prover
os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais
de trabalho, tais como ventilação e iluminação, e outros que se fizerem necessários
a segurança e ao conforto das mulheres; A fornecer, gratuitamente, os recursos de
proteção individual, de acordo com a natureza do trabalho; Os estabelecimentos em
que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, terão local
apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência
os seus filhos no período da amamentação; Ao empregador é vedado empregar a
mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos
para o trabalho contínuo, ou 25 quilos para o trabalho ocasional.
4.2. Proteção da Maternidade.
No que tange a Proteção da Maternidade; Não constitui justo motivo para a
rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou
de encontrar-se em estado de gravidez; A empregada gestante tem direito a licença
maternidade de até 180 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, lembrando que
o inciso IV do art. 373 veda ao empregador exigir atestado ou exame, de qualquer
natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou
permanência do emprego, mas a empregada deve, mediante atestado médico,
notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que
poderá ocorrer entre o 28° dia antes do parto e ocorrência deste.
Nos casos de adoção a empregada também terá direito a licença
maternidade, com dias determinados de acordo com a idade da criança; Em caso de
aborto não criminoso, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficandolhe assegurado o direito de retornar a função que ocupava antes de seu
afastamento; Para amamentar o próprio filho até que este complete 6 meses de
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idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho, a dois descansos
especiais, de meia hora cada um.
O SESI, o SESC, a LIBA, e outras entidades públicas destinadas à
assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas
possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância, distribuídos nas
zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados especialmente aos filhos
das mulheres empregadas.
5 Atualmente
É interessante salientar que, nos anos 1960 e 1970 o trabalho feminino era
considerado pelos homens e pelas mulheres uma questão econômica, caracterizado
como sendo o “segundo salário”, uma forma de a mulher “ajudar” nas despesas do
lar, o que observamos hoje é uma mudança significativa da relação da mulher com o
seu trabalho.
Lipovetsky (1997:221) sugere pensar que o trabalho feminino
não é mais um agregado, mas sim aparece hoje como sendo
parte de uma exigência individual e identitária das mulheres”.
Hoje as mulheres trabalham também porque querem.
Independente da vida familiar, o trabalho feminino se tornou um
valor. Não queremos dizer com isso que as mulheres não
sejam mais as principais responsáveis pela organização do lar,
mas a necessidade de trabalhar fora se caracteriza, também,
como sendo um desejo de autonomia, onde a identidade
feminina não exclui uma vida profissional de sucesso.(ARÁN,
Márcia, 2006, p.20)
As mulheres mesmo ocupando muitas vezes postos de trabalho relacionados
aos serviços de reprodução incorporaram o significado de trabalhar fora e de
construir uma carreira profissional, como sendo um valor constituinte da sua
identidade.
As mulheres ocupam postos nos tribunais superiores nos ministérios, no topo
de grandes empresas, em organizações de pesquisas de tecnologia de ponta.
Pilotam jatos, comandam tropas , perfuram poços de petróleo, o que comparado
com os tempos remotos são conquistas muito significativas.
6 PESQUISA FEITA PELA FUNDAÇÃO SEADE E DO DIEESE.
Em uma pesquisa feita pela Fundação Seade e do Dieese relativa a região
metropolitana de São Paulo, aponta que a presença da mulher continua crescendo
no mercado formal de trabalho, mas o levantamento mostra também que permanece
a desigualdade salarial entre homens e mulheres mesmo entre os mais
escolarizados.
De 2009 para 2010, foram abertos 163 mil postos de trabalho para mulheres
na Grande São Paulo. Elas representam 45% da população ocupada. A taxa de
desemprego feminina recuou pelo sétimo ano seguido, atingindo 14,7%, ainda bem
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acima da masculina (9,5%). O rendimento médio aumentou em ambos os casos,
mas essa alta foi maior para os homens, fazendo aumentar a diferença entre a
remuneração entre os gêneros. Em média, em 2009, as mulheres ganhavam 79,8%
dos valores médios recebidos pelos homens. No ano passado, essa proporção havia
caído para 75,2%.
A pesquisa mostrou aumento da participação de trabalhador com ensino
superior completo, de 11,7% para 15% da População Economicamente Ativa (PEA).
Entre as mulheres, essa proporção já chegou a 17,1%, ante 13% dos homens. A
presença feminina entre a PEA com nível superior ultrapassou a masculina e atingiu
53,6%. Em 2010, os homens eram maioria (51,3%).
Com isso, também cai a presença de mulheres menos escolarizadas. "Tal
retração pode ser explicada pela simples redução do número de mulheres com
pouca instrução formal, mas pode também ser reflexo do aumento das exigências de
escolarização para o ingresso nos postos de trabalho disponíveis, que excluem as
mulheres com baixa escolarização do mercado de trabalho, ou o adiamento desse
ingresso pelas mais jovens, que preferem privilegiar sua formação escolar", afirma a
pesquisa Seade/Dieese.
O ensino superior mostra ser um diferencial na inserção no mercado. No ano
passado, a taxa de participação feminina (proporção de mulheres ocupadas ou
desempregadas com 10 anos ou mais) era de 56,2%. Entre as mulheres com curso
superior, a taxa chegou a 83,6%. Segundo o estudo, as taxas de participação
feminina só aumentaram no ensino médio ou superior, caindo entre analfabetas e no
ensino fundamental. A taxa de desemprego total em 2010 para trabalhadoras foi de
16,5%. Para trabalhadoras com nível superior, foi de 6,2%.
A formalização também vem crescendo, em ambos os casos. Em 2000, 33%
das mulheres sem ensino superior tinham carteira assinada – esse número chegou a
43,8% em 2010. Entre trabalhadores com nível superior, 75,8% das mulheres
ocupavam postos formais de trabalho.
Pode-se afirmar, portanto, que a evolução da presença feminina no mercado
de trabalho tem sido acompanhada por avanços importantes na qualidade de seus
empregos e na diversificação de suas oportunidades de trabalho. Ao menos em
parte, tais avanços podem ser atribuídos ao aumento de seus níveis de escolaridade
e, em especial, ao crescente número de mulheres com educação superior.

7 PESQUISA FEITA PELO IBGE.
Em outra pesquisa feita pelo IBGE constatou-se que em
2009,
aproximadamente 35,5% das mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho
como empregadas com carteira de trabalho assinada, percentual inferior ao
observado na distribuição masculina (43,9%). As mulheres empregadas sem carteira
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e trabalhando por conta própria correspondiam a 30,9%. Entre os homens, este
percentual era de 40%. Já o percentual de mulheres empregadoras era de 3,6%,
pouco mais da metade do percentual verificado na população masculina (7,0%).
4.3. 61,2% das trabalhadoras tinham 11 anos ou mais de estudo
Enquanto 61,2% das trabalhadoras tinham 11 anos ou mais de estudo, ou
seja, pelo menos o ensino médio completo, para os homens este percentual era de
53,2%. A parcela de mulheres ocupadas com nível superior completo era de 19,6%,
também superior ao dos homens (14,2%). Por outro lado, nos grupos de menor
escolaridade, a participação dos homens era superior a das mulheres.

4.4. Elas trabalharam 38,9 horas em média
Apesar de desde 2003 ter ocorrido uma redução de aproximadamente 36
minutos na diferença entre a média de horas trabalhadas por homens e mulheres,
em 2009 as mulheres continuaram trabalhando, em média, menos que os homens.
Cabe esclarecer que essa queda foi ocasionada pela redução na média de horas
trabalhadas pelos homens. As mulheres, em 2009, trabalharam em média 38,9
horas, 4,6 horas a menos que os homens.
As mulheres trabalhavam menos que os homens em todos os grupamentos
de atividade. Com a exceção das mulheres ocupadas em “Outros Serviços”, as
demais atividades apresentaram aumento da média de horas trabalhadas para as
mulheres. No grupamento “Administração Pública”, as mulheres trabalharam, em
média, 36,4 horas semanais.
Em 2009, as mulheres com 8 a 10 anos de estudo foram as que declararam
trabalhar mais horas semanais (39,4 horas). No entanto, aquelas com 11 anos ou
mais de estudo foram as que apresentaram a menor diferença na média de horas
trabalhadas em relação aos homens, 3,6 horas. Em 2003, esta diferença era de 4,4
horas.
As mulheres com 1 até 3 anos de estudo foram as que apresentaram a maior
diferença (7,2 horas) na média de horas trabalhadas, quando comparadas aos
homens. Tal realidade é similar à verificada em 2003, quando a diferença era de 7,3
horas.
O número de horas trabalhadas pelas mulheres que possuíam curso superior
completo somente ultrapassava ao das que tinham até 3 anos de estudos.
Já as mulheres com 11 anos ou mais de estudo foram as únicas a aumentar a
média de horas trabalhadas semanalmente, em todo o mercado de trabalho: de 38,8
horas em 2003 para 39,1 horas em 2009.
7.3 . Aumentou a escolaridade das mulheres que procuram trabalho
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Em 2009, entre o 1,057 milhão de mulheres desocupadas e procurando por
trabalho, 8,1% tinha nível superior. Houve aumento na escolaridade dessas
mulheres, visto que em 2003, em média, 5,0% tinham nível superior. Esse
crescimento resulta do aumento da escolaridade de uma forma geral.
O aumento da escolaridade também pode ser verificado em outros níveis. Em
2003, em média, 44,7% das mulheres desocupadas tinham 11 anos ou mais de
estudo. Em 2009, essa proporção ultrapassou significativamente a metade da
população (59,8%). Verificou-se que a população feminina desocupada é
proporcionalmente mais escolarizada que a população feminina acima de 10 anos.
Enquanto, em média, 81,2% da população feminina desocupada tinham oito anos ou
mais de escolaridade, na população em idade ativa este percentual era de 61,1%.
1.1. Cresceu o percentual de mulheres adultas querendo trabalhar
A população feminina desocupada (1,057 milhão de mulheres, em 2009) está
muito concentrada no grupo etário entre 25 e 49 anos de idade. Em 2003, as
mulheres nesta faixa etária correspondiam a 49,3% da população feminina
desocupada. Em 2009, elas já eram mais da metade: 54,2%.
Em outra pesquisa do IBGE feita recentemente constatou-se que em 2011, as
mulheres trabalharam, em média, 39,2 horas semanais, contra 43,4 horas dos
homens, uma diferença de 4,2 horas. Entretanto, 4,8% das que estavam ocupadas
em 2011 gostariam de aumentar sua jornada semanal.
A presença feminina foi maioria na administração pública (22,6% contra 10,5% de
homens) em 2011. As atividades que mais absorveram mão de obra feminina em
relação a 2003 foram o comércio (de 38,2% para 42,6%) e os serviços prestados às
empresas (de 37,3% para 42,0%). Nos serviços domésticos, mesmo que a
população ocupada esteja diminuindo (de 7,6% em 2003 para 6,9% em 2011), ainda
predomina neste setor a mão de obra feminina (94,8%), percentual idêntico ao
registrado em 2003.
Apesar das diferenças entre os sexos permanecerem, o levantamento
constatou também que o desnível de inserção entre homens e mulheres foi reduzido
em 2011, com as mulheres aumentando sua participação em todas as formas de
ocupação. Em 2003, por exemplo, a proporção de homens com carteira assinada no
setor privado era de 62,3%, enquanto a das mulheres era de 37,7%, uma diferença
de 24,7 pontos percentuais. No ano passado, essas proporções foram de 59,6% e
de 40,4%, fazendo com que essa diferença diminuísse para 19,1 pontos
percentuais. Porém, o maior crescimento de participação feminina foi observado no
emprego sem carteira no setor privado (36,5% em 2003 para 40,5% em 2011).

8- DIFERÊNÇAS SALARIAIS
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É equívoco pensar que as mulheres não tem mais “causas” para lutar, afinal foram
tantas as batalhas para conseguir ter voz ativa tanto na sociedade como no próprio
lar, que alguns dos problemas atuais acabam ficando “obscuros”, sem chegar ao
conhecimento das pessoas, e um dos problemas da atualidade que a mulher vem
enfrentando é a diferença salarial entre homens e mulheres.
Uma pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de
setembro de 2012 aponta que O salário médio de admissão no emprego aumentou
5,29% de janeiro a setembro deste ano, em relação a igual período do ano passado,
com evolução de R$ 958,72 para R$ 1.009,48 e que ainda há uma diferença grande
(de 13,75%) entre os salários de admissão de homens e de mulheres.
Rodolfo Péres Torelly, diz que: “houve pequena diminuição da diferença quando se
compara os dois períodos. Essa redução gradativa é uma tendência sem volta", e
ressalta ainda que : "há um declínio também no nível de disparidade", pois a
diferença entre o maior e o menor salário de admissão, que era 53,24% em 2011,
caiu para 48,98% este ano.
O único estado em que o salário da mulher é maior que o do homem é Alagoas, com
ganhos admissionais de R$ 779,23 e de R$ 773,59, respectivamente. Em
contrapartida, a maior defasagem de gêneros, favorável ao homem, ocorre em
Rondônia, onde o trabalhador masculino ganha R$ 987,60 ou 19,19% a mais que a
mulher, que recebe R$ 798,07 para exercer a mesma função.
Geralmente as explicações para estas diferenças, são de que os homens se
arriscam mais em trabalhos perigosos, ou de que as mulheres trabalham em média
menos que os homens (por conta da jornada em casa e os cuidados com a família)
e geram maiores encargos (licença maternidade, auxílios, etc.).
Mas nada disso é justificativa legítima para a diferença salarial a não ser a
exploração do trabalho feminino e a discriminação. O que confirma que a luta pela
isonomia salarial, e amplas condições para o acesso das mulheres ao mercado de
trabalho, como creches, educação, e saúde de qualidades são ainda parte
fundamental da luta das mulheres por igualdade de direitos.

9- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir como citado diversas vezes, que a mulher sofreu críticas,
preconceito, discriminação, e sua luta foi árdua para ser “aceita” em sociedade, e
graças a esta luta constante, as mulheres de hoje podem estudar, freqüentar lugares
públicos, votar (o que foi um movimento muito importante na história desta
trajetória), assim como a sua inclusão no mercado de trabalho, e graças a estas
mudanças a mulher conquistou seu espaço na sociedade, podendo ter funções
importantes, liderando equipes, executando diversas profissões, e tudo isso
aconteceu ao passo que a humanidade se modernizava, como continua
modernizando, e o “mercado da mulher” continua evoluindo.
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Mas ainda existem “pequenas batalhas” em que as mulheres não são
completamente vencedoras, e uma delas é a questão de diferença salarial, um
objetivo ainda não alcançado que enseja esforço contínuo da “sociedade feminina”.
Em um mercado de trabalho com liberdade de contratação e demissão é
inadmissível haver divergências salariais entre homens e mulheres em decorrência
unicamente de discriminação.
Cada vez mais as mulheres estão procurando evoluir seu grau de instrução,
para alcançar os objetivos idealizados, importante analisar que conforme o nosso
espaço se moderniza, com isto cresce também a nossa sociedade capitalista, e por
isso nos dias de hoje, o “homem” precisa continuar lutando para conseguir, não só
um espaço no mercado de trabalho, mas um tipo de “conforto social”.
Por isso não se pode deixar de lado que mesmo com tal evolução, as
mulheres continuam lutando gradativamente, a fins de melhorias, no emprego, na
educação, na saúde, assim como contra a problemática da violência doméstica com
um único objetivo, que é a igualdade.
É claro que nunca vai chegar a perfeição da convivência em sociedade, assim
como na igualdade entre os seres, pois a divergência de opinião é grandiosa e por
isso os problemas ficam difíceis de serem solucionados, mas sabe-se que as
mulheres continuam lutando gradativamente por melhorias significativas, e não
importa a que velocidade caminham estas mudanças, o que importa é não ficar
parado, afinal elas não fogem a luta.
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A PATERNIDADE RESPONSÁVEL COMO FORMA DE PROMOÇÃO
DA DIGNIDADE HUMANA
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Resumo: O presente trabalho tem o propósito de analisar a paternidade
responsável como um mecanismo de prevenção ao abandono afetivo, à alienação
parental e ao sequestro interparental. Pretende-se discutir o surgimento da família e
o seu conceito, os deveres do casamento, a situação dos filhos perante os
desentendimentos conjugais, o histórico de proteção aos filhos, a problematização
das dissoluções conjugais e demais peculiaridades que envolvem a família,
independente da modalidade que a mesma esteja inserida. Na hipótese de
desagregação da família, há formas de pacificação familiar e meios para evitar ou
diminuir os danos afetivos aos membros familiares, como a paternidade
responsável, cuja ausência é capaz de tumultuar o cotidiano familiar e congestionar
o Poder Judiciário com problemas que vão desde o reconhecimento de paternidade
e a fixação de pensão alimentícia até casos extremos como os de abandono afetivo,
alienação parental e sequestro interparental. A prática da paternidade responsável é
necessária para salvaguardar crianças e adolescentes que sofrem com a
desagregação familiar. Na pesquisa foram estudados artigos científicos e livros
jurídicos, de modo que a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. O
método utilizado no desenvolvimento da pesquisa foi o teórico. Para o delineamento
das conclusões finais empregou-se o método dedutivo.
Palavras-chave: Família; Dano afetivo; Responsabilidade Parental.
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the responsible paternity as a
mechanism of prevention to the affective abandonment, the parental alienation and
the interparental kidnapping. This study propose to discuss about the origin of the
family and its definition, the duties of the marriage, the kids situation prior to the
marital misunderstanding, the history of child protection, the problematization of
marital dissolution and others peculiarities that involve the family independent of the
modality that the family is inserted in. In the hypothesis of family disaggregation
there are ways of family pacification and means to avoid or reduce the affective
damages to the family members such as the responsible paternity, its absence can
affect negatively the family daily life and congest the judicial power with problems
such as the paternity recognition and the establishment of alimony to even more
extreme cases as affective abandonment, parental alienation and interparental
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kidnapping. The parental responsibility plays an important role in order to protect the
child or the adolescent who suffers from family degradation. In this study, scientific
articles and law books have been studied; the methodology applied was the
bibliographical research. The method used was the theoretical method.
Keywords: Family, Affective damage, Parental responsibility.

1

Introdução
A família é recepcionada como a célula-mãe da sociedade, considerando que
a mesma constitui estrutura basilar capaz de regular as relações primordiais entre os
seres humanos.
Desde o princípio, o homem uniu-se com a mulher, e dessa união foi gerada a
prole, visto que o ser humano não consegue viver só. Diante disso, busca-se
compreender, através do presente estudo, de que maneira a família bem como a
paternidade responsável, influenciam no bem estar da sociedade, e que, sua
desagregação proporciona decepções tão profundas, capazes de refletir
negativamente no convívio social.
As mudanças sociais são inevitáveis e o Estado possui o dever legal de
amparar as diversas situações presentes na sociedade, no intuito de diminuir as
discriminações sociais, como forma de garantir a pacificação social.
É nesse sentido, que a presente pesquisa foi baseada, utilizando-se de
artigos e de obras doutrinárias, com o escopo de compreender a atenuação dos
conflitos de família, e seus reflexos nas relações sociais.

2

Da origem da família
A vida em comunidade é baseada em uma composição familiar, na qual as
pessoas dedicam suas vidas para proporcionar bem-estar aqueles que estão à sua
volta. A autora Maria Berenice Dias, atualmente possui a seguinte visão a respeito
da família:
A entidade familiar, apesar do que muitos dizem, não se mostra em
decadência. Ao contrário, é o resultado das transformações sociais. Houve
a repersonalização das relações familiares na busca do atendimento aos
interesses mais valiosos das pessoas humanas: afeto, solidariedade,
lealdade, confiança, respeito e amor. Ao Estado, inclusive nas suas funções
legislativas e jurisdicionais, foi imposto o dever jurídico constitucional de
implementar medidas necessárias e indispensáveis para a constituição e
desenvolvimento da família (DIAS, 2009, p. 19).

Ao longo do tempo, inúmeros preconceitos foram sendo dissipados na medida
em que a legislação foi se adequando às realidades sociais. Diante de tais
mudanças, o autor Arnaldo Rizzardo, afirma:
Os desencontros de casais e a conseqüente separação mostram-se tão
acentuados e adquirem uma compreensão ou visão sem a menor
admiração ou estranheza, a ponto de se considerarem situações
perfeitamente normais. As condutas se adaptaram perfeitamente a uma
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nova compreensão de conjunto familiar, não restrito ao grupo constituído de
pai, mãe e filhos. A preocupação do Estado passou a se dirigir para esse
pequeno grupo, desimportando aquele conceito de família constituída
solenemente na forma legal. (RIZZARDO, 2006, p. 38).

Para Saturnino, “O ser humano é um ser gregário por natureza. Muito antes
de existir sociedade, muito antes de existir o Direito, famílias já existiam” (2010, p.
55). Considerando que o ser humano não é capaz de completar-se na solidão,
desde o surgimento do homem e de sua companheira, pode-se observar a iniciação
dos grupos familiares. Nesse sentido, Abraham Turkenicz apud Clarissa Saraiva
Saturnino:
O acasalamento sempre existiu entre os seres vivos, seja em decorrência
do instituto de perpetuação da espécie, seja pela verdadeira aversão que
todas as pessoas têm à solidão. Tanto é assim, que se considera natural a
idéia de que a felicidade só pode ser encontrada a dois, como se existisse
um setor da felicidade ao qual o sujeito sozinho não tem acesso
(TURKENICZ, Abraham. A aventura do casal. Porto Alegre: Artes Médicas,
1995) (SATURNINO, 2010, p. 55).

Entende-se, então, que toda a vida em comunidade é baseada em uma
composição familiar, na qual milhares e milhares de pessoas dedicam suas vidas
para proporcionar bem-estar daqueles que estão à sua volta. Dessa forma, vale citar
o que preleciona a autora Maria Berenice Dias:
A própria organização da sociedade dá-se em torno da estrutura familiar, e
não em torno de grupos outros ou de indivíduos em si mesmos. A
sociedade, em determinado momento histórico, institui o casamento como
regra de conduta. Essa foi a forma encontrada para impor limites ao
homem, ser desejante que, na busca do prazer, tende a fazer do outro um
objeto. (DIAS, 2009, p. 27).

Sendo assim, compreende-se que a família existiu desde sempre, tendo em
vista que o homem é um ser social, bem como um ser que necessita de pessoas
para suprimir os seus vazios. Algumas das modificações ocorridas ao longo o
tempo, foram as modalidades de família exemplificadas pelo Código Civil, vez que
outras acabaram sendo recepcionadas na Constituição Federal.
Pontes de Miranda, apud Arnaldo Rizzardo, indica várias significações de
família. Segundo o autor:
Ainda modernamente, há multiplicidade de conceitos da expressão ‘família’.
Ora significa o conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral
comum, tanto quanto essa ascendência se conserva na memória dos
descendentes; ou nos arquivos, ou na memória dos estranhos, ora o
conjunto de pessoas ligadas a alguém, ou a um casal, pelos laços de
consanguinidade ou de parentesco civil; ora o conjunto das mesmas
pessoas, mais os afins apontador por lei; ora o marido e a mulher,
descendentes e adotados; ora, finalmente, marido, mulher e parentes
sucessíveis de um e de outra. (RIZZARDO, 2006, p. 11).
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Atualmente, importante é mencionar a concepção trazida por Maria Berenice
Dias, a qual define família da seguinte maneira:
O novo modelo da família funda-se sobre os pilares da repersonalização, da
afetividade, da pluralidade e do eudemonismo, impingindo nova roupagem
axiológica ao direito de família. Agora, a tônica reside no indivíduo, e não
mais nos bens ou coisas que guarnecem a relação familiar. A famíliainstituição foi substituída pela família-instrumento, ou seja, ela existe e
contribui tanto para o desenvolvimento da personalidade de seus
integrantes como para o crescimento e formação da própria sociedade,
justificando, com isso, a sua proteção pelo Estado (vide Mônica Guazzeli, O
príncípio da igualdade aplicado à família, 331). (DIAS, 2009, p. 43).

Maria Berenice Dias afirma que “o afrouxamento dos laços entre Estado e
Igreja acarretou profunda evolução social e a mutação do próprio conceito de
família, que se transformou em verdadeiro caleidoscópio de relações” (DIAS, 2009,
p. 42).
Sendo assim, percebe-se que a família não é somente aquela formada por
um pai, uma mãe, e os respectivos filhos, ela envolve laços mais profundos que os
sanguíneos, ela envolve laços de afeto, que de fato podem consolidar uma família, e
determinar sua felicidade.
E isso, independente se a família é definida como uma família tradicional,
paralela, homoafeitva, eudemonista, dentre outras.
Para tanto, foi criado o Direito de Família, no intuito de regular as relações
familiares perante a sociedade, proporcionando respeito e ordem aos mais diversos
grupos familiares.
Nesse diapasão, consoante o autor Orlando Gomes apud Arnaldo Rizzardo,
pode-se definir o conceito de direito de família da seguinte maneira:
Compreende normas sobre o casamento, relações pessoais e patrimoniais
entre cônjuges e entre pais e filhos, e vínculo de parentesco no seu âmbito.
Inserem-se os institutos da tutela e da curatela, que não se originam de
relações familiares propriamente dita mas, por sua finalidade e conexão
histórica com a família, bem como pela configuração, permanece no campo
do direito de família. Como institutos complementares, situa-se,
corretamente, essa parte especial do direito civil. (RIZZARDO, 2006, p. 07).

O direito de família buscar abranger os mais diversos aspectos pessoais que
influenciam a sociedade. Para tanto, foram necessários inúmeros estudos
direcionados às famílias para o Direito de Família ser melhor compreendido. Por
assim dizer, aponta o autor Arnaldo Rizzardo, em obra já citada, que o Direito de
Família:
Num sentido restrito, trata-se do direito que regula as relações entre
pessoas ligadas pelo vínculo matrimonial ou pelo parentesco. Isto no
sentido tradicional, pois, com a Constituição Vigente, com as leis
extravagante e o Código Civil de 2002, profundas alterações advieram,
inclusive no campo do direito de família, que abrange, indiscutivelmente, o
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estudo do grupo familiar, neste considerada a união estável, até pouco
tempo conhecida como concubinato. (RIZZARDO, 2006, p. 02).

Considerando que nada no Direito é absoluto, assim também é a relação no
que tange ao direito de família, na medida em que, conforme Arnaldo Rizzardo
(2006, p. 10), envolve mais de uma acepção.
Afirma Clarissa Saraiva Saturnino, em artigo elaborado para a Revista
Consulex, que a elaboração do Código Civil de 1916 deu-se em uma época onde o
casamento era tido, consoante questões religiosas, o único capaz de formar uma
família respeitada pela sociedade. Esse então foi o motivo pelo qual o Código Civil
de 1916 não previu outras formas de uniões familiares, embora existissem de fato.
Ademais, salienta a autora que:
Família era um conceito eminentemente biológico, era necessariamente
heteroparental, formada por pessoas de sexos diferentes, até porque o
homem e a mulher casavam para procriar, tanto que a esterilidade de um
dos cônjuges poderia gerar anulação do casamento. (SATURNINO, 2010, p.
55).

Ainda, os filhos tidos fora do casamento, ou mesmo os adotivos, não eram
considerados como legítimos, não possuindo os mesmos direitos sucessórios que os
biológicos e havidos na constância do casamento. Diferentemente de hoje, onde não
se é permitido tratar alguma pessoa como ‘filho ilegítimo’. É inegável que o filho
havido fora do casamento possui os mesmos direitos que os demais.
O casamento era insolúvel, tido como instituição e protegido pelo
ordenamento jurídico. Tratava-se então da família patriarcal, onde existia o pátrio
poder; o pai era o ‘cabeça’ no seio familiar, excluindo os demais de decisões que
norteavam as diretrizes familiares.
Entretanto, tendo em vista que a legislação tende a se aperfeiçoar com a
mudança das situações que se tornam determinantes sociais - por exemplo: com a
quebra do tabu no que concerne aos direitos da mulher - a legislação passou a
reconhecer outras modalidades de entidades familiares. Nesse sentido, Maria
Berenice Dias elucida:
A evolução pela qual passou a família acabou forçando sucessivas
alterações legislativas. A mais expressiva foi o Estatuto da Mulher Casada
(L. 4.121/1962), que devolveu a plena capacidade à mulher casada e
deferiu-lhe bens reservados que asseguravam a ela a propriedade exclusiva
dos bens adquiridos com o fruto de seu trabalho. (DIAS, 2009, p. 30).

As mudanças legislativas obtidas ao longo dos anos são fruto de um longo
período de lutas e revoltas. Isso tudo, vale incluir, com sacrifícios incalculáveis de
inúmeras pessoas, para a obtenção de condições mais dignas a todo o ser humano.
Ao se observar a Constituição Federal de 1967, nota-se que foi a partir dela,
com a Emenda Constitucional n. 9 de 1977, onde foi dada a possibilidade de
dissolução do casamento. Outrossim, surge a Lei do Divórcio n. 6.515/77, regulando
os casos de dissolução de sociedade conjugal.
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Por conseguinte, no ano de 1988 é promulgada a Constituição Federal
vigente, onde são permitidas outras entidades formadoras da família, como, por
exemplo, a ‘união estável’ e a família ‘monoparental’, a qual é formada por um dos
pais e a prole. Observamos então, na já referida obra de Maria Berenice Dias, o
seguinte: “consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou não do casamento, ou por
adoção, garantindo-lhes os mesmos direitos e qualificações”. (DIAS, 2009, p. 31).
É lógico que o legislador jamais conseguirá abarcar todas as situações
cotidianas, e prevê-las na lei, entretanto, com o reconhecimento das modalidades
descritas acima, é possível entendermos que outros tipos de constituições
familiares, já podem ser igualmente protegidas pela lei.
Desta feita, o Direito de Família passou a ser regulamentado, levanto em
conta os princípios inerentes e essenciais aos homens e suas vidas em comunidade,
como por exemplo o princípio da dignidade humana, da liberdade, da igualdade, da
solidariedade, etc. Como revela Clarissa Saraiva Saturnino:
Família deixou de ser um conceito biológico e passou a ser um conceito
afetivo, o que levou à pluralidade da família. As famílias anaparental e
homoafetiva, embora não estejam expressas na Constituição, decorrem
desta própria, pois o caput do seu artigo 226 é norma de inclusão, e não de
exclusão. O legislador constituinte, no art. 226, apenas exemplificou
algumas entidades familiares, não trazendo um rol taxativo das famílias. Tal
interpretação advém dos atuais princípios do Direito de Família”.
(SATURNINO, 2010, p. 57).

Dessa forma, o legislador, ao possibilitar a inclusão de outras modalidades de
família, acaba por proteger as mais diversas situações sociais, como forma de limitar
os preconceitos e garantir direitos àqueles que se viam sem amparo legal para
conduzir suas vidas de forma pacífica e justa.
2.1

Dos deveres do casamento e da união estável
A relação conjugal, sempre exigirá do casal o cumprimento de deveres e o
exercício de direitos. Dessa forma, resta transmitir os deveres que implicam no
casamento, bem como na união estável. Isso tudo, por ser o referido tópico de
extrema relevância para com o tema proposto, especialmente no que diz respeito à
paternidade responsável.
Rezam os arts. 1.566 e 1724 do Código Civil Brasileiro, os deveres do
casamento e da união estável, sendo que, o descumprimento das referidas normas
poderá acarretar a sanção de indenizar por danos morais à parte que restou
prejudicada. Nesse sentido, deverá ser responsabilizado todo aquele que cometer
qualquer ato ilícito, inclusive dentro do contexto matrimonial.
Sabe-se que atualmente o adultério não é considerado como crime, não
podendo o adúltero ser responsabilizado criminalmente por tal ato. Nada obstante, o
abandono do lar não poderá ser configurado como ato ilícito. Porém, conforme o
Código Civil, tais atos caracterizam a impossibilidade de compartilhar a vida a dois,
valendo citar o que preleciona Maria Berenice Dias:
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Porém, inclina-se a doutrina a sustentar que, se tais posturas, ostentadas
de maneira pública, comprometerem a reputação, a imagem e a dignidade
do par, cabe a indenização por danos morais. No entanto, é mister a
comprovação dos elementos caracterizadores da culpa – dano, culpa e
nexo de causalidade -, ou seja, que os atos praticados tenham sido
martirizantes, advindo profundo mal-estar e angústia. (DIAS, 2009, p. 118).

Ainda que tais atos não sejam configurados como crime, seus efeitos são
capazes de produzir uma destruição à relação não apenas do casal, mas a de todos
aqueles que se encontram à sua volta, especialmente dos filhos. Para tanto, é
necessária a devida responsabilização do agente causador do evento.
Por conseguinte, segundo reza o art. 1.724 do Código Civil, os deveres da
união estável a serem obedecidos são os de lealdade, respeito e assistência. Já no
que diz respeito ao casamento, consoante o art. 1.566 do mesmo codex, os deveres
concernentes são a fidelidade recíproca, a vida em comum, no domicílio conjugal, e
a mútua assistência. Apenas o sustento, guarda e educação dos filhos torna-se
ponto incontroverso entre a união estável e o casamento.
Denota-se então, que os filhos são igualmente protegidos pela legislação,
tendo em vista a fragilidade dos mesmos diante de situações que vislumbrem uma
separação do casal, e possível instabilidade familiar. Ademais, Maria Berenice Dias
reforça a diferença entre um dos deveres ausente na união estável e presente no
casamento, ou seja:
Um dos deveres do casamento é a vida em comum, no domicílio conjugal
(CC 1.566 II). Na união estável, inexiste essa imposição, nada é dito sobre o
domicílio familiar. Assim, a coabitação, ou seja, a vida em comum sob o
mesmo teto não é elemento essencial para a sua configuração. [...] Apesar
da ausência de reclamação legal de moradia única, a jurisprudência resiste
em reconhecer o relacionamento quando o par não vive em um único lar.
Embora existam justificativas para a mantença de casas diferentes, ainda
assim a falta de vida sob o mesmo teto tende a desconfigurar a união.
(DIAS, 2009, p. 168-169).

Nesse diapasão, conforme Maria Berenice Dias (2009, p. 169), no caso da
união estável não há sanções aplicáveis quanto aos motivos de término da mesma,
sendo que se finda apenas pela não convivência dos companheiros.
3

Do rompimento do afeto
O término de um casamento, e até mesmo da união estável, é uma situação
muito complicada, sobretudo quando há filhos menores. Considerando a
possibilidade de findar o matrimônio, importante citar advogado especializado na
área de Direito de Família, Sr. Onildo Alves da Silva, o qual expõe o seguinte:
Trabalhando exclusivamente na área do direito de família há mais de 30 (trinta
anos) anos, tenho constatado, pelos casais que me procuram diariamente em meu
escritório de advocacia na intenção de se separar, que a maioria deles
simplesmente não quer pôr fim ao seu casamento. Muitos vêm em busca de uma
palavra orientadora que venha tirar as dúvidas que rondam o seu casamento.
Querem saber a respeito do rumo a ser tomado em situações de aparente
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descontrole. Muitos, por exemplo, não querem se separar apenas pelo medo de
serem obrigados a dividir os bens materiais que construíram na trajetória da vida
em comum; outros, com medo de iniciar um nova fase da vida, sem saber o
destino que lhes é reservado; outros, ainda, sem saber como ficarão os filhos após
o término da separação; outros, com medo de passar o resto da vida na solidão,
prevendo a dificuldade de um novo relacionamento com outra pessoa, quando tal
situação nunca fora prevista em seus planos já que abraçaram o casamento ‘até
que a morte os separassem’. Assim, mil e uma razões conflitantes são
apresentadas pelos casais em meu escritório. (SILVA).

O mesmo autor aduz que procura incentivar os casais a lutarem ao máximo
pela conservação do casamento, afirmando que “não tenho visto nenhum casal que
tenha passado por um processo de separação dizer que valeu a pena, ou que
simplesmente está mais feliz depois que se separou”. (SILVA).
Nesse contexto, independente das motivações que forcem um casal a
requerer o divórcio, não se trata de uma situação descomplicada. A desagregação
de uma família, não impede que outra seja criada. Porém, dependendo da estrutura
emocional das pessoas, muitas vezes tal desagregação acaba por gerar
consequências tamanhas, sendo impossível aferir todos os seus efeitos.
Segundo o art. 1.571 do Código Civil, a separação judicial e o divórcio são
atos que geram a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Conforme o
mesmo Codex, qualquer um dos cônjuges poderá propor a ação de separação
judicial, atribuindo ao outro qualquer ato que configure grave violação dos deveres
do casamento e impossibilite a vida em comum. Ademais, o § 1º do artigo 1.572
prevê que a separação judicial pode ser requerida se um dos cônjuges comprovar o
fim da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição.
No art. 1.575 do Código Civil está disposto que a sentença de separação
judicial importa a separação dos corpos e a partilha de bens. Mas, nada impede, a
qualquer tempo, a reconciliação dos cônjuges, sendo que não restará prejudicado o
direito de terceiros (art. 1.577).
Inobstante, decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver
decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de
separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em
divórcio (art. 1.580 do Código Civil). Aliás, o § 2º do referido artigo reza que o
divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de
comprovada separação de fato por mais de dois anos.
Segundo os arts. 1.581 e 1.582, o divórcio pode ser concedido sem que haja
prévia partilha de bens, somente cabendo aos cônjuges o pedido de divórcio. E, se o
cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o
ascendente ou irmão (§ único do art. 1.582). Por fim, “É importante salientar que,
quando o casamento termina, cessa apenas a relação de conjugalidade, mantendose a relação parental, que será compartilhada para sempre entre pais e filhos.”
(FURQUIM, 2007, p. 52).
Desta forma, independentemente de como se dera a separação conjugal, os
pais devem ter consciência de que suas frustrações, em momento algum, podem ser
depositadas nos filhos, e que, jamais poderá utilizar-se de um filho para punir o outro
cônjuge, vez que constitui postura egoísta e deplorável, devendo ser repudiada.
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4

Da paternidade responsável
A paternidade responsável implica no cuidado dos pais com a prole, e a
consciência de que suas decisões afetam diretamente os filhos. Assim, o tema vai
muito além do antigo sistema patriarcal. Quando trata-se do referido assunto
comumente vem à mente que o pai, como provedor da casa, é o sinônimo ideal para
a paternidade responsável; ou a mãe, a qual concebeu os filhos é a figura mais
correta para criar saudavelmente uma criança. Porém, não funciona assim.
O tema é comum na sociedade e vem sendo discutido há décadas, devido a
sua extrema importância. A paternidade responsável engloba assuntos como a
moral, os bons costumes, ou seja, um planejamento familiar capaz de proteger os
filhos gerados, e dando estrutura àquela nova família.
Diante disso, interessante é citar que no Estado de São Paulo, foi criado o
projeto “Paternidade Responsável”, o qual buscou atender aqueles que não
possuíam a paternidade reconhecida, favorecendo milhares de mães e filhos.
A mobilização da sociedade demonstra uma influencia positiva, contribuindo
assim, para que inúmeras crianças possam sentir-se confortadas com a identificação
dos pais em suas certidões de nascimento. Isso porque, a partir do momento em
que as pessoas se sensibilizam e se colocam no lugar de outras pessoas que vivem
frustradas por não conhecerem seus pais e mães, denota-se que a união de forças
em uma comunidade pode contribuir em muito para a melhoria do contexto social
vivido.
A paternidade responsável coaduna com responsabilidade. Muito mais do
que simplesmente satisfazer um desejo sexual, precisa-se levar em conta que existe
a possibilidade de ser gerada uma vida a partir de tal relacionamento, e que, essa
criança deverá receber os devidos cuidados e estrutura capaz de confortá-la, e
garantir a mesma uma vida feliz. Imagine o constrangimento de um filho quando o
pai não o reconhece, ou quando não se submete a contribuir nem ao menos com
prestações para satisfazer necessidades básicas?! É uma situação deplorável, e
muito comum em nossa sociedade.
Partindo disso percebe-se que é muito importante a conscientização das
pessoas, para que exista uma atitude renovadora. Ser pai vai muito além de ser o
mantenedor de uma casa, pois exige esforços e cuidados que duram apenas, uma
vida inteira. Além do mais é necessário ter participação na vida dos filhos, ter
interesse pelos mesmos, compartilhando uma vida que busque a demonstração do
amor. Muito mais do que bens materiais, o carinho e o afeto são fatores essenciais
para que um ser humano possa crescer respeitador e moralmente correto diante de
uma sociedade tão conturbada.
Atualmente conta-se com enorme proteção legal e arcabouço jurídico, que
garantem a equiparação de direitos e deveres entre homens e mulheres, no que diz
respeito à relação conjugal. Dessa forma, importante citar a autora Maria Berenice
Dias, vez que a mesma salienta a importância da Constituição Federal fazer menção
da sociedade conjugal e seus deveres, ou seja:
A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da igualdade e assegurar
ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres referentes à sociedade

ISSN 2237-700X

148

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

conjugal (CF 226 § 5.º), baniu discriminações, produzindo reflexos
significativos no poder familiar. Deixou de vingar a vontade masculina. Da
mesma forma, o ECA, ao dar prioridade absoluta a crianças e adolescentes,
transformando-os em sujeitos de direito, trouxe toda uma nova concepção,
destacando os direitos fundamentais das pessoas de zero a 18 anos. (DIAS,
2009, p. 397).

Historicamente era comum que os filhos ficassem com a mãe quando da
separação conjugal. Entretanto, com o passar do tempo tal situação foi se
modificando e o legislador garantiu a guarda compartilhada, no ano de 2008. Hoje,
então, a guarda será unilateral ou compartilhada, conforme o art. 1.583 do Código
Civil, sendo que o seu parágrafo primeiro alega que se compreende por guarda
unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584,
§ 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes
ao poder familiar dos filhos comuns.
Segundo Cláudia Baptista Lopes, pode-se entender um pouco mais a respeito
desse novo tema inserido na legislação, que é a guarda compartilhada, e que tem
trazido grande divergência entre os doutrinadores.
A desinformação de muitos sobre esse regime de guarda proposto iniciou
uma polêmica, pois se pensou que, com a adoção da guarda compartilhada,
os filhos menores permaneceriam por um período na casa da mãe e por
outro período na casa do pai, o que, dentre outros malefícios, dificultaria a
consolidação de hábitos na criança, provocando instabilidade emocional.
Esse receio não tem qualquer fundamento, já que, conforme explicitado, a
guarda compartilhada pressupõe a permanência do menor com um dos
pais. Contudo, a guarda compartilhada torna mais efetiva a participação do
não detentor da guarda na vida dos filhos, já que o tira da figura de mero
coadjuvante, e, por vezes, de simples provedor financeiro. (2004, p. 124).

Segundo o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho,
Para levar às última consequências o valor da máxima preservação dos
filhos na separação dos pais, a lei deveria estabelecer a guarda
compartilhada como princípio geral. Contudo, o instituto está previsto no
projeto de lei aprovado pelo Senado como exceção, cabível no caso de falta
de acordo. (COELHO, 2008, p. 66).

O Estado busca favorecer o menor através da concessão da guarda
compartilhada, evitado os problemas decorrentes da dissolução conjugal como a
alienação parental e o sequestro interparental. Aliás, não só isso, normalmente o pai
que detém a guarda unilateral tende a exercer sua função com mais intensidade na
vida do filho, deixando o outro cônjuge afastado das situações cotidianas, e tido
somente como o provedor.
Logicamente que se um dos cônjuges esteja querendo proibir o filho de ver
o outro, possibilitará tentativas de fugas e outros problemas, que afetarão
exclusivamente a criança. Nota-se então, que diante de situações de brigas e
separações, o egoísmo do ser humano e outros sentimentos corrosivos, acabam por
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transtornar a vida de inocentes. E, por não ser esse o objetivo estatal, o legislador
aderiu à guarda compartilhada, onde ambos os pais podem participar da vida dos
filhos, embora estejam separados.
5

Do dano afetivo
O art. 1.634 do Código Civil e seus incisos, determina que compete aos pais,
no exercício do poder familiar, criar, educar, guardar, acompanhar, etc, os filhos
menores.
Embora o Estado busque tutelar adequadamente os seus governados, o seu
poder não consegue ditar a capacidade afetiva de cada ser. A diretiva moral,
portanto, não parte do órgão estatal. Sendo assim, diante de um Estado
Democrático de Direito, é certa a liberdade resguardada a sociedade, a qual cabe a
escolha entre fazer o certo ou optar pelo errado.
Desta feita, quando da separação conjugal, torna difícil medir os problemas
gerados dentro de cada ser humano, vez que cada um possui pontos de vista
diferentes. Entretanto, quando se aborda a respeito de menores, a situação se
complica ainda mais, vez que os mesmos são ainda influenciáveis pelos pais e ainda
estão em fase de desenvolvimento.
Um dos danos afetivos aos menores, decorrente da separação dos pais, é o
abandono afetivo parental, o qual, segundo o autor João Gaspar Rodrigues, é
definido como:
O abandono afetivo parental é um claro reconhecimento de que a
paternidade e a maternidade não são apenas biológicas, mas
principalmente afetivas. Esse estado (abandono afetivo) configura-se na
indiferença e na ausência de assistência afetiva (e amorosa) durante o
desenvolvimento físico, psicológico e social do filho. O fim do
relacionamento afetivo entre os pais acaba, algumas vezes
inconscientemente, por ser estendido aos filhos, acarretando um trauma
pelo abandono. Esse trauma pode se manifestar em crises depressivas,
instabilidade emocional, complexos de culpa e de inferioridade, orientação
sexual etc. (RODRIGUES, 2011, p. 50).

A síndrome da alienação parental refere-se ao problema que surge quando da
dissolução conjugal, e um dos pais acaba por influenciar os filhos a odiarem o outro
cônjuge. O pais depositam sua raiva nos filhos, e, como forma de se vingarem,
tentam punir o ex-cônjuge afastando-o dos filhos, transformando a situação familiar
em um verdadeiro caos. Nesse sentido, podemos citar a fala do advogado Luiz
Carlos Furquim Vieira, o qual afirma que:
O grande problema dessa abominável prática é que o “vingador” provoca
profundos danos psíquicos na criança, ainda que esta não seja sua
intenção, pois o “alvo” dos ataques, na cabeça do agressor, é o ex-cônjuge.
É aí que reside a crueldade: para atingir o(a) ex-companheiro(a), o detentor
da guarda da criança, em sua empreitada insana, desfere diversos ataques
aptos a colocar a criança sob constante estado de tensão. Nesta insana
empreitada, o detentor da guarda assume um controle total ao colocar o excônjuge, aos olhos do filho, como um verdadeiro “vilão”, um monstro.
(VIEIRA, 2010, p. 66).
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Nesse cenário de desestruturação familiar, quando resultante de uma
separação, é necessário ter em mente que será necessária uma superação do excasal. Tanto do que permaneceu com a guarda quanto do outro, é necessária, sem
dúvidas, uma completa superação da situação, com um enfoque sobremaneira
maior no filho. A raiva e o ódio só geram maiores problemas, inclusive e
especialmente ao filho, que não terá um bom exemplo de como superar as
adversidades da vida. O Estado, em sua constante busca pela adequação das leis
aos fatos sociais, editou a Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010, a qual dispõe
sobre a alienação parental. O art. 2º da referida lei dispõe que:
Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

A referida lei prevê acompanhamento psicológico, possibilitando até mesmo a
alteração da guarda, em caso de ser verificada a ocorrência da alienação parental.
O que é, na realidade, um verdadeiro alívio, vez que pode-se encontrar amparo na
legislação para satisfação da ordem familiar, bem como da ordem social.
O sequestro interparental é um assunto que denota o nível a que pode chegar
uma situação de desagregação familiar, e as conseqüências de uma relação
conjugal instável e sem limites. Nesse sentido, importante é citarmos o comentário
realizado por Mônica Sifuentes, a qual é Juíza Federal em Brasília:
O fato de um pai ou uma mãe fugir com os filhos, sem o assentimento do
outro, é revelador de situação-limite, um conflito potencial já instaurado. Esse
é o drama humano que as autoridades devem enxergar, além do processo.
Porque os filhos não são propriedade dos pais, e sim titulares dos seus
próprios direitos. A ambos incumbe zelar pelo seu crescimento sadio. E
ambos têm o direito de tê-los em sua companhia. (SIFUENTES, 2007, p. 46).

A autora Mônica Sifuentes ainda relata duas histórias, as quais transcritas
abaixo, demonstram as consequências de um desmoronamento familiar:
Todd tem três anos de idade. Nasceu na Inglaterra. O pai é irlandês e a mãe,
brasileira. Não se recorda do pai, porque o casal, que conviveu maritalmente
durante quase dois anos, separou-se quatro meses depois do seu nascimento. A
mãe disse ao companheiro que viria ao Brasil para apresentar a criança à família,
mas não deu mais notícia. Richard, o pai, está inconformado. Quer ver o filho, tê-lo
de volta. Quer, ao menos, não ser privado do seu convívio. Os parentes brasileiros
se recusam a dizer-lhe onde mãe e filho se encontram.
[...], outro caso. Na cômoda do quarto de Sofia há uma foto em que está abraçada
a uma bonita criança, com grandes olhos amendoados. Todas as vezes que olha
para o retrato, Sofia não contém as lágrimas nos olhos. Há quatro anos não vê a
filha, levada para o Japão pelo pai. Ele não permite que a mãe veja a criança, nem
com ela tenha qualquer contato. Sofia ainda não perdeu as esperanças de
reencontrar a filha, embora saiba o quanto isso será difícil: - Sei, por pessoas
conhecidas, que ele falou para Margareth que eu havia morrido em um desastre
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de automóvel. Minha filha não me reconhecerá após tantos anos!. (SIFUENTES,
2007, p. 47).

Ao se colocar no lugar de uma mãe que sofre pela ‘perda’ da filha, ou de um
pai que sofre pela ‘perda’ do filho, é impossível não se comover e ao mesmo tempo
misturar tal sentimento com uma completa revolta. Nesse sentido é importante saber
quais as medidas tomadas pelo Governo Brasileiro quando de situações delicadas
como as relatadas. O site do Superior Tribunal de Justiça, informa o seguinte:
A Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre os aspectos civis da
subtração internacional de menores trata de combater o seqüestro parental
de crianças através de um sistema de cooperação entre autoridades
centrais e um procedimento rápido para restituição do menor ao país de
residência habitual. As autoridades centrais em cada país proporcionam
assistência para a localização da criança e para alcançar, onde seja
possível, a restituição voluntária da criança ou uma solução amigável para
as questões de guarda. Essas autoridades também cooperam para prevenir
maiores prejuízos à criança, iniciando ou ajudando a iniciar o procedimento
para a restituição, e fazendo todos os arranjos administrativos necessários
para garantir a restituição da criança com o menor risco possível. (STJ,
Conferência Internacional de Direito Privado de Haia e as Crianças).

Se há dificuldade em proteger os filhos dos diversos problemas sociais
enfrentados, imagine-se a complexidade da situação ao ser necessário protegê-los
dos pais, e em outros países. Terrivelmente complicado. Ademais, segundo a juíza
supracitada, depois de muito embate, ficou convencionado que a solução brasileira
adotada para um caso semelhante, seria no sentido de que “a melhor solução para o
conflito seria o retorno da criança ao local da última residência, para que o juiz
daquele país decida sobre a quem atribuir a sua guarda.” (SIFUENTES, 2007, p.
47).
A mesma autora adverte a importância de conscientização das pessoas
quando da união com estrangeiros e da criação dos filhos em lugares fora do Brasil:
O fenômeno da globalização aumentou o número de brasileiros que se
mudaram para o exterior e ali constituíram suas famílias, como também o
número de estrangeiros que vieram para o Brasil, casando-se com
nacionais e aqui fixando sua prole. O desconhecimento por parte dessas
pessoas sobre as conseqüências e responsabilidades da constituição de
prole em país estrangeiro, bem como a respeito da mudança ou retorno
para o seu país de origem, tem gerado problemas não apenas de natureza
familiar, chegando a representar, em alguns casos, verdadeiros incidentes
diplomáticos. (SIFUENTES, 2009, p. 43).

Ao longo dos anos, a sociedade vem enfrentando diversos problemas dentro
do seio familiar. O Estado tem buscado enfrentar tais dificuldades, oferecendo um
arcabouço jurídico mais atualizado que proporcione a proteção àqueles que foram
vitimados pela desagregação familiar.
Atualmente, conforme dados revelados pelo Supremo Tribunal Federal, são
78 países que aderiram à Convenção de Haia de 1990, a qual busca proteger as
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crianças diante de um cenário internacional. Destarte, o tema é por si só dramático,
e acaba por revelar um lado do ser humano com o qual não desejamos nos deparar
jamais.
6 Conclusão
A família tem passado por diversas transformações. Do modelo patriarcal,
com a figura do pai detentor absoluto do pátrio poder, passa-se ao poder familiar,
exercido pelo pai e pela mãe, de forma equitativa e equilibrada. Com a evolução da
sociedade, observam-se novos modelos de arranjos familiares, alguns taxativamente
abarcados pela legislação, como o casamento tradicional, a união estável e a família
monoparental. Outros, como a união entre casais homoafetivos, reconhecidos pelo
Judiciário. Outros ainda, carecendo de proteção jurídica, como a família anaparental,
a eudemonista, unipessoal e a família paralela.
Os princípios constitucionais que balizam o Direito de Família devem ser
rigorosamente observados, notadamente porque as relações familiares sofrem
problemas decorrentes de relacionamentos precipitados, de uniões desfeitas.
Nesse sentido, é preciso estimular o cumprimento dos deveres inerentes ao
casamento, à união estável e aos demais modelos de família, sendo necessário o
exercício da paternidade responsável, no qual os pais cumprem seus deveres
recíprocos e para com os filhos, não apenas quanto ao sustento, mas ao apoio
moral, físico, psicológico e afetivo, contribuindo para a promoção da dignidade
humana.
Observa-se a necessidade de proteção aos filhos, sobretudo quando da
ruptura do afeto dos pais, como forma de evitar o abando afetivo, a alienação
parental e, em casos extremos, o sequestro interparental, dentre outras mazelas que
podem acometer as relações familiares.
Deste modo, denota-se que a desagregação de muitas famílias pode ser
evitada, mediante a conscientização da sociedade, incentivada a cumprir suas
obrigações parentais, praticando a paternidade responsável, pois não se deve
construir uma família sem ter em mente que os filhos não são meros objetos, mas
seres sedentos por afeto, sujeitos de direitos.
Ainda que a ação do Estado seja de extrema importância para a pacificação e
conscientização da sociedade, não se pode olvidar da responsabilidade das pessoas
que geram filhos, na medida em que conceber um filho vai muito além de questões
biológicas e materiais.
A ausência da paternidade responsável é capaz de tumultuar o cotidiano e
congestionar o Poder Judiciário com problemas que vão desde o reconhecimento de
paternidade e a fixação de pensão alimentícia até casos extremos como os de
sequestro interparental.
Para tanto, apregoar a necessidade da paternidade responsável é um grande
passo que a sociedade realiza para salvaguardar crianças e adolescentes que
sofrem com a desagregação familiar.
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Resumo: O presente trabalho abarca o direito à saúde, bem como a sua integração
ao Direito Brasileiro. Nada obstante, ressalta as prerrogativas provenientes do direito
à saúde e que, em caso de omissão do poder estatal, vem sendo cogitada a
possibilidade de controle das políticas públicas através do Poder Judiciário. Embora
exista uma grande celeuma em torno da matéria, o direito à saúde está estritamente
interligado ao direito à vida, e dessa forma, o interpretador da norma precisa
encontrar a melhor forma de garantir a eficácia de tais prerrogativas constitucionais.
Palavras Chave: Saúde – Direito – Políticas Públicas – Sistema Único de Saúde .
Abstract: This work is about the right to health, as well as its integration with
Brazilian law. Nonetheless, emphasizes the prerogatives from the right to health and,
in case of failure of State, is being contemplated the possibility of control the public
policies through the Judiciary. Although there is a great stir about the matter, the right
to health is closely linked to the right to life, and thus, the interpreter of the Law
needs to find the best way to ensure the effectiveness of the constitutional
prerogatives.
Keywords: Health - Law - Public Policy - Health System.

1

Introdução
É sabido que o direito à saúde é um grande tema a ser discutido, vez que em
torno do mesmo, se encontra a prerrogativa do direito à vida, da qual emanam todos
os demais direitos. Nada obstante, a promoção da dignidade humana é princípio
fundamental do Estado Democrático de Direito, e, para tanto, é necessário que se
encontre a melhor forma de ampará-lo.
A saúde pública é instituída através do Sistema Único de Saúde, e, nesse
contexto, não raras vezes, têm sido instauradas diversas ações diante do Poder
Judiciário, para que sejam resolvidas questões em que o Estado encontra-se
omisso.
Destarte o direito à saúde ser um direito fundamental, é garantido o acesso à
saúde, no entanto, em casos em que o direito a vida corre grande risco de ser
violado, encontra-se no Direito a possibilidade de salvaguardar tais institutos,
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garantindo ao cidadão o alcance a um atendimento universal, de acesso igualitário e
eficiente.

2
2.1

Desenvolvimento
Da Seguridade Social
Em observância ao artigo 194 da Constituição Federal Brasileira de 1988, o
mesmo dispõe que “a seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social”.
Para tanto, pode-se conceituar o termo seguridade social da seguinte
maneira:
A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva
formada pelo Estado e por particulares, com contribuições de todos,
incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no sentido de
estabelecer ações para o sustento de pessoas carentes,
trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a
manutenção de um padrão mínimo de vida digna. (IBRAHIM, 2010,
p. 6)

Desta forma, o Estado, através da seguridade social, buscou englobar os
direitos concernentes à saúde pública, à previdência social e à assistência social, no
intuito de proteger e garantir à população uma solução diante de infortúnios
passíveis de ocorrerem ao longo da vida.
Além disso, “o direito à vida é essencialmente um direito contra o Estado,
que deve preservar a vida e atuar positivamente no sentido de resguardar esse
direito” (BASTOS, 2006, p. 6).
Inobstante, define-se o Direito da Seguridade Social da seguinte maneira:
O Direito da Seguridade Social é o conjunto de princípios, regras e
de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção
social aos indivíduos contra contingências que os impeçam de prover
as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado
por ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência.
(MARTINS, 2011, p. 21).

Nada obstante, é incontestável a necessidade da intervenção estatal nas
relações sociais. Como exemplo, pode-se dizer quando da época industrial, onde a
população trabalhadora necessitava fortemente de mecanismos que propiciassem
uma segurança diante de fatos supervenientes como acidentes de trabalho, ou até
mesmo diante do trabalho infantil (IBRAHIM, 2010, p. 6).
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Desta feita, entende-se que com o transcorrer do tempo, a necessidade de
intervenção estatal mostrou-se cada vez mais necessária para regular as atividades
humanas, bem como para amparar legalmente a população.
Outrossim, ao que diz respeito à área abrangida pela seguridade social,
denominada ‘saúde’, na data de 1º de setembro de 1977, foi criada a autarquia
federal denominada de Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (Inamps). Era destinado a prestar assistência médica, e demais
determinações definidas em lei. Entretanto, através da Lei n. 8.689, de 27 de julho
de 1993, o Inamps foi extinto, sendo que, atribuiu suas prerrogativas ao Sistema
Único de Saúde (SUS).
O Sistema Único de Saúde é regido pela Lei n. 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Destarte, insurge-se o questionamento acerca dos gastos públicos
destinados à saúde pública. Para tanto, inicialmente vale citar o artigo 195 da
Constituição Federal, bem como seus parágrafos, os quais elencam como se dará o
financiamento da seguridade social.
No que diz respeito ao sistema contributivo, tem-se que:
Na relação de custeio da Seguridade Social, aplica-se o princípio de
que todos que compõem a sociedade devem colaborar para a
cobertura dos riscos provenientes da perda ou redução da capacidade
de trabalho ou dos meios de subsistência. Por ser uma relação jurídica
estatutária, é compulsória àqueles que a lei impõe, não sendo
facultado ao contribuinte optar por não cumprir a obrigação de prestar
a sua contribuição social. (CASTRO; LAZZARIN, 2012, p. 226).

Por conseguinte, ainda salientam que “são contribuintes não só os
segurados da Seguridade Social, como também outras pessoas dentro da sociedade
– as empresas e empregadores domésticos, bem como, (...), aqueles que fazem
apostas em concurso de prognósticos”. (CASTRO; LAZZARIN, 2012, p. 226).
Vale ainda salientar, que a redação do artigo 22, inciso XXIII, da
Constituição Federal, prescreve que compete à União, privativamente, legislar a
respeito da seguridade social.
E, o artigo 165, § 5º, inciso III, da Constituição Federal/88, determina que “a
lei orçamentária anual compreenderá o orçamento da seguridade social, abrangendo
todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta,
bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público”.
Entende-se que “objetivo não menos importante é garantir a todos os
indivíduos, independente de filiação ou contribuição, acesso igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (VIANNA, 2005, p. 77).
Assim, por meio da seguridade social, o Estado busca atingir o objetivo
colimado de pacificação social, por meio do bem-estar da população brasileira.
2.2 Da Saúde no Direito Brasileiro
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Além do direito à saúde ser considerado um direito social, tendo em vista tratarse de direito abrangente em âmbito coletivo, é tido também como um direito
fundamental, vez que sem saúde não há como manter a integridade física do ser
humano.
Em relação ao histórico do direito à saúde, “a primeira técnica de proteção
desenvolvida pelo homem, (...), foi defender seu organismo, contornar ataques de
animais selvagens, inimigos eventuais e intempéries” (MARTINEZ, 2010, p. 193). Ou
seja, a necessidade de sobrevivência fez com que o ser humano se empenhasse na
busca de métodos que salvaguardassem a sua integridade, tanto física quanto
moral.
Nesse diapasão, vale citar o conceito de saúde adotado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), ou seja, “saúde é o estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não apenas a ausência de doença”.
Para tanto, pode-se citar o significado etimológico da palavra saúde, ou seja,
“vem do adjetivo latino saluus, a, um, que tem o significado de inteiro, intacto, ou de
salus, utis, com o significado de estar são, ou salvação. O verbo salueo, es, ere,
significa estar são” (MARTINS, 2011, p. 505).
Ademais, consoante o art. 2º, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991 - a qual
dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, o Plano de Custeio e dá outras
providências:
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.

Para tanto, o Estado buscou, através de normas constitucionais e
infraconstitucionais, a preservação do bem-estar populacional. Como aduz o artigo
196 da Constituição Federal de 1988:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde deve ser estendido a todos, seja em âmbito municipal,
estadual ou federal; o Estado deve “ministrar os cuidados na medida de suas
possibilidades (e estas, historicamente, têm ficado a desejar)” (MARTINEZ, 2010, p.
193). Ademais a ligação entre o direito e o dever merece ser reanalisada, visto que
existe um ideal designado pela norma ao mesmo tempo em que se contrapõe uma
realidade social (MARTINEZ, 2010, p. 194/195).
Por conseguinte, insurge-se, no que tange à saúde, o seguinte
questionamento:
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O comando constitucional é programático e permite a realização de
muitos planos governamentais com vistas à assistência à saúde,
contando com a imprescindível cooperação da iniciativa privada. Não
é norma dispositiva, não efetiva a intenção subliminar, ficando sem
resposta à indagação: o direito à assistência à saúde é para todos?
(MARTINEZ, 2010, p. 195).

Sabe-se que constitucionalmente a assistência à saúde deveria ser para todos,
porém, na realidade, não o é. Salienta-se que “a natureza jurídica das ações de
saúde deve ser buscada em sua organização estatal/privada, seu objetivo e fonte de
custeio” (MARTINEZ, (2010, p. 195).
Quanto às fontes de custeio, o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pelo
Estado para oportunizar acesso à saúde, e que “é financiado com recursos do
orçamento da seguridade social e a cooperação da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e de outras fontes. Ou seja, meios securitários e orçamentários,
servindo-se de tributos ou contribuições sociais” (MARTINEZ, 2010, p. 196).
Na data de 13 de julho de 1995, foi criada a Lei n. 6.229, a qual instituiu o
Sistema Nacional de Saúde. Posteriormente, foi revogada pela Lei n. 8.080, de 19
de setembro de 1990, a qual, reza em seu artigo 1º que:
Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito
público ou privado.

Tendo em vista que, tratando-se do Estado Democrático de Direito, o mesmo é
responsável pelas ações de saúde, nessa linha, passou a competência, de igual
forma para os Estados, e consequentemente aos Municípios, criando-se o decreto n.
94.657, de 20 de julho de 1987, o qual dispõe sobre a criação do programa de
Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados
– SUDS, e dá outras providências.
O bem-estar do ser humano, refletido na saúde, é imprescindível para que
possa desempenhar suas atividades e desfrutar do direito à vida de maneira integral,
satisfatória e, principalmente, digna.
Para tanto, importante citar a Convenção n. 155 da OIT – Organização
Internacional do Trabalho – a qual foi aprovada na 67ª reunião da Conferência
Internacional do Trabalho (Genebra – 1981), entrando em vigência nacional no
período de 18 de maio de 1993. Isso porque, dispõe em seu artigo 3º, alínea ‘e’, que:
O termo ‘saúde’, com relação ao trabalho, abrange não só a
ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos
físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente
relacionados com a segurança e a higiene do trabalho.

Em consonância ao referido artigo, “o sistema de saúde deve abranger três
espécies de categorias: prevenção, proteção e recuperação” (MARTINS, 2011, p.
506). O mesmo encontrou embasamento legal, na Lei n. 8.212, de 24 de julho de
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1991, a qual dispõe sobre a organização da Seguridade Social, instituindo Plano de
Custeio e outras providências, e que trata do referido assunto em seu art. 2º. Assim,
“a prevenção compreende meios para evitar as doenças, incluindo a vigilância
sanitária (...) e a recuperação da pessoa pode ser feita pelos serviços sociais e pela
reabilitação profissional” (MARTINS, 2011, p. 506).
Nesse sentido, vale citar o art. 89, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, a
qual dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social e dá outras
providências, onde aduz que:
A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para
o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a
(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Dessa forma, o Estado garantiu aos segurados, e seus dependentes, que
pudessem ser reinseridos no mercado de trabalho, apesar de serem portadores de
limitações. Portanto, importante mencionar o disposto no art. 93, da Lei n. 8.213/91,
o qual dispõe que: “a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a
preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, habilitadas (...)”.
Por conseguinte, “verifica-se que a saúde é um direito público subjetivo, que
pode ser exigido do Estado, que, por contrapartida, tem o dever de prestá-lo. Está,
assim, entre os direitos fundamentais do ser humano” (MARTINS, 2011, p. 506).
Ainda, existe a prestação de saúde por ações de pessoas jurídicas de direito
privado. No entanto, “não há, contudo, que se confundir a exploração da saúde
privada com a prestação de saúde pública por entidades privadas” (TAVARES,
2005, p. 15). Isso porque “a primeira é livre aos profissionais habilitados
profissionalmente, (...), a saúde pública é dever do poder público, que pode
conveniar-se com entes de natureza privada para prestá-la” (TAVARES, 2005, p.
15).
Atualmente, segundo o Portal de Saúde do Governo Brasileiro, “o Sistema
único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele
abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos”.
Em que pese tal sistema de saúde ser excelente em seu objetivo, na prática,
segundo pesquisa realizada pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social
(SIPS), divulgada no ano de 2011, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), “o maior problema do Sistema Único de Saúde (SUS) é a falta de médicos e
a demora no atendimento”.
Uma das soluções apresentadas para o problema narrado, é o aumento do
número de médicos, como observado no referido estudo divulgado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que:
O aumento do número de médicos pode ser entendido pela
população como uma solução para os problemas que vivencia,
quando, na busca de serviços do SUS, ocorre demora para o
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atendimento ou existe a necessidade de se chegar muito cedo ao
local para conseguir marcar uma consulta ou utilizar outro tipo de
serviço de saúde.

Para a consolidação de um sistema de saúde mais justo, é necessário o maior
empenho governamental para atender às necessidades da população.
Nada obstante, “nem seria necessário lembrar que aqueles, que realmente
sofrem por conta de tais problemas, são unicamente as camadas menos
privilegiadas financeiramente, as quais não veem outra saída senão buscar os
serviços de saúde (...) públicos” (GOMES, 2009, p. 2).
Considerado o vasto amparo legal disponibilizado pelo Estado, e o livre acesso
à Justiça, o ingresso de ações, no que tange à saúde, tem se tornado comum no
que diz respeito à exigibilidade da obrigação de fornecer medicamentos, por
exemplo, pelo Poder Público.
2.3 Direito dos Usuários do SUS em Contrapartida à Problemática
do Acesso à Saúde
Primeiramente, pode-se valer do artigo 2.° previsto na Lei n. 8.080/1990, o qual
reza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.
Por conseguinte, cita-se o parágrafo 1.º, da referida Lei n. 8.080/1990, o qual
prevê que:
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse diapasão, importante é definir, consoante ainda a Lei n. 8.080/90 a
constituição do Sistema Único de Saúde – SUS, trazida pelo art. 4.°, o qual reza que
“o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde”.
Observa-se que a Constituição Federal, em seu art. 175, bem como o
parágrafo único do referido artigo, trata da prestação dos serviços públicos.
Outrossim, segundo a Lei n. 8.987/95, a qual dispõe sobre o Regime de
Concessões e Permissões da Prestação de Serviços Públicos Previsto no art. 175
da Constituição Federal de 1988, que a mesma estabelece em seu art. 6.º “como
obrigação maior dos concessionários e permissionários de serviços públicos
oferecer aos seus respectivos usuários um serviço adequado” (ANDRADE, 2010, p.
278).
Para tanto, no ano de 2006, foi publicada a Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde, pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão
Intergestora Tripartite, com o intuito de informar a população sobre seus direitos
básicos de ingresso ao Sistema Único de Saúde – SUS.
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São 06 (seis) os princípios básicos de cidadania elencados na Carta dos
Direitos dos Usuários da Saúde, quais sejam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todo o cidadão tem direito ao acesso ordenado e
organizado aos sistemas de saúde.
Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo
para seu problema.
Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado,
acolhedor e livre de qualquer discriminação.
Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua
pessoa, seus valores e seus direitos.
Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu
tratamento aconteça de forma adequada.
Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores
da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.

A Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, do Governo do Estado
do Paraná, informa que “ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, (...) à igualdade
perante a lei: ter direitos civis. (...) Os direitos civis e políticos não asseguram a
democracia sem os direitos sociais (...): o direito à educação, (...) à saúde (...)”.
Desta feita, e em conformidade com a Constituição Federal, os usuários do
Sistema Único de Saúde têm direito ao acesso livre à saúde, de maneira que o
tratamento necessitado seja fornecido pelo Estado, isso sem citar as cirurgias
médicas e o fornecimento de medicamentos.
Ademais, ainda conforme explanação da Secretaria de Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos, do Governo do Estado do Paraná, tem-se, no que diz respeito ao
exercício da cidadania, que:
A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que
culminaram na Independência dos Estados Unidos da América do
Norte e na Revolução Francesa. Esses dois eventos romperam o
princípio de legitimidade que vigia até então, baseado nos deveres
dos súditos e passaram a estruturá-lo a partir dos direitos do
cidadão. Desse momento em diante todos os tipos de luta foram
travados para que se ampliasse o conceito e a prática de cidadania e
o mundo ocidental o estendesse para as mulheres, crianças,
minorias nacionais, étnicas, sexuais, etárias.

Com o reconhecimento do cidadão pelo Estado, foram-lhe dadas garantias que
visam preservar o bem-estar social, a ordem pública, a função social do Estado, e,
sobretudo, em respeito e observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Ademais, a Carta de Direito dos Usuários do SUS prevê inúmeros direitos
relativos aos usuários do sistema público, tais como: nas situações de
urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer
unidade do sistema; em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser
assegurada a remoção do usuário em condições seguras, que não implique maiores
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danos, para um estabelecimento de saúde com capacidade para recebê-lo;
atendimento com presteza, tecnologia apropriada e condições de trabalho
adequadas para os profissionais de saúde; o acesso à anestesia em todas as
situações em que for indicada, bem como a medicações e procedimentos que
possam aliviar a dor e o sofrimento, dentre outras.
Vale salientar também que “a lista do SUS referente aos medicamentos
acessíveis pela sociedade gratuitamente, além de desatualizada, é inconstitucional,
uma vez que limita ou restringe o acesso a medicamentos ao taxar quais serão
oferecidos gratuitamente” (CARVALHO, 2009, p. 35).
Inobstante, o legislador, por meio de normas elencadas na Constituição
Federal de 1988, que vão do art. 196 ao art. 200; através da Lei n. 8.080 de 1990, a
qual institui o Sistema Único de Saúde, bem como deu outras providências; a Lei n.
8.142, de 1990, a qual dispõe sobre a participação da comunidade na gestão no
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área de saúde e deu outras providências, dentre outras.
O arcabouço jurídico é vasto, e “o argumento estatal de que apenas pode agir
de acordo com a previsão orçamentária não cabe para a questão do acesso a
medicamentos, eis que este é um direito humano, progressivo, fundamental e
imediato” (CARVALHO, 2009, p. 35).
O acesso aos medicamentos é apenas um exemplo, vez que o cidadão conta
com inúmeros outros direitos relativos à sua garantia de acesso e utilização da
saúde pública.
Embora o legislador tenha buscado amparar a população no que diz respeito
às intempéries que podem se atravessar ao longo da vida do cidadão brasileiro,
sejam elas de âmbito nacional, estadual ou municipal, inúmeras são as
problemáticas que interferem no referido acesso à saúde pública.
Vale relembrar que, como já mencionado anteriormente, a direção do SUS será
exercida pelo Ministério da Saúde, quando se tratar de competência da União; pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, quando de competência dos
Estados ou Distrito Federal, e pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente, em âmbito Municipal.
Ocorre, entretanto, que inúmeros problemas são encontrados na esfera da
saúde pública no País. Para tanto, cita-se os principais problemas da saúde pública
no Brasil, da seguinte maneira:
O Sistema Único de Saúde (SUS) iniciado em 1988 tinha como
objetivo qualificar as responsabilidades públicas e privadas na
atenção aos problemas de saúde da população brasileira. Passados
vinte e dois anos, defrontamo-nos com enormes desigualdades
regionais na aplicação das verbas, que compõem um misto de
recursos com origem nos governos municipais, estaduais e federal;
dificuldades na obtenção de recursos públicos para investimentos no
setor; denúncias de corrupção nos processos de compra ou
licitações; desperdício de medicamentos; incapacidade de gestão de
estruturas hospitalares complexas e a não utilização da tecnologia da
informação para a otimização da gestão da saúde pública.
(STEMPNIEWSKI, 2010, p. 48).
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Observa-se o descaso do Estado em cumprir efetivamente suas atribuições,
deixando enormes rastros de irresponsabilidade diante de um direito tal vital quanto
o da saúde. Aliás, em 2007 “o Ministério da Saúde constatou que mais de R$ 3,6
bilhões, distribuídos por dezesseis Estados, deixaram de ser aplicados na área. Esta
verba permitiria a construção de 70 (setenta) hospitais (...) com cerca de 200
(duzentos) leitos” (STEMPNIEWSKI, 2010, p. 48). Nada obstante, vale ressaltar que
os hospitais seriam de médio porte.
Se não fosse o suficiente, em 2000 foi estabelecida a Emenda Constitucional n.
29, a qual alterou o texto constitucional, no intuito de obrigar tanto os Estados
quanto os Municípios a aplicarem no mínimo 12% dos orçamentos na área da saúde
(STEMPNIEWSKI, 2010, p. 48). Todavia, “uma emenda política, suficientemente
vaga e sem menção a punições aos faltosos. Vaga o suficiente para que seja
ignorada por políticos não identificados com a saúde pública” (STEMPNIEWSKI,
2010, p. 48)..
Destarte, denota-se que embora a letra da norma exija melhoras nos serviços
relacionados à assistência da saúde, e garanta os mais diversos direitos à
população, os esforços para concretização de um atendimento de saúde pública
digno acabam tornando-se insuficientes.
Consoante Francisco Batista Júnior, Presidente do Conselho Nacional de
Saúde, que, por sua vez, dirige o Sistema Único de Saúde, uma das principais
preocupações do órgão é a regulamentação da Emenda Constitucional 29, vez que
a mesma não estabeleceu o piso mínimo do Governo Federal.
Ademais, Francisco Batista Júnior, Presidente do Conselho Nacional de Saúde,
quando entrevistado pelo Jornal Tribuna do Norte, de Natal, Rio Grande do Norte, a
respeito de qual seria o maior problema do SUS, o mesmo afirmou que não é pela
falta de dinheiro, mas “para mim, o principal problema é a impunidade. Porque se o
problema da impunidade fosse resolvido, se as pessoas que obstruem o sistema
fossem punidas, os outros problemas estruturais não existiriam” (BATISTA JÚNIOR).
Destaque-se que, para tanto, a narrativa de Francisco Batista Júnior, o qual
traz à tona a realidade do Sistema Único de Saúde brasileiro, observe-se:
O SUS vive uma grande crise de gestão, que, na minha visão, não
será resolvida entregando a gestão para entidades de direito privado
como o Ministério da Saúde tem feito. Mas é claro que por trás dessa
crise de gestão existem interesses muito claros. Eu nunca vi
ninguém, por exemplo, dizer que é contra a emenda 29, que vai
aumentar o valor gasto pelo Governo Federal com saúde. Nunca vi
ninguém. Contudo, já são nove anos que essa emenda espera por
votação. Então tem gente muito poderosa que é contra a emenda 29,
que quer que o SUS patine cada vez mais. Quem são essas
pessoas? Os donos de hospitais privados, planos de saúde, pessoas
que exploram esse mercado. (BATISTA JÚNIOR).
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Para tanto, tendo em vista que inúmeras deficiências são encontradas na
questão da saúde pública brasileira, tem-se observado o crescimento de demandas
no setor da Saúde tramitando no Judiciário.
Nesse sentido, segundo o Conselho Nacional de Justiça, foi instituído, em abril
do ano de 2010, o Fórum Nacional de Saúde, o qual foi criado, consoante
divulgação realizada por Tatiane Freire, da Agência de Notícias do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça), “com o objetivo de monitorar e buscar soluções para o número
crescente de demandas da área de saúde que chegam ao Judiciário”.
Outro grande desafio do Fórum Nacional de Saúde é a redução do ingresso de
demandas judiciais no âmbito da saúde. Isso porque, para o coordenador do Fórum,
o Juiz Fernando Mattos, “no caso de saúde pública, muitas vezes determinado
medicamento fornecido pelo SUS e um município, por alguma falha, não está
comprando aquele medicamento e isso vira uma demanda judicial, por exemplo”.
Entretanto, no que tange às questões que buscam frear os acionamentos
judiciais, existe posição do Conselho Nacional de Justiça, qual seja:
A existência de fraudes em ações judiciais é problema a ser resolvido
pelo Poder Judiciário ou, no máximo, pelo Conselho Nacional de
Justiça. O direito ao acesso a medicamentos não deve ser eleito com
a razão de tais fatos, que, como é de conhecimento, ocorrem em
todas as esferas do governo. Como mencionado no item anterior, o
direito à saúde e concomitantemente a medicamento não pode ser
reduzido ou excluído da sociedade. (CARVALHO, 2009, p. 35).

Sem dúvidas, a população possui a prerrogativa de se valer do Poder Judiciário
para sanar problemas relacionados à saúde pública, vez que, sem a interferência da
Justiça, os cidadãos sofrem diretamente afronta aos direitos elencados tanto na
legislação constitucional, quanto na infraconstitucional, tendo sua dignidade afetada
de maneira absurda. Trata-se de fato que não pode ser em nenhuma hipótese,
admitido.
2.4

Possibilidade de Controle Judicial das Políticas Públicas, quando da Omissão do
Poder Público
Em observância à supremacia constitucional, depreende-se que a
interpretação normativa tem por finalidade a garantia da efetividade das normas
constitucionais. Nada obstante, tratando-se do direito à saúde, o qual possui estrita
ligação com o direito à vida, o qual é imprescindível, não é razoável que se permita
que haja descaso e omissão do Poder Público quanto à efetivação dos serviços que
garantem a saúde.
Nesse sentido, “a intervenção judicial no âmbito da gestão do setor saúde
tem sido alvo intenso de debate e, recentemente ganhou destaque no Supremo
Tribunal Federal, com a realização de audiência pública” (PEDE; FIGUEIREDO;
SIMA; CASTRO; VENTURA, 2010, p. 01).
Expõem ainda que “os estudos sobre o tema apontam que grande parte
desta demanda se concentra nos processos judiciais individuais de cidadãos
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reivindicando o fornecimento de medicamentos” (PEDE; FIGUEIREDO; SIMA;
CASTRO; VENTURA, 2010, p. 01).
Restando a omissão do Poder Público evidente, torna-se necessário que o
Estado-juiz realize a interpretação da norma, de forma a garantir a efetividade das
normas, possibilitando que o cidadão não reste prejudicado.
O sentido da Lei é claro quando garante o acesso universal e igualitário,
bem como que todo o cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o
seu problema. Entretanto, tal situação não teve seu início recentemente.
Para tanto, resta de extrema importância mencionar relatar o início do
ingresso das demandas judiciais em face da garantia do direito à saúde, ou seja:
Esta demanda, iniciada na década de noventa, com pedidos de
medicamentos antiretrovirais para o HIV/Aids, tem tido importante
papel como via alternativa do cidadão ao acesso a medicamentos no
Sistema Único de Saúde (SUS). Algumas características comuns são
identificadas nos estudos realizados em diferentes regiões do país. A
maioria dos pedidos é individual e tem sido deferida tendo como
praticamente única base a prescrição medicamentosa apresentada
pelo reivindicante. A segunda característica é o fato de a prescrição
conter tanto medicamentos incorporados como não incorporados
pela assistência farmacêutica (AF) do SUS, alguns sem registro no
país ou em indicação terapêutica não constante do registro sanitário.
A terceira característica é o crescimento exponencial e dos gastos
com os medicamentos. (PEDE; FIGUEIREDO; SIMA; CASTRO;
VENTURA, 2010, p. 01).

O Estado possui o dever primordial de garantir a concretização das normas
no plano fático, devido ao fim social e o bem-estar comum. Assim, “somente
contando com um Poder Judiciário aberto à discussão do tema concernente ao
cumprimento das políticas públicas, estas ganharão a possibilidade de serem
efetivamente implementadas” (GONÇALVES).
Ocorre que, “a tomada de decisão frente à demanda judicial de
medicamentos é bastante complexa, envolvendo elementos que vão além dos
fatores técnicos e administrativos” (PEDE; FIGUEIREDO; SIMA; CASTRO;
VENTURA, 2010, p. 01)..
Diante de toda a celeuma que envolve a questão da judicialização da saúde,
é incontroverso o fato de que o Estado é o encarregado de propiciar um acesso
digno aos cidadãos brasileiros, como resta previsto em toda a legislação brasileira,
seja ela constitucional ou infraconstitucional, obviamente.
Consoante a recomendação n. 31, de 30 de março de 2010, publicada pelo
Conselho Nacional de Justiça, a qual foi publicada no Diário de Justiça n. 61/2010,
“recomenda aos Tribunais a adoção de medida visando a melhor subsidiar
magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na
solução das demandas judiciais, envolvendo a assistência à saúde”.
Outrossim, resta previsto em nossa Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5.º, inciso XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”. Resta configurado, assim, isso sem mencionar outros
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dispositivos legais, o direito é a forma pela qual os cidadãos restam amparados a se
utilizar do Poder Judiciário como meio de proteção às garantias fundamentais.
Em contrapartida, “com a judicialização das parcerias na área da saúde,
trazemos para uma relação interna um terceiro estranho à gestão das políticas
públicas em uma área em que a produção legislativa ainda é incipiente e
insatisfatória” (OLIVEIRA, 2012, p. 06). Nesse raciocínio, “(...) é o risco de
desequilibrar os famosos freios e contrapesos dos Três Poderes. Não há razão para
que o Judiciário extrapole sua atuação nesse contexto, fazendo as vezes do
Executivo e do Legislativo” (OLIVEIRA, 2012, p. 06).
Nesse diapasão, o posicionamento dos Tribunais quanto a questão da
Judicialização da Saúde, é, nesse sentido, que:
As decisões não são uniformes e têm muitas nuanças, mas podem
ser divididas em dois grandes grupos: aquelas de visão estatizante, e
outras de visão cooperativista. O primeiro grupo defende que a
participação complementar da sociedade civil, prevista na
Constituição Federal, implica a execução dos serviços públicos de
saúde de forma exclusiva e direta pelo Estado. O segundo grupo
defende a democracia participativa, na qual a sociedade civil tem
papel de relevo na execução de políticas públicas, principalmente
naquelas que envolvem áreas que importam direitos de todos, como
a saúde. (OLIVEIRA, 2012, p. 07).

Uma grande problemática existe na questão da saúde brasileira, e isso, “não
se trata de falta de lei, mas de aplicação do que já existe” (CARDOSO, 2009, p. 12).
Nada obstante, a respeito da caução exigida pelos hospitais, os quais se justificam
no fato de que os planos de saúde não disponibilizam um serviço de atendimento 24
horas; “as leis só serão cumpridas se o cidadão conscientizar-se e exigir; no caso
vale ingressar em juízo com ação de danos morais e denunciar os planos e hospitais
infratores à agência reguladora” (CARDOSO, 2012, p. 12).
Inobstante, comenta a respeito da existência de Leis Estaduais que proíbem
a caução prévia em casos urgentes e de emergência, ou seja:
No Paraná, a Lei estadual nº 1.270/00; no Rio de Janeiro, a Lei nº
3.359/02; no Mato Grosso, a Lei nº 8.851/08; e no Pará, a Lei n
6.798/05, proíbem a exigência de depósito prévio para internação de
doentes em situação de emergência e urgência nos hospitais,
inclusive da rede privada; em outros Estados, a exemplo de São
Paulo, Rio Grande do Sul e Maranhão tramitam projetos de leis no
mesmo sentido. (CARDOSO, 2009, p. 12).

Isso pelo fato de que “os hospitais possuem outros meios para reclamar a
dívida, caso o paciente não pague as despesas ocorridas com sua internação e
tratamento. Afinal, a Constituição garante saúde para todos” (CARDOSO, 2012, p.
12).
Diante da enfática situação do direito à saúde, que se trata de direito
fundamental e abrange inúmeros outros direitos, cogita-se a possibilidade da
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judicialização da saúde, tendo em vista que foi em função do “grande número de
brasileiros sem condições de custear gastos com medicamentos, internação e
consultas médicas”, (CARDOSO, 2012, p. 12), que criou-se a Lei do Sistema Único
de Saúde, sendo que “o atendimento é precário e o usuário passa por dificuldades
de toda natureza para receber tratamento médico-hospitalar” ” (CARDOSO, 2012, p.
12).
Desta feita, a possibilidade do controle judicial das políticas públicas, em
caso de omissão pelo Poder Público, é uma saída razoável, tendo em vista, que
embora devesse o Poder Público cumprir sua função, em razão de descumprimento,
não há como pessoas que sofrem por casos de doenças, fiquem à mercê de um
Poder irresponsável.
3

Considerações Finais
O presente trabalho evidencia uma realidade social, bem como o caos em
que a mesma se encontra na questão da saúde, pois como mencionado, o problema
não são as leis, muito menos a questão pecuniária, mas sim, o descaso do Poder
Público em providenciar a efetividade das normas garantidoras ao acesso universal
e igualitário a saúde, com o tratamento adequado a cada paciente.
Para tanto, existe grande celeuma em torno da matéria, vez que cada vez
mais se aumenta o número de ações intentadas no Poder Judiciário, para que se
exija do Poder Público o dever inerente para se realizar o fornecimento de
medicamentos corretos, e realize atendimento digno a cada cidadão, por exemplo.
Por isso, deve-se conscientizar a população a respeito de seus direitos, bem
como deveres, para que se exija das autoridades competentes a respectiva
realização dos serviços públicos de maneira eficiente; e, em caso de não ser
atendida, que se socorra do Poder Judiciário para alcançar tal objetivo.
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Resumo: Sob protestos da alta cúpula aristocrata das forças armadas, João Goulart
assumiu a presidência da republica. O motivo da revolta era as idéias de intensificar
junto ao povo as propostas das reformas de base, a qual pretendia consolidar a
democracia e alavancar o Brasil. As idéias reformistas não eram aceitas, apenas na
alta burguesia nacional e no pensamento ideológico do Imperialismo
norteamericano. Estes dois interessados eram e são: essencialmente contrários a
ampliação da democracia no Brasil, do acesso a educação e terra ao povo entre
outros direitos negados há mais de 500 anos. Foi justamente na primeira
oportunidade concreta de transformação social brasileira, que a democracia e o
Estado foram golpeados pela Elite das três Armas. Alguns doutrinadores observam
naquele governo militar a defesa da constituição de 1946, tal afirmação talvez nos
primeiros anos do golpe. Entretanto, o desastre constitucional e humano que foi a
ditadura calçou as balas de chumbo nas câmaras de ferro por essas bandas entre
1964 e 1968.
Palavras-chave: Golpe de Estado; Ditadura Militar; Repressão.
Abstract: With protests from the aristocrat part oh the armed forces, Joao Goulart
assumed the presidency of the Brazilian republic. The cause of the revolt was the
ideas of walk with the people because of the proposed basic reforms, which intended
to consolidate democracy and leveraging Brazil. The reformist ideas were not
accepted, by the high national bourgeoisie and the in the North American ideological
Imperialism thinking. These two parties were and are essentially opposed to the
expansion of democracy in Brazil, access to land and education to the people among
other rights denied for over 500 years. It was just during the first real opportunity for
Brazilian social transformation that democracy and State rule were struck by the
“Elite das três armas”. Some scholars note that the military government defended the
constitution of 1946, mainly in the early years of the coup. However, the dictatorship
was in fact a constitutional and human disaster between 1964 and 1968.
Keywords: Coup; Military Dictatorship; Repression.

1 Introdução
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A partir de 1961, pessoas de outras classes e, não apenas da aristocracia e
do latifúndio seriam considerados cidadãos no que tange seus direitos ao governo
central do país.
Através de políticas estatais que tratavam de impor um ritmo acelerado ao
desenvolvimento, uma das metas era recuperar o desempenho do país, conquistado
durante o período de Juscelino Kubitschek (JK).
Para além do problema econômico que acertava o coração do Estado
brasileiro no momento da renuncia de Janio Quadros, o presidente João Goulart
assumiu para si, em setembro de 1961 a tarefa de liderar os interesses das massas
contra os privilégios da grande burguesia. Uma batalha campal de proporções
históricas iniciou-se no primeiro instante desse fenômeno, nunca a elite havia
observado seu estatus quo ser ameaçado em terras tupiniquins. Talvez foi
justamente o temor infantil do fantasma comunista que levou essa elite a ser tão
cruel e intolerante com o povo e seus ideais de crescimento. Mas opta-se pela
seguinte lógica: Uma classe dominante sentiu-se encurralada por uma situação que
levava o povo encontrar conquistas históricas, isso palpitou no inicio dos anos 60.
O bloco político que chegara ao poder através da figura de Jango, pensava
em realmente transformar a vida das pessoas através das políticas que garantissem
os direitos sociais e democráticos, tais como a reforma educacional e, da saúde. Foi
assim que se deu a atuação do breve governo popular de Goulart. Sem medo, sem
pudor, apenas instigando as massas a apoiar de forma concreta as medidas e
reformas sociais pretendidas.
2 Aporte teórico
2.1 Aspectos da articulação do Golpe Militar e os motivos da deposição de um
Presidente Constitucionalmente eleito.
João Goulart buscava enraizar junto às lideranças de esquerda e populares
suas propostas de governo. Pretendia aglutinar todo o conjunto do movimento social
e das massas trabalhadoras em torno de seu projeto desenvolvimentista e soberano:
da campanha por apoio popular e pretensão de se fazer um plebiscito para aprovar
as reformas, surgiu um episódio interessante da história que tem um forte impacto
nos acontecimentos que ocorreram na ultima metade de março de 1964.
Na história da democracia populista brasileira, poucos atos públicos
tiveram tamanho impacto e repercussão políticos quanto o comício
das reformas do dia 13 de março de 1964. Com amplo apoio oficial e
sob a proteção de um eficiente esquema de segurança armado pelo I
Exército, mais de duzentas mil pessoas se reuniram em praça
publica para exigir as reformas de base, além de medidas
nacionalistas e populares e da ampliação das liberdades
democráticas. Do imenso conjunto de cartazes e bandeiras
defraldados (sic), destacavam-se frases que iriam inquietar ainda
mais as classes dominantes e a classe média: “Reformas ou
Revolução”; “Forca para os militares gorilas”; “Defenderemos as
reformas a bala”; “Legalidade ao PCB”; “Reeleição de Jango”. Após
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três horas de inflamados discursos, Goulart encerrou o ato
anunciando – através de dois decretos do Executivo – a
nacionalização das refinarias particulares de petróleo e a
desapropriação de terras com mais de cem hectares que ladeavam
rodovias e ferrovias federais. Na fala mais aplaudida do ato, Leonel
Brizola exigiu o fim da “política de conciliação”, postulou a
emergência de um “governo nacionalista e popular” e a “derrogação
do atual Congresso”. Brizola foi veemente em sua critica ao
Congresso Nacional, “poder controlado por uma maioria de
latifundiários, reacionários e privilegiados”. Suas palavras finais
nesse comício iriam provocar ainda mais a furia dos conservadores e
liberais “A única saída pacifica é fazer com que a decisão volte ao
povo através de uma Constituinte, com a eleição de um Congresso
popular, de que participem os trabalhadores, os camponeses, os
sargentos e oficiais nacionalistas, homens públicos autênticos, e do
qual sejam eliminadas as velhas raposas da política tradicional”. [...]
A sorte estava lançada. Desde o inicio de março setores das classes
médicas (sic) e da burguesia – sob a bandeira do anticomunismo e
da defesa da propriedade, da Família e da moral cristã – saiam as
ruas em diversas capitais do país para pedir o impeachment de
Goulart. (TOLEDO, 1997, p. 32)

.
. Era um período de radicalização dos movimentos sociais, efeito deflagrado
justamente por iniciativa do presidente que assumira o poder em setembro de 1961,
é importante ressaltar isso para que não reste dúvida do alvo central da repressão
desencadeada durante o regime militar: ideologicamente formado desde a aliança
Brasil-EUA no inicio da década de 40, final da segunda guerra mundial. Na Escola
Superior de Guerra (ESG) figuras posteriormente influentes, iriam formar-se;
arquitetar e finalmente executar o golpe de 1964.
Os governos militares que manteriam o poder até meados dos anos oitenta,
receberam toda a instrução imperialista, primeiro na Guerra; depois nos campos
norte-americanos de treinamento militar e por último na própria casa.
É imprescindível frisar que Jango nunca foi pessoa querida pelas elites
brasileiras, basta recordar o aumento de 100% no salário mínimo nacional que
efetuou quando ocupou o cargo de Ministro do Trabalho do presidente Getulio
Vargas.
Em contradição com seu estilo popular a economia experimentava uma forte
crise monetária, a produção discriminada de dinheiro fez a inflação atingir 80% ao
mês em seu ápice critico nas vésperas do golpe.
Por outro lado, historicamente o país vinha em ascensão do ponto de vista do
crescimento, desde a década de 30 até meados da década de 50 ao revés das
potencias capitalistas do Norte e da Europa, o Brasil experimentava um crescimento
médio de 8% ao ano, que inclusive chegou atingir os 11% em determinado
momento. “Num período de 30 anos manter-se uma taxa de crescimento de 8%
reais ao ano, uma façanha poucas vezes repetida na história capitalista.” (TOLEDO,
OLIVEIRA, 1997, p. 15)
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Alavancado durante o período JK o país industrializou e estruturou
praticamente todas as bases importantes da economia. O que levou os militares ao
golpe não foram somente as contradições econômicas, mas também um suposto
ânimo anticomunista e, pró-capitalista, que observava no presidente Goulart o
símbolo do socialismo e, do “atraso”. Em contrapartida via nas propostas do
Ocidente capitalista “desenvolvido” a “salvação” para o Brasil. Isso se daria através
do acoplamento do país ao bloco capitalista coordenado pelos Estados Unidos da
América.
Deve-se ressalvar que esse “anticomunismo” se colocava mais como um
elemento de fundo ideológico, do que propriamente um sentimento real. O que de
fato a grande burguesia buscava brecar era a ascensão das classes operarias e
pequeno burguesas, pois o que de fato ocorreria através das reformas de base
“janguistas” não seria a revolução socialista, mas sim a transformação de uma
democracia burguesa semi-colonial e extremamente restrita, em uma ampla
democracia; apenas o fim de um ciclo importante da revolução burguesa se
completaria.
Instigados pelas classes conservadoras e reacionárias para seguir o rumo do
Norte e, com suas convicções militares formadas na ESG, os “Generais” resolvem
buscar apoio junto ao imperialismo norte-americano para executar o golpe.
Prova do apoio bélico; institucional e logística emprestada pelo Estado Norteamericano está consolidada na jurisprudência, inclusive na Ação movida pela família
Goulart vs EUA, onde o STJ reconhece as ações praticadas pelos EUA em apoio a
deposição do presidente João Goulart, como sendo atos de Império:
RECURSO ORDINÁRIO Nº 57 - RJ (2007/0081639-4)
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
RECORRENTE: MARIA THEREZA FONTELLA GOULART
RECORRENTE: JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART
RECORRENTE: DENISE FONTELLA GOULART
ADVOGADO: TRAJANO RIBEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE
EMENTA :INTERNACIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA OS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA DO NORTE. INTERVENÇÃO DE CARÁTER POLÍTICO E
MILITAR EM APOIO À DEPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA DO BRASIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DEMANDA MOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. ATO DE IMPÉRIO. IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO, POR
VONTADE SOBERANA DO ESTADO ALIENÍGENA. PREMATURA
EXTINÇÃO DO PROCESSO AB INITIO.
DESCABIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA QUE,
PREVIAMENTE, SE OPORTUNIZE AO ESTADO SUPLICADO A
EVENTUAL RENÚNCIA À IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. (BRASIL,
STJ, 2009).
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Os EUA viam com maus olhos o presidente brasileiro que pretendia aumentar
os direitos sociais; fazer a reforma agrária; reforma política e, educacional. Na
“[...]visão do ex-chefe da Casa Civil de Goulart, o antropólogo Darcy Ribeiro, para
quem o governo de Jango foi derrubado exatamente “por suas qualidades”
(tentativas reformistas)[...]” (TOLEDO, 1997, p. 32). Em 1963, diante da fraca
desenvoltura da economia que obtinha altas taxas de inflação com crescimento
estagnado “[...]o governo Goulart passou a empunhar de forma mais enérgica a
bandeira das reformas de base (agrária, bancaria, fiscal, eleitoral, etc.)[...]” (TOLEDO,
1997, p. 35). Os capitalistas nacionais e estadunidenses, denunciavam essas
pretensões do presidente brasileiro, com o intuito de promover a derrubada do
governo progressista que havia sido constituído, alertavam para o inicio da
revolução comunista brasileira.
Mesmo vivendo sob a possibilidade de golpeamento, Jango confiava na força
que o povo tinha para respaldá-lo na construção de uma sociedade mais justa e com
distribuição de renda, sistema que mudaria drasticamente a correlação de forças na
sociedade e, era isso que as classes dominantes temiam de fato.
Durante seus dois anos e meio de existência (setembro de 1961 a
março de 1964), um novo contexto político-social emergiu no país.
Suas características básicas foram: uma intensa e prolongada crise
econômico-financeira (recessão e uma inflação com taxas jamais
conhecidas); constantes crises político-institucionais; ampla
mobilização política das classes populares (as classes médias, a
partir de meados de 1963, também entram em cena); fortalecimento
do movimento operário e dos trabalhadores do campo; crise do
sistema partidário e um inédito acirramento da luta ideológica de
classes. (TOLEDO, 1997, p. 33).

Aponta-se o ânimo dos golpistas para entender a essência de todas as ações
contra-revolucionárias que ocorreram antes e depois de primeiro de abril de 1964. A
primeira delas no pré-golpe, foi justamente a aliança entre o imperialismo capitalista
norte-americano; a grande burguesia nacional: estes apoiados pela pequena
burguesia, parte da classe trabalhadora, intelectuais e, a alta cúpula militar.
2.2 A Luta de Classes e a disputa por espaço na Sociedade
Tática ajustada, camadas sociais cooptadas para o golpe, era o momento
para executar o plano. A serviço de uma classe social definida, os militares trataram
de limpar a quadra política brasileira dos “indesejados”. Basicamente sabe-se a qual
classe social a violência militar foi empregada, mas é imprescindível expor a quem
ela servia.
[...]o golpe militar não representou apenas uma mudança de
governo ou mesmo, como desejavam alguns, um interregno
passageiro entre um governo populista – contaminado pelo
comunismo – e um governo democrático-liberal expurgado dos vícios
anteriores. O golpe trouxe uma mudança em profundidade no regime
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político brasileiro – de uma democracia burguesa (ainda restrita) para
uma ditadura militar. A Intentona de 1964 também representou uma
alteração de classes no próprio bloco no poder. (BUONICORE, 2008,
p. 42).

A primeira ação contra-revolucionária dos militares no pós-golpe, ocorreu logo
no primeiro dia dos golpistas no poder, ou seja em primeiro de abril se voltaram
contra a sede da União Nacional dos Estudantes (UNE) na praia do Flamengo, n.
132, Rio de Janeiro. A sede dos estudantes universitários brasileiros foi incendiada
pelo Exército, o primeiro ataque justamente contra a organização de maior
envergadura pensante do movimento social; a principal entidade dos jovens
brasileiros.
Mesmo agindo dessa forma desde os primeiros momentos, os golpistas se
preocuparam em aparentar serem democráticos e, respeitosos a constituição de
1946:
Num primeiro momento existiu uma preocupação dos
golpistas em dar uma aparência “liberal-democrática” ao novo
regime. As grandes manifestações que antecederam – e sucederam
– ao golpe militar tinham como eixo a defesa da Constituição de 1946
e das liberdades ameaçadas pelo avanço do comunismo. Isso, em
parte, explica por que o parlamento não foi fechado e mesmo os
partidos políticos tradicionais puderam funcionar até 1965.
(BUONICORE, 2008, p. 42).

Depois de um breve descenso que ocorreu entre 1964 e 1966, o movimento
operário-campones-estudantil foi as ruas travar a luta contra a ditadura militar,
chegando ao seu ápice em 1968 com greves políticas e econômicas; lutas
estudantis por liberdade e o importante rompimento da classe média com o governo
golpista. A aglutinação da classe média na luta social era mais um resultado da
desilusão geral com as políticas de austeridade econômica.
A ditadura-civil-militar sentindo a crise política se intensificar, e temendo
perder os privilégios ora ampliados, resolvem desde os seus primeiros momentos,
mas principalmente a partir de dezembro de 1968 acabar com o que restava de
democracia no Brasil. Direitos fundamentais foram sumariamente usurpados e a
repressão foi distribuída. Os direitos políticos; liberdade de expressão;
autodeterminação e, liberdade de organização não eram mais direitos universais.
Diretorias sindicais inteiras foram destituídas; as lideranças de esquerda foram
perseguidas, torturadas e consumidas, foi à maior tentativa de se atrofiar a luta
social no Brasil, que se insurgia contra um regime autoritário e injusto.
Pode se afirmar que o ano de 1968 manteve-se do inicio ao fim em ebulição
social. Muitos foram os fatores, para os movimentos sociais intensificarem sua luta;
principalmente a falta de liberdade e a criminalização de qualquer tipo de
reivindicação. Os trabalhadores sofreram seguidos arrochos salariais e
democráticos. Pra se ter uma idéia, mais de 500 sindicatos foram fechados entre
1964 e 1970.
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Porém o que fez a ditadura sofrer mais nessa crise foi perder parte importante
da base que no inicio havia apoiado o golpe, era a pequena burguesia, que ficou
extremamente decepcionada com a política econômica que estava sendo aplicada
pelo regime dos generais:
Entre 1964 e 1967, o Brasil viveu um momento de estagnação
econômica, crescendo apenas 1,4% ao ano. Até mesmo a burguesia
industrial paulista, ativa participante do complô anti-Jango, protestou.
A grita empresarial foi geral. Apenas os grandes monopólios
pareciam contentes com a nova política econômica da ditadura.
O descontentamento no campo econômico tendia, naturalmente, a
transbordar para a esfera da política. O monopólio dos militares
sobre o poder de Estado – que sistematicamente excluía os
interesses das camadas médias, inclusive da média burguesia
industrial e comercial – passava a causar mal-estar em amplos
setores da população, que perdia a capacidade de intervir nos rumos
da economia e da política. Vencido o comunismo e diante da ditadura
dos monopólios, renovam-se nas camadas médias urbanas as
antigas propensões liberal-democráticas, ainda que com fortes
marcas
oligárquicas.
O projeto político da cúpula militar ia muito além da simples rejeição
ao chamado populismo. Ela desconfiava da própria democracia
liberal e de seus políticos profissionais. Acreditava que eles não
seriam capazes de deter o avanço da demagogia trabalhista e do
comunista. Isso explica o seu desprezo pelo parlamento e pelos
políticos em geral, inclusive aos que apoiaram o golpe militar. Era
preciso destruir o mal pela raiz. Neste caso, a raiz era a própria
democracia política, ainda que burguesa.
A política monetarista trouxe crescente desprestígio ao regime,
que acabou sentindo o golpe na eleição para os governos estaduais,
ocorrida no final de 1965. A oposição, encabeçada pelo PSD, venceu
em dois importantes estados, Minas Gerais e Guanabara. Logo após,
prevenindo-se contra novas surpresas, o governo editou o AI-2. Este
estabeleceu a eleição indireta para a presidência da República,
governos de estado, capitais e áreas de segurança nacional.
Também foram extintos todos os partidos políticos, inclusive a UDN,
e
estabelecido
o
bi-partidarismo.
Estas medidas não estavam nos planos iniciais das camadas médias
liberais que viam seu poder de intervenção política ser reduzido
ainda mais. O seu principal porta-voz, Carlos Lacerda, foi o primeiro
a protestar e o fez de maneira bastante dura. Os sucessivos atos
promulgados pelo governo militar haviam lhe fechado as portas para
a
candidatura
à
presidência.
O monopólio militar do poder representou a exclusão política das
camadas médias. Sentindo-se traídas quanto aos rumos da
economia e em relação às promessas democráticas de Castelo
Branco, elas se afastaram do regime que haviam ajudado a
implantar. As organizações corporativas típicas das camadas
médias, como a de advogados, jornalistas, professores e
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engenheiros, engrossaram o coro em defesa da democracia. Pelo
contrário, a grande burguesia monopolista parecia, finalmente, ter
encontrado,
na
ditadura
militar,
sua
República
ideal.
Ao ajudar a derrubar o populismo as camadas médias viram-se
isoladas diante da grande burguesia monopolista, aliada ao capital
estrangeiro. Repetia-se no país um fenômeno muito comum nas
contra-revoluções. Ao destruir a esquerda, o centro vê-se à mercê da
direita. Em outras palavras, ao derrotar o proletariado, as camadas
médias urbanas se vêem esmagadas pela grande burguesia.
(BUONICORE, 2008, p. 43).

É verdade que o Movimento Estudantil universitário, sempre combateu a
ditadura através da direção da UNE, inclusive na denuncia do pré-golpe e, como
visto, foi à primeira organização a sofrer com a violência desumana da ditadura civilmilitar.
No início da década de 60, a UNE já era notável por sua atuação em
defesa dos estudantes e do estado democrático de direito, com
importante papel no movimento denominado “Cadeia da Legalidade”,
cujo objetivo era assegurar a posse do presidente João Goulart, o
que foi alcançado em setembro de 1961. Em retribuição ao apoio
recebido, a visita à sede da entidade foi um dos primeiros atos do
Presidente recém empossado.
No dia 30 de março de 1964, um dia antes da instauração do regime
militar, representantes da UNE estiveram novamente com o
Presidente João Goulart, exortando-o a resistir à tomada de Poder
articulada pelos militares. No mesmo dia, à noite, a sede da entidade
foi metralhada e, no dia seguinte, os estudantes deram início a uma
greve com o objetivo de reafirmar sua posição pela legalidade.
A resistência da entidade resultou no incêndio ocorrido em 1º de abril
de 1964 que destruiu sua sede, expulsando a entidade do imóvel.
(VERMELHO, 2008).

Entretanto é importante salientar que a maioria absoluta da categoria
considerada universitária é e, era oriunda das classes médias. Não se pode pensar
que o movimento estudantil não sofreria descenso, ao passo que os liberais e
conservadores aumentariam sua influencia sobre as entidades de base do
Movimento Estudantil (ME) - (Centros e Diretórios Acadêmicos, bem como entre
algumas entidades gerais como foi o caso da UME - Guanabara) com sua classe,
pais, mães e tios apoiando o golpe.
O fato é que o poder de ação da esquerda entre os estudantes perdeu muita
força na fase inicial da ditadura. Parte da sua base foi direcionada ao encontro dos
interesses militares. Dado interessante é que em 1964 o total de estudantes
universitários não passava de 0,5% da população do país, portanto era realmente
uma certa elite que se encontrava ocupando os bancos escolares universitários.
No entanto a realidade era que, a pequena e média burguesia reduziam seu
espaço na ditadura, a grande burguesia aumentava sua hegemonia. Foi nesse
contexto que a esquerda volta a ocupar seu lugar de destaque entre as bases do
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ME. Enfim, justamente a força que enfraquecia a ditadura, fortalecia o movimento
social.
No segundo semestre de 1966 o movimento estudantil fez sua
reaparição pública e tomou as ruas das principais cidades. Diante da
ameaça de realização do congresso da UNE, a polícia ocupou o
centro de Belo Horizonte. Isso não impediu que os delegados se
reunissem secretamente num convento. Dias depois o congresso da
UEE de São Paulo foi dissolvido e 178 estudantes presos. Em
resposta às sucessivas agressões policiais foi decretada, no mês de
setembro, uma jornada nacional de luta contra a ditadura, que ficaria
conhecida
como
“setembrada”.
A esquerda começou rapidamente a recuperar a influência política
junto à juventude universitária, que se radicalizava, e a ganhar a
direção de várias entidades, inclusive a UME da Guanabara. Os
liberais viram reduzir sua ascendência sobre os estudantes. .
(BUONICORE, 2008, p. 43).

Costa e Silva assumiu a presidência em 1967 garantindo que iria buscar no
dialogo com a oposição a recuperação da democracia e da participação popular .
O que ocorreu de fato foi bem diferente do prometido. A crise se acentuou no
seio do governo e a economia se mantinha estagnada. A oposição aproveitou o
momento para radicalizar mais uma vez o movimento social em busca das
mudanças e desde o inicio de 1968 a correlação de forças viraria uma batalha
campal, pois o movimento social foi às ruas pleitear seus direitos e enfrentar o
governo, “[...] a crise econômica e a divisão no interior do governo e das classes
dominantes criariam as condições para a emergência dos setores populares na
conjuntura de 1968.” (BUONICORE, 2008, p. 44).
2. 3 Movimento Estudantil a Vanguarda Política da Oposição
Os estudantes foram os primeiros a alavancar seu movimento e aproveitar o
momento de crise acentuada da ditadura para fazer ecoar os gritos por democracia
e liberdade. Começaram o ano lutando pela ampliação das vagas nas universidades,
pois através da política ditatorial, a oferta de vagas era reduzida, ao passo que a
demanda aumentava. Também foram para as ruas lutar contra a cobrança de taxas
e serviços, inclusive denunciavam que aquela pratica era a “mercantilização” da
Educação. Foram as primeiras mobilizações por mais investimentos nas instituições
e liberdade de organização estudantil. A luta se intensificou após as medidas
“entreguistas” do governo que pretendia reduzir a qualidade; enxugar os gastos e
abrir o mercado para a entrada do ensino superior privado. Talvez esta seja a
primeira medida privatista da ditadura nos direitos sociais. “A crise[...] era um reflexo
da exclusão das camadas médias, que pagava pela política econômica[...]
assentada no enxugamento do Estado e na privatização. (BUONICORE, 2008,
p.45).
A situação se polarizava entre governo e Movimento Estudantil, realmente era
um clima de guerra, o governo arrochava o Direito a Educação e a UNE junto com
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uma massa cada vez maior de estudantes que não arredavam os pés das ruas, tão
pouco baixavam os cartazes denunciantes.
No entanto um acontecimento trágico iria mudar os rumos da nação, assim
como determinaria o torque da luta de classe naquele ano. Durante uma
manifestação estudantil que reivindicava melhores condições na alimentação dentro
do Restaurante Calabouço em Brasília os estudantes foram reprimidos a ferro e fogo
pelos militares, estes atiraram contra a massa estudantil, muitos foram feridos e o
estudante secundário Edson Luis de Lima Souto de apenas 18 anos de idade foi
brutalmente assassinado pelas tropas militares. O povo brasileiro faria o cortejo com
mais de 50 mil pessoas do seu primeiro mártir-estudantil surgido naquela ditadura,
esse cortejo fúnebre tristemente celebraria o inicio da radicalização social contra a
ditadura e ao mesmo tempo é o estopim para a mais violenta fase da ditadura
militar. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) comandaria a ação
da massa secundarista que iria lotar as ruas a partir daquele
momento,
engrossando o caldo preparado pela UNE.
Essa ação militar que executou Edson Luis trouxe também grandes
problemas para o regime, pois intelectuais, trabalhadores e até militares de primeiro
escalão das forças armadas que não haviam ainda manifestado sua opinião,
expressariam sua contrariedade a essa ditadura. Como exemplo emblemático
desse rompimento definitivo tem-se o caso do General Mourão Filho, presidente do
Superior Tribunal Militar e, um dos principais quadros do golpe de 1964,
manifestara-se contra a ditadura, nesse sentido exclamou o seguinte:
“É incrível que a polícia atire contra estudantes, em uma democracia.
Estou indignado, fora de mim, com tais acontecimentos (...), quando se
permite que policiais atirem contra estudantes, não podemos ficar
tranqüilos em casa”. (apud BUONICORE, 2008, p. 45).

Outro descontente com a ação militar foi Lacerda, que em detrimento da
atitude covarde, não se apequenou, vestiu a camisa e “elevou o tom de suas
críticas. “É inaceitável que o Exército trate os estudantes como uma horda de
inimigos” (apud BUONICORE, 2008, p. 46). Continuou, “o Brasil está ultrajado pela
orgia da violência”. (apud BUONICORE, 2008, p. 46). Para desfecho final
conclamou as massas [...]É tempo de fazer a revolução pela qual a mocidade
anseia, a revolução pela educação e o voto”. (apud BUONICORE, 2008, p. 46).
Em abril de 1968 os estudantes durante breve espaço de tempo ainda se
voltaram para as pautas especificas e internas das faculdades. Porém na metade do
ano “em 20 de junho mais de 500 estudantes cariocas foram presos após uma
assembléia e conduzidos presos para o campo do Botafogo, [...] foram agredidos[...]
As fotos[...] indignaram a opinião publica. (BUONICORE, 2008, p. 47). Após a
brutalidade no campo botafoguense, a sociedade revoltou-se.
No dia seguinte uma manifestação de protesto se transformou num
grande conflito de rua. Ocorreram enfrentamentos sangrentos entre o
povo e as forças de repressão. A batalha campal se estendeu por
horas a fio. Centenas de pessoas foram feridas e quatro morreram,
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inclusive um policial. Era a chamada “sexta feira sangrenta”. Neste
dia os estudantes não lutavam sozinhos. A eles se uniram bancários,
comerciários, trabalhadores de escritório etc. Aquele foi mais que um
simples protesto, foi uma verdadeira rebelião urbana.
A resposta das personalidades e organizações das camadas médias
e populares veio em 26 de junho através de uma passeata com mais
de 100 mil pessoas. A maior já ocorrida até então contra a ditadura
militar. (BUONICORE, 2008, p. 47).

A partir de agosto de 1968 a repressão começou a se intensificar e, em
setembro a policia invadiu a Universidade de Brasilia, lá violentou estudantes,
professores e até deputados federais. A repercussão foi imediata, mesmo deputados
da Arena partido oficial da ditadura protestaram contra a violência indiscriminada. No
mês de outubro durante um congresso clandestino da UNE em Ibiúna – SP, foram
presos todos os delegados que representavam seus Estados, municípios e
universidades.
3 Considerações Finais
3.1 O Executivo definitivamente isolado ao final de 1968
Apesar dos estudantes serem os principais atores da luta social naquele
momento, a luta institucional também “pegou fogo” e o executivo se viu isolado e
atacado pelos poderes legislativo e judiciário em represália aos ataques
democráticos e inconstitucionais desferidos pelos militares contra a nação. Os
motivos mais solenes que provocaram o agravamento da repressão e que foram a
justificativa para a intensificação da linha criminosa do governo contra o povo, se
deram através de duas atitudes institucionais. Uma delas ocorreu no Congresso
Nacional e, outra no Superior Tribunal Federal.
Márcio Moreira Alves defendeu o boicote às comemorações de Sete
de Setembro e uma “greve de sexo” das namoradas dos cadetes e
oficiais em protesto contra as agressões que vinham se dando contra
os estudantes. O discurso não teve a menor repercussão na
imprensa. No entanto, os militares, insuflados pela linha dura,
exigiram do governo que fossem tomadas providências enérgicas
contra o deputado. Costa e Silva solicitou ao Congresso licença para
poder processá-lo. O descontentamento dentro dos partidos políticos
pode ser medido pelo resultado da votação do pedido.
Em 12 de dezembro ele foi derrotado por 216 votos contra 141. Parte
importante da Arena ajudou a derrotar o governo que deveria
defender. Não só o poder legislativo havia imposto uma derrota ao
regime. Um dia antes o Supremo Tribunal Federal ordenou a
libertação de 81 estudantes, inclusive as principais lideranças.
Poucos, por manobras do regime, continuariam presos. Até mesmo
no STM podiam se ouvir vozes discordantes. O futuro da ditadura e
do seu projeto sócio-econômico parecia estar em jogo. Em 13 de
dezembro foi decretado o Ato Institucional número 5. Nos dias
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seguintes, trinta e sete deputados da Arena perderam seus
mandatos. Lacerda foi cassado e passou alguns dias na prisão assim
como de (sic) milhares de brasileiros. (BUONICORE, 2008, p. 48).

A ditadura assumia uma nova faceta. Foi deflagrado de forma oficial um dos
períodos mais tristes e sombrios da história brasileira. Todas as formas para a
contestação legal a ditadura foram cancelados e os princípios do devido processo
legal; da ampla defesa e do contraditório foram definitivamente aniquilados. Os
caminhos para a resolução legal dos conflitos estavam de porteiras fechadas.
Foi neste contexto complexo e de luta social acirrada que as frentes
defensoras da luta armada contra a ditadura ganharam força, isso ocorreu por um
motivo em especial: não havia mais espaço para o dialogo e manifestação do
pensamento. No final de 1968 a ditadura se deparou com a sua maior crise
institucional e política, mas através da violência de Estado conseguiu equilibrar-se e
determinar mais alguns anos de guerra contra o povo brasileiro.
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Resumo: O presente artigo tem o propósito de analisar a teoria hermenêutica de
Hans-Georg Gadamer, apresentada na obra Verdade e Método, demonstrando suas
principais características, notadamente no que tange à hermenêutica jurídica.
Pretende ainda, analisar a relação entre sujeito e objeto, visando a busca da
verdade a partir da experiência da tradição, discutindo a utilização do jogo como
obra de arte e o papel do juiz no processo hermenêutico.
Palavras-chave: Hermenêutica; Hermenêutica Jurídica; Gadamer.
Abstract: The present article has the purpose to analyze the hermeneutic theory of
Hans-Georg Gadamer, presented on the work Truth and Method, showing its main
features, especially when it comes to legal hermeneutic. It also intends to examine
the relationship between subject and object, seeking the truth from the experience of
tradition, discussing the use of the game as a work of art and the role of the judge in
the hermeneutical process.
Keywords: Hermeneutic; Juridic Hermeneutic; Gadamer.

1 Introdução
O presente estudo tem o propósito de analisar a hermenêutica jurídica de
Hans-Georg Gadamer, que nasceu em 11 de fevereiro de 1900 em Marburg, sendo
considerado um dos mais brilhantes filósofos.
Será analisada a sua obra de maior reconhecimento mundial, o livro Verdade
e Método, publicado em 1960. Gadamer morreu em 2002, com 102 anos.
A hermenêutica de Gadamer abrilhantou os conhecimentos sobre o assunto e
despertou o interesse sobre a pré-compreensão e a compreensão, que serão
abordados oportunamente.
Desde os tempos mais remotos, sempre houve a necessidade da utilização
da hermenêutica na vida em sociedade. Gadamer ressalta a diferença entre a
hermenêutica e a ciência, destacando que a ciência busca nos métodos as
comprovações e a segurança para seus experimentos.
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Para Gadamer, o que importa à hermenêutica não é a segurança do método
científico, mas sim, a questão da compreensão.
Nesse sentido, Gadamer afirma que as ciências do espírito situam-se fora da
ciência, aproximando-se da filosofia, da arte e da própria história. Por isso, a
verdade não pode ser obtida apenas pelos métodos científicos tradicionais. Precisa
engajar-se a essas outras experiências (filosofia, arte, história) para buscar o
conceito de verdade. Gadamer questiona, então, até que ponto a própria filosofia
pode chegar na busca da verdade. E para responder a essa pergunta, afirma que é
através da compreensão que se pode alcançar a verdade, ressaltando que essa
verdade é relativa, uma vez que a cada momento a pré-compreensão do indivíduo
não será a mesma.
Será abordado o papel do juiz que, no julgamento de cada caso concreto,
deve fazer uma nova interpretação da lei. Observar-se-á que o Juiz não pode e nem
consegue manter-se alheio às suas experiências e convicções, devendo utilizar-se
da tradição, sem a ela manter-se preso, devendo analisar o sentido inicial da norma
e transportá-la ao contexto real a que está submetida.
2 A teoria hermenêutica de Gadamer
A busca da verdade é tema instigante, tendo despertado o interesse de
Gadamer, para quem o seu “propósito é o de procurar por toda parte a experiência
da verdade, que ultrapassa o campo de controle da metodologia científica, e indagar
de sua própria legitimação, onde quer que a encontre” (1997. p. 32). Neste aspecto,
discute-se a hermenêutica, na medida em que “Entender e interpretar os textos não
é somente um empenho da ciência, já que pertence claramente ao todo da
experiência do homem no mundo”. (GADAMER, 1997. p. 31)
Gadamer entende ser necessário recorrer à história e à tradição para buscar
a verdade. Os indivíduos possuem uma história e sua experiência de vida deve ser
levada em consideração na busca da interpretação e da verdade. Entretanto, não é
possível ficar preso à tradição, considerando esta como um conhecimento superior,
pois isso engessaria o conhecimento e não proporcionaria abertura para que novas
reflexões fossem feitas a partir de vivências diferentes. De modo que, conforme o
autor, “Se fizermos da compreensão o objeto de nossa reflexão, o objeto não será
uma doutrina artificial da compreensão, como o que queria a hermenêutica
tradicional da filosofia e da teologia” (1997. p. 34).
As experiências e vivências dos seres humanos contribuem para que a
compreensão do objeto evolua sempre.
A pré-compreensão, constituída por preconceitos, será a condição prévia
para a compreensão de um texto, ou seja, um pano-de-fundo, que permitirá
compreender. Nesse sentido, cada vez que um texto seja compreendido, a
pré-compreensão se modificará. (LOPES, 2000, p 67).

Gadamer acrescenta que o próprio autor interpreta a sua obra. Nesse sentido,
fica evidente que a cada leitura o autor possui pré-compreensões diferentes,
ocasionando interpretações novas acerca daquele objeto.
Em toda a compreensão, segundo Gadamer, há uma opção valorativa e uma
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influência inafastável quanto à vinculação da experiência da vida do intérprete, pois,
ele rompe com o tecnicismo, justamente pelo entendimento da necessidade de
compreensão, pautado na história e experiência do intérprete, que incorpora sua
própria situação histórica para a compreensão histórica do texto, onde se estabelece
uma relação entre o passado e o presente, sendo que a compreensão histórica é
apenas um meio para a interpretação.
Deste modo, o processo hermenêutico não pode ser objetivo, pois não é
construído por métodos sistematicamente organizados. Portanto, há a negação da
objetividade como estudo epistemológico que visa antes de tudo à intenção do autor,
do artista, cuja consequência tende a ser um conjunto não uníssono, mas restrito, de
resultados.
Com isso, deve-se pensar na valoração do sujeito, pois através de suas
compreensões é que se buscam as verdades, na dimensão do conflito e na
importância da aplicação do direito pela norma ao caso concreto.
A divergência entre a Hermenêutica Jurídica e a Hermenêutica Histórica é
que
[...] o jurista toma o sentido da lei a partir de e em virtude de um
determinado caso dado. O historiador jurídico, pelo contrário, não tem
nenhum caso de que partir, mas procura determinar o sentido da lei, na
medida em que coloca construtivamente a totalidade do âmbito de aplicação
da lei diante dos olhos. (GADAMER, 1997, p. 483).

A compreensão do Direito só será possível, então, por meio da aplicação da
norma a uma situação jurídica concreta. Essa situação ocorrerá com a compreensão
e aplicação da norma, onde o jurista interpreta e faz uma tradução necessária com
base na lei, mesmo sendo uma mediação com o presente e o historiador com base
na sua vivência histórica, pois, por meio da compreensão histórica é capaz de se
chegar a um fim, perfazendo em seu conjunto o caso concreto da lei.
O que acontece na atualidade e que demanda a aplicação do Direito, ocorre
nos mais variados casos. Cada situação nova requer uma nova aplicação da norma,
e, ainda, para que essa norma seja aplicada, será preciso conhecer o passado
histórico no sentido original do texto, trazendo-o para a atualidade. Pode-se afirmar
que a hermenêutica jurídica possibilita uma interpretação bem próxima daquilo que
se concebe como consenso.
Por mais simples que seja o texto, é necessário um saber interpretativo para
sua melhor compreensão. É preciso conhecimento para interpretar a norma, pois é
um requisito indispensável para a sua compreensão interpretativa. O texto, para ser
compreendido na sua totalidade, demanda compreensão de cada uma de suas
partes, que muitas vezes gera uma nova visão do todo, mas que são momentos de
um único acontecer.
A hermenêutica de Gadamer não é uma técnica que visa extrair o sentido
oculto dos textos de determinados indícios, mas uma atitude, um modo de
manifestar que envolve a compreensão do bem, do belo, da verdade, tendo como
finalidade sua realização, por meio da prática do diálogo.
Para que os métodos científicos garantam a verdade, não basta a certeza que
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sua utilização possa proporcionar. Segundo Gadamer “não existe compreensão que
seja livre de todo preconceito, por mais que a vontade tenha de estar ao conjunto
dos nossos preconceitos.” (1997. p. 709).
O compreender deixa de ser um modo de conhecer para converter-se em
uma maneira de ser, de comportar-se com relação aos entes e ao ser, ou seja,
passa da epistemologia. A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e
a validade do conhecimento, enquanto a ontologia estuda o ser em sua essência.
Como já mencionado anteriormente, existe uma revalorização do ser na
hermenêutica de Gadamer, que
[...] se propõe a reabrir o debate sobre as ciências do espírito e a lutar
contra o distanciamento alienante das consciências estética, historiográfica
e verbal, com um enfoque especial para o estudo da consciência
historiográfica e as condições de possibilidade das ciências do espírito.
(LOUREIRO e COSTA, 1997, p; 1467)

Importante destacar que Gadamer utiliza a expressão “ciências do espírito”
para designar uma forma de conhecimento que, em oposição às ciências naturais,
não possuem uma verdade lógica que possa ser repetida e assim confirmada
empiricamente. Nesse sentido, Gadamer propõe uma nova hermenêutica baseada
no sujeito inserido no mundo.
3 Compreensão, interpretação e aplicação
Ao analisar o problema hermenêutico, Gadamer relata que para melhor
compreensão como razão prática, deve-se dividi-lo em três momentos ou seja,
“compreensão, interpretação e aplicação” (GADAMER, 1997, p. 459). Ao analisar o
texto, tanto a compreensão, quanto a interpretação são atos que se complementam,
sendo interligados. Compreender é sempre interpretar, existindo uma fusão interna
entre a compreensão e a interpretação, que traz como consequência a
complementação do terceiro momento da hermenêutica que é o da sua aplicação.
A aplicação é um momento do processo hermenêutico tão essencial e
integrante como a compreensão e a interpretação. É o que se pode chamar
de “círculo hermenêutico”, não são lineares. Não existindo interpretação fora
da aplicação. Então: se compreender é sempre interpretar, sendo
consequentemente a interpretação a forma de compreensão, então o Ser
que pode ser compreendido é linguagem, que já está pressuposto desde o
início, pois desenvolve a idéia de que estamos envolvidos na linguagem,
determinando a verdade ou falsidade das proposições. (BÜHRING, 2001, p.
23).

Desta forma, inicialmente é necessário ter a compreensão e a interpretação
do texto original em cada instante, para só então aplicar-se a norma ao caso
concreto da lei. “A compreensão, a interpretação e a aplicação, que eram três
momentos diferentes segundo a antiga hermenêutica, sob a teoria de Gadamer
adquiriram caráter indivisível” (LOPES, 2000, p. 34).
Gadamer relata ainda, que, para melhor interpretação havia a existência de
união entre a hermenêutica filológica, teológica e jurídica, quando leciona que “a
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história da hermenêutica nos ensina que junto à hermenêutica filológica existiram
também uma teológica e outra jurídica, e que somente as três juntas comportam o
conceito pleno de hermenêutica” (1997, p. 460).
A hermenêutica jurídica tem ainda uma ligação forte com a dogmática, e o
projeto das ciências do espírito é justamente uma libertação da dogmática. A
hermenêutica jurídica é um precioso procedimento das ciências de espírito visando
compreender, como interpretar é um proceder de conhecer e reconhecer um sentido
vigente do texto, e que toda a compreensão histórica faz parte de sua tradição que
fala ao presente e tem que ser compreendido e entendido nesta visão e também
com essa mediação.
O caso da hermenêutica jurídica não é portanto um caso especial, mas está
capacitado para devolver a hermenêutica histórica todo o alcance de seus
problemas e reproduzir assim a velha unidade do problema hermenêutico,
na qual o jurista e o teólogo se encontram com o filólogo. (GADAMER,
1997, p. 488).

Não se pode olvidar, ainda, que a razão não é absoluta, na medida em que
nada é absoluto (LOPES, 2000, p. 47), mas (a razão) só existe como real e histórica
quando referida no seu contexto.
4 A relação sujeito e objeto
Antes de Gadamer apresentar sua teoria hermenêutica, sujeito e objeto eram
entendidos em pólos opostos. Mas após Gadamer, a dinâmica do conhecimento
sofrerá repercussão com o novo conceito do compreender, pois o dualismo sujeitoobjeto transformar-se-á em uma nova fenomenologia, concentrando-se numa só
referência histórica.
Nesse sentido, Gadamer rejeita a pretensão de “se colocar no lugar de
outro” para compreender algo, pois o existir está sempre mediatizado pelo
tempo e pelos condicionamentos próprios de cada um. Eu só posso
compreender desde meu tempo e desde minha condição singular. Se eu
estivesse no lugar do outro, já não seria minha compreensão enquanto
acontecer histórico distinto. (LOPES, 2000, p. 49).

Deste modo, a compreensão tem o papel de preencher o espaço que separa
as pessoas por meio da “fusão de horizontes”, lembrando que horizonte é o âmbito
de visão existente desde um ponto determinado da história, ou seja, o resultado
dialético do contraste do passado com o presente.
Tal horizonte nunca se esgota e nem se estabiliza, pois evolui constante e
infinitamente, na medida em que se desenvolvem os preconceitos pessoais e são
gerados novos espaços de compreensão.
Dessa maneira, a compreensão que se realiza mediante o diálogo
hermenêutico implica fundir o meu horizonte histórico com o do outro,
ganhando um novo; isto é, não só conhecer o horizonte do pensamento do
outro, senão inter-relacionar os horizontes próprios e os alheios para dar
origem a uma nova expressão dos fatos. (LOPES, 2000, p. 49).
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Gadamer demonstra que a distância no tempo permite a compreensão,
porque o tempo não é um obstáculo para se compreender o passado, senão o
autêntico âmbito em que se realiza. Ora, somente quando as coisas se captam com
perspectiva e distância é que podem adquirir o seu verdadeiro sentido, no entanto o
juízo imediato dos fatos muitas vezes é deformado pela proximidade.
5 A verdade a partir da experiência da tradição
A verdade acontecerá, segundo Gadamer, “no encontro entre o sujeito e o
objeto, na mediação entre o presente e o passado, cuja distância não é um vazio,
mas a presença dos efeitos, isto é, a tradição” (1997, P. 386).
Gadamer reconhece a tradição, mas adverte que não se pode ficar preso e
engessado no passado, pois, para a interpretação, é necessário que haja
compreensão do texto e a compreensão está relacionada com a vivência e
experiência de quem interpreta o texto.
A verdade hermenêutica não é subjetiva, é intersubjetiva, pois o diálogo entre
a tradição do intérprete e a verdadeira história do texto tem como consequência o
caráter moral, e, a verdade, então, surgirá no encontro entre o sujeito e o objeto que
estão sendo analisados no texto. Neste sentido é que aparece o saber moral do
intérprete, que, segundo Gadamer, permite selecionar o que está de acordo com a
verdade, devendo aplicar a teoria hermenêutica, que será o seu juízo compreensivo
por meio da moral e do bom senso.
Gadamer propõe que o acontecer da verdade pode ser explicitado através de
três esferas da tradição “a análise da obra de arte, da história e da linguagem”, e
nelas entende que há um acontecer da linguagem. (1997, p. 16-17).
Na primeira parte do livro verdade e método, Gadamer demonstra a
insuficiência dos métodos para ciências do espírito. Assevera que a hermenêutica
não é um método para se chegar à verdade e por outro lado que o problema
hermenêutico não é um problema de método e não sendo uma metodologia das
ciências humanas, mas uma alternativa na tentativa de compreender as ciências
humanas, pois a compreensão de todas as coisas ocorre por meio da correta
interpretação e não se restringe à ciência, mas à experiência humana.
5.1 O acontecer da obra de arte
Gadamer faz uma certa ruptura com a superioridade do tradicional, uma vez
que sua intenção era restaurar as formas de verdade que não se subsumem à
formatação metodológica tradicional, uma verdade da configuração que ela alcança,
compreendendo assim pela dinâmica que o jogo representa nos tempos modernos e
que dão sentido a essas configurações.
A arte para Gadamer vem carregada da simultaneidade da vivência estética
que através da autoconsciência dá origem à abstração. Essa abstração é
necessária para que se tenha a real vivência estética que só é alcança
quando se distingue a intenção estética de tudo o que não é estético. Mas
para que seja realmente arte a estética tem que ultrapassar a si mesma e
renunciar a pureza do estético rumo à valorização da vivência, do encontro
consigo mesmo. Nisto consiste a verdadeira experiência da arte para
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Gadamer. ((LOUREIRO e COSTA, 1997, p; 1467).

Portanto, a verdade da obra de arte é a configuração em que esta se
transforma, sendo possível envolver toda a platéia no meio de um universo simbólico
e deixa assim de ser uma verdade empírica para ser configuração.
5.2 O acontecer da história
No que tange ao acontecer da história, deve-se levar em consideração a
vivência do intérprete para a busca da verdade. Nos três níveis de experiência (da
arte, do conhecimento histórico e da linguagem), Gadamer evidencia que existem
“verdades que não são produzidas pelo método lógico-analítico” (LOPES, 2000, p.
50), uma vez que tanto a arte quanto a filosofia mostram insuficiência em sua
metodologia, sendo “postas as idéias do que pode-se chamar de hermenêutica
filosófica” (LOPES, 2000, p. 51).
Há posições, visões e concepções prévias que são legítimas e que não
obscurecem os sentidos do texto, mas o situam ainda mais em seu valor
atual de verdade; afinal o que importa é que se dê conta dos pressupostos
internos para que o texto possa se mostrar em sua alteridade, em um
processo circular de interação produtiva entre sua verdade diante das
opiniões prévias personalizadas. (AROUCK, 2009, p. 9687).

Tendo como proposta um estudo da hermenêutica, onde se parte da
experiência da arte e da tradição histórica, Gadamer procura delimitar que o objeto
de sua reflexão não seja a consciência estética, mas a experiência da arte, por
representar o modo de ser da obra de arte.
5.3 O acontecer da linguagem
Gadamer relata que a expressão maior do homem, e o que o diferencia de
outros seres, é sua linguagem, de modo que o homem seria superior porque se
comunica.
Porém, vale lembrar que não é apenas pelo fato de se comunicar que o
homem se destaca de outros seres. Existe uma série de situações que fazem com
que o homem se desenvolva. Em Verdade e Método, o autor afirma que a
compreensão do objeto e a interpretação não se restringem à ciência, mas à
experiência humana.
Referindo-se ao desenvolvimento do fenômeno da linguagem, como a
experiência humana de mundo, que é onde a hermenêutica encontra seu solo
realmente ontológico, relata que a linguagem tem um papel de suma importância na
teoria da hermenêutica, por constituir de mediação total da experiência do ser.
A linguagem nada mais é do que o mundo interpretado pelo homem, dentro
de um conhecimento interpretativo da realidade, pois, “na linguagem representa-se o
próprio mundo. A experiência linguística do mundo é ‘absoluta’. A linguisticidade de
nossa experiência do mundo precede a tudo quanto pode ser reconhecido e
interpretado como ente” (GADAMER, 1997, p. 653).
6 A utilização do jogo como obra de arte
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Gadamer indica o jogo como o modo de ser da própria obra de arte, o que
inclui além dos esportes organizados, tendo uma infinidade de sentidos como
explicação ontológica da obra de arte em todos os aspectos da vida cultural.
Ao fazer uma associação entre o estudo das artes e o jogo, o autor acredita
que todo jogo, para ser jogado, ao entrar em campo de jogo, há regras em vigor a
serem respeitadas. Isso significa que o jogo é formado por uma série de elementos
que impedem o surgimento de relações unilaterais, onde há regras e tarefas que
devem ser observadas e cumpridas pelos sujeitos que jogam.
Neste sentido não é possível afirmar que um jogador é bom de bola
simplesmente porque tem habilidade com a bola nos pés, mas é preciso que (o
jogador) mostre no campo que realmente é capaz, que é bom de bola, mediante
uma boa atuação, pois, toda e qualquer compreensão acontece no campo de jogo
histórico-linguístico, inclusive “o jogo das luzes, o jogo das ondas, o jogo das peças
de um maquinário, o jogo atribulado dos membros, o jogo das forças, do jogo das
moscas, até mesmo o jogo das palavras” (LOUREIRO e COSTA, 1997, p. 1467).
Gadamer leciona que o jogo pode servir para o entendimento da
compreensão, pois não é atividade recreativa, mas algo sério, com sentido,
envolvendo sujeito e movimento, provocando relações entre os jogadores e o jogo, e
entre os jogadores e os expectadores, pois “É sobretudo desse sentido medial do
jogo que resulta a referência ao ser da obra de arte. Na medida em que existe sem
finalidade, sem intenção inclusive sem esforço, e enquanto um jogo que sempre se
renova, a natureza pode aparecer como um modelo de arte” (1997, p. 159).
O jogo da compreensão envolve o fato de a compreensão se encontrar
constantemente ligada ao jogo. O significado dos trabalhos de arte é revelado nas
oscilações constantes entre o trabalho de arte e o intérprete.
Gadamer prefere a palavra transformação à modificação, pois entende que na
transformação há mais renovação que na modificação. Tornando-se liberto da
atitude representativa para configurar-se no próprio jogo, o qual transforma em
configuração quando de sua verdadeira mediação, a identidade daquele que joga é
absorvida pelo jogo, de modo que anula a distinção entre o que representa e o que é
representado.
Aliás, este é o entendimento de Gadamer: “Assim a transformação em
configuração significa que aquilo que era antes não é mais” (1997, p. 166).
Deste modo, a finalidade da hermenêutica jurídica é “encontrar o direito em
seu sentido na aplicação produtiva da norma, pois a compreensão não é um simples
ato reprodutivo do sentido original do texto, mas, produtivo” (GADAMER, 1997, p.
366), pois o processo hermenêutico é circular, exigindo que o intérprete permaneça
aberto para escutar a mensagem da norma, interagindo sempre, no sentido de obter
uma resposta às perguntas, em um movimento circular que faz com que a norma
fique cada vez mais clara para o intérprete, permitindo uma compreensão cada vez
mais crescente de sua pré-compreensão na interpretação da mesma, produzindo a
cada leitura uma maneira diferente de resultado na busca de um novo sentido da
norma.
7 O papel do juiz
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Gadamer enfatiza o papel do juiz, devido à necessidade de procurar uma
solução correta na lei a ser aplicada ao caso concreto, com o intuito de proporcionar
a tão almejada segurança jurídica, não se olvidando do objetivo do Direito, de
alcançar a justiça no caso concreto.
A aplicação do Direito envolve o conflito entre a justiça e a segurança jurídica.
Por um lado, a justiça que obriga o juiz a encontrar a solução correta no caso
concreto e, por outro lado, a segurança do ordenamento que sujeita o juiz à lei
positiva.
O paradigma positivista de inícios deste século caraterizou-se por seu rígido
formalismo e pela ausência de qualquer fundamento teórico-filosófico,
exigindo, assim, a sujeição do juiz a critérios estritamente formalistas na
aplicação da lei, prescindindo dos condicionamentos sociais, culturais ou
éticos do seu meio. A segurança jurídica tinha evidentemente a primazia.
(LOPES, 2000, p. 51).

Já no período pós-guerra, essa posição foi duramente questionada, surgindo
uma clara reação contra os dogmas da sujeição absoluta do juiz à lei positiva, assim
como da concepção mecânica da aplicação do Direito.
Desde um aspecto político, foi questionado o “culto” dos sistemas totalitários a
uma legalidade positiva, que exigiram a submissão do juiz a conteúdos de qualquer
tipo de legislação positiva.
No aspecto teórico, questionou-se a tese que propugnava a simples
subsunção do Direito ao caso em particular, o que só poderia ser aceito se
entendesse que a norma tem um único significado, autêntico e definitivo.
Nesse contexto, Gadamer propõe que o verdadeiro papel do juiz na aplicação
do Direito, é de que o “juiz é, antes de mais nada, um intérprete, pois, para aplicar o
Direito, deve, em primeiro lugar, compreender a norma” (LOPES, 2000, p. 51).
A proposta de uma nova hermenêutica das ciências do espírito é de grande
utilidade para o direito. A hermenêutica jurídica ainda tem uma ligação muito
forte com a dogmática e o projeto das ciências do espírito é justamente uma
libertação da dogmática. Gadamer acredita que “a hermenêutica jurídica
está em condições de recordar em si mesma o autêntico procedimento das
ciências do espírito”(p. 430) uma vez que a ciência do direito está
diretamente ligada a prática. Interpretar é aplicar, e para tanto o juiz tem um
papel fundamental de manter a ordem judicial seguindo as determinações
legais e ao mesmo tempo usando da ponderação para que se realize a
verdadeira justiça. Nessa interação feita pelo juiz diante do caso concreto é
que consiste a pura hermenêutica. (LOUREIRO e COSTA, 1997, p. 1467).

Compreensão, interpretação e aplicação não são três momentos
independentes, mas formam um processo unitário, pois a aplicação da norma é tão
essencial e integral como a sua compreensão e interpretação.
Uma norma contempla todo o seu sentido apenas quando é aplicada, pois só
nesse momento é que sua validade pode ser avaliada. Porém, como Gadamer
refere, o juiz deve usar o seu bom senso para a correta aplicação da norma, “o que
implica abandonar o velho paradigma positivista da subsunção para assumir o que é
mais importante: a procura de um Direito melhor” (LOPES, 2000, p. 51), de modo
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que quem aplica a norma em uma situação concreta poderá estar obrigado a fazer
concessões a respeito da lei, não porque não seja possível fazer algo melhor, senão
porque, de outro modo, não seria justo.
Para uma correta adequação do sentido da lei, será preciso, em primeiro
lugar, conhecer o seu sentido originário, mas apenas como um meio de reflexão das
mudanças históricas, que permite distinguir o sentido original da aplicação atual.
Gadamer afirma que a compreensão das coisas e a correta interpretação
não se restringe à ciência, mas à experiência humana, principalmente no
que se refere ao fenômeno da linguagem como experiência humana de
mundo. Assim, no que se refere à hermenêutica jurídica, Gadamer procurou
descobrir a diferença entre o comportamento do historiador jurídico e do
jurista diante de um texto. (TONELLI, 2003).

O jurista e o historiador jurídico possuem entre si uma diferença básica:
O jurista toma o sentido da lei a partir de e em virtude de um determinado
caso dado. O historiador jurídico, pelo contrário, não tem nenhum caso de
que partir, mas procura determinar o sentido da lei na medida em que
coloca construtivamente a totalidade do âmbito de aplicação da lei diante
dos olhos. Somente no conjunto dessas aplicações torna-se concreto o
sentido de uma lei. (GADAMER, 1997, p. 402).

O juiz deverá responder à idéia jurídica (sentido originário) da lei confrontadoa com o presente, procurando o seu significado jurídico, e não o histórico, pois o seu
objeto é a criação do Direito, a que tem de ser entendida juridicamente, e não
historicamente.
Não se pode olvidar, porém, que o Juiz deve
[...] buscar tornar-se consciente de suas pré-concepções, trazendo-as ao
debate e, assim, possibilitando sua revisão em prol de outras que venham a
parecer mais coerentes. Contribui-se, desse modo, com a auto-reflexividade
no Direito, cada vez mais fundamental em uma ordem que parece estar
sendo estruturada em direção a um papel cada vez mais relevante por parte
do Judiciário e dos juízes de maneira singular. (TAXI, 2009, p. 3222).

O juiz não está mais submetido ao estrito rigor literário da lei, na medida em
que “os preconceitos, pré-noções, juízos prévios ou ideologia não devem ser
temidos, disfarçados ou ocultados, pois representam elementos essenciais do
processo de compreensão” (SOUSA, 2010, p. 198).
Para Gadamer, a interpretação da lei é uma tarefa criativa e a compreensão
se mostra como a mola mestra da interpretação (TONELLI, 2003).
No ordenamento jurídico, está presente a idéia de que a sentença do juiz
não pode obedecer a arbitrariedades, mas tem de ter em consideração a
justiça do conjunto; aliás, qualquer pessoa está capacitada para ponderar o
justo no caso concreto. Nisso consiste a segurança jurídica de um estado
de Direito. Todos podem prever corretamente qual será a decisão do juiz
sobre a base das leis vigentes, porém também será necessário conhecer o
judiciário e todos o que o determina. (LOPES, 2000, p. 51).
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O conhecimento da norma passa pela compreensão da mesma, não como um
exercício de mera apreensão da dogmática jurídica, mas da interpretação criativa,
crítica, onde o sujeito, determinado por sua cultura, será capaz de dar conta da
interpretação, da hermenêutica, como processo de compreensão do Direito.
(TONELLI, 2003).
Veja-se que, inicialmente, qualquer articulação da construção teórica
tradicional do direito com as discussões contemporâneas da filosofia do
direito devem ser guiadas pelo bom senso de que o conhecimento jurídico;
diferentemente das teorias da física teórica p. ex – não se afirmam a partir
de desconstruções livres ou pelo anacronismo de sucessivas substituições
de modelos teóricos dominantes. Arrisca-se mesmo a dizer que o
conhecimento sobre o direito traz em si uma índole cumulativa. (AROUCK,
2009, p. 345).

A relação sujeito-objeto na interpretação jurídica, segundo Gadamer, não é
uma relação meramente contemplativa, mas uma atividade subjetiva, onde o sujeito
tem papel ativo, mesmo se considerando que grande parte da interpretação só pode
ser realizada a partir de conceitos previamente estabelecidos pela tradição na qual o
sujeito está inserido (TONELLI, 2003).
Ao interpretar uma norma jurídica, o juiz, visto como sujeito, terá a
compreensão desse objeto, desse fenômeno jurídico, mediante a linguagem, que é o
instrumento que irá proporcionar essa compreensão. Mas a linguagem não é um
terceiro elemento, um ente à parte nessa relação sujeito-objeto, mas condição de
possibilidade de interpretação da norma jurídica (TONELLI, 2003).
Gadamer, ao examinar a forma de produção de sentido e sua inserção no
tempo
[...] situa dois elementos fundamentais para a questão histórica: a) tudo o
que podemos apreender no mundo somente pode ser compreendido a partir
de uma mediação lingüístico-interpretativa, e b) nossa própria historicidade
torna toda observação do passado um diálogo que, para atribuir sentido aos
eventos já acontecidos, termina por reconstruí-los. Em todos esses casos, o
que queremos dizer é que o sentido daquilo que se oferece à nossa
interpretação não se revela sem mediação, e que é necessário olhar para
além do sentido imediato a fim de descobrir o “verdadeiro” significado que
se encontra escondido. (OLIVEIRA, 2010, p. 548).

Deste modo, a concepção da hermenêutica jurídica como interpretação, como
processo de construção e re-construção, implica na luta pela criação de condições
de possibilidade de um ensino jurídico de qualidade para a formação de uma
verdadeira consciência ético-jurídica (TONELLI, 2003), denotando-se que o juiz não
está mais submetido à literalidade da lei, mas, também, não pode atuar à margem
de qualquer vínculo, porque, na medida em que cria Direito, deve permanecer dentro
dos limites que a correta compreensão e interpretação da norma, na sua aplicação
em um caso concreto lhe impõem (LOPES, 2000, p. 101-102).
8 Considerações finais
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A teoria hermenêutica de Gadamer, conforme estudado, não é uma técnica
para extrair o sentido oculto dos textos ou deduzí-los de determinados indícios, mas
uma postura, um modo de ser que entrelaça a compreensão do bem, do belo, da
verdade, como sua realização, por meio da prática do diálogo.
Como observado, Gadamer entende que a compreensão está sub-dividida em
03 momentos distintos, dos quais o intérprete deverá perquirir na busca da verdade.
Ressalta-se que a verdade para Gadamer, é uma verdade relativa, uma vez que, a
cada nova leitura de um objeto as pré-compreensões serão distintas, provocando
interpretações diferentes. Gadamer afirma, entretanto, que a verdade não é
subjetiva, mas sim, intersubjetiva.
Em seu estudo, enfatiza a importância da linguagem na hermenêutica. O
homem utiliza-se da linguagem para se comunicar e isso o auxilia na compreensão e
interpretação do objeto.
Em verdade e método, Gadamer analisa o conflito entre a justiça e a
segurança jurídica. Interpretar é um fenômeno da experiência do homem com o
mundo.
Para o Direito, a hermenêutica jurídica de Gadamer é valiosa, uma vez que
para cada caso concreto, é necessário fazer uma nova interpretação da lei. O Juiz
não pode e nem consegue manter-se alheio às suas experiências e convicções, pois
essas foram construídas durante toda a sua existência. O intérprete deve utilizar-se
da tradição, sem a ela manter-se preso.
A interpretação da lei não deve ser literal ou apenas pautando-se em sua
forma original. Deve-se analisar seu sentido inicial e transportá-la ao contexto real a
que está submetida. Nesse sentido, as mudanças sociais, histórias devem ser
contempladas nessa reflexão.
Para Gadamer, portanto, o juiz deve utilizar-se principalmente do bom senso,
adequando o sentido da norma à realidade concreta. Deve fazer constantemente
uma releitura das normas e dispositivos legais. Isso proporcionará novas
compreensões e consequentemente, novas interpretações.
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Resumo: Procriar é dar vida, é reproduzir-se, é a perpetuação da espécie, somadas
à realização de um sonho. Ocorre que, por vezes tal objetivo com é possível por
meios naturais, necessitando de auxílio artificial. Neste momento surge a
possibilidade, protegida pelo ordenamento jurídico, da reprodução humana assistida.
Entretanto, verifica-se tratar-se de assunto polêmico, gerando discussões
intermináveis uma vez que ainda não existe legislação especifica e atinge inúmeras
pessoas, envolvendo sentimentos e elementos econômicos. Desta forma, o presente
trabalho tratará sobre a proteção legal dada às espécies de reprodução assistida,
bem como sua historicidade e aspectos fundamentais.
Palavras-chave: Direito de família, reprodução assistida, efeitos.

Abstract: Procreate is to give life, is to reproduce youselfself, is the perpetuation of
the species, as well as the realization of a dream. However, sometimes this goal is
not possible by natural means, requiring artificial aid. At this time a possibility arises,
protected by law, the assisted human reproduction. Thus, this is a controversial
subject, creating endless discussion since there is not any specific legislation and
reaches many people, involving feelings and economic elements. So, this paper will
treat about the legal protection given to assisted reproduction species, as well as its
historical and fundamental aspects.
Keywords: Family Law, Assisted Reproduction, effects

1 Introdução
A sociedade moderna, esta aberta a inovações, mas que ao mesmo tempo
sofre com mudanças bruscas, pois, em um momento em que uma família
aparentemente não tem como exigir o respeito de seus entes.
Vislumbram-se conflitos em que pais abusam dos filhos, um tempo em que os
filhos também maltratam seus pais, praticamente não se fala em planejamento
familiar, paternidade responsável, em poder familiar, é tão simples conceber filhos .
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Por outro lado, a ciência contribui a passos largos para realização de sonhos
de casais que não conseguem conceber filhos, sendo assim, o método de
Fecundação In Vitro, tem inovado a cada ano.
Não se tem a pretensão de esgotar este tema, muito menos chegar a um
consenso a respeito, pois é um assunto muito novo, cheio de particularidade, como
tudo que envolve direito de família.
Não se pretende com esta pesquisa condenar as técnicas de Reprodução
Humana Assistida disponíveis, mesmo porque ainda não se tem legislação
aprovada, o objetivo principal é apontar aspectos positivos e negativos que façam
nossa sociedade pensar um pouco mais, quanto ao real momento de se utilizar tal
técnica.
A vida passa, as coisas mudam em velocidade avançada, e o fruto de um
procedimento como este terá de carregar para sempre o fardo de ser gerado para
perpetuar um amor desfeito pela lei do destino, ou para curar uma pessoa.Talvez se
não fosse pela enfermidade acometida, este outro ente não existiria.
Em outros casos retira-se da pessoa o direito de até mesmo contrair
doenças, pois ao se submeter aos procedimentos laboratoriais, retiram-se os gens
que podem desenvolver doenças já conhecidas, é uma mudança brusca na lei da
natureza, vai se retirando o direito de se planejar uma família, esperar, um ser
único, que poderá ter defeitos ou qualidades, e em outro prisma, pode-se ressaltar,
que planejamento somente existe quando se da de forma artificial, pois este estará
diretamente ligado ao patrimônio da pessoas, seja ele biológico ou financeiro.
Independentemente, a escolha que as pessoas façam, cabe aos operadores
dos direito, o debate sobre as questões que envolvem os direitos de dignidade da
pessoa humana, principalmente porque estes foram previstos em nossa Constituição
Federal, e assim deverão ser respeitados e seguidos fielmente.

2 Precedentes Históricos
Historicamente o estudo biológico indica como o olhar humano, se transforma
através da criação de instrumentos adequados (o microscópio, por exemplo, no
século XVII), aproxima-se, de fora e de longe, da observação do corpo, suas formas,
seus odores e cores e suas funções do que era visível até chegar ao conhecimento
do próprio coração da matéria, dos ácidos nucléicos, do DNA, ou seja, ao invisível.
Um longo caminho percorreu a ciência e envolvida com isso toda a
humanidade desde o tempo em que se pensava que os bebês nasciam das fendas
das rochas até ao bebê de proveta, ou ao famoso clone humano.
Sendo assim, a procriação humana vem transformando-se historicamente em
objeto científico e tecnológico, e este acontecimento estabelece estranhas analogias
com o mundo cheio de objetos que pretendem estender e até substituir as funções
humanas.
A esse respeito esclarece o Dossiê da Reprodução Humana Assistida, em um
conceito histórico bem abrangente.
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Por volta de 1770, o abade e biólogo italiano Spallanzani descobre
que o contato entre o fluido seminal e o óvulo é o requisito básico da
fecundação em mamíferos e realiza experiências com uma cadela.
Saint-Hilaire
(1772-1884)
tentou
obter
pintos
disformes
artificialmente, cortando os embriões, revestindo com cera parte dos
ovos incubados e fazendo-os girar em sentido contrário ou
sacudindo-os.
O conhecimento científico ocidental moderno sobre a participação
dos dois sexos na procriação foi reconhecido como verdade, excátedra na Faculdade de Paris, em 1906.
A Inseminação Artificial (IA)
No campo da reprodução humana, as experiências de Inseminação
Artificial (IA), que consiste em injetar esperma na vagina ou no útero,
possuem longa história. Datam de 1791, quando o inglês Hunter
registrou ter realizado essa experiência entre marido e mulher. Mas
só em 1799 foi relatada a primeira gravidez resultante da técnica.
A consolidação do método experimental na medicina, na biologia e
na genética encontra-se exaustivamente ilustrada na história da
ciência dos últimos séculos. Uma análise da ginecologia do século
XIX ou um olhar na perspectiva de gênero sobre as diferenças entre
mulheres e homens, construídas pela ciência, exemplifica
historicamente esse processo de consolidação e ilumina eventos
contemporâneos. (2003/p. 09)

Da mesma forma, registros históricos, posicionam-se, que a incansável busca
pela sucessão, são antigas, existem muitas passagens mitológicas, como relatado
por Ana Claudia Scalquette
Há quem faça referência a passagens mitológicas em que a
procriação foi obtida por emprego de meios não naturais. Perseu
teria sido o primeiro homem “ a nascer por meio de inseminação
artificial, pois Zeus fecundara Danae, a filha de Aerísio, que fora
enclausurada para não ter o filho que mataria o avô e usurparia o
trono”.
No código de Manu, já se podia evidenciar a importância da
descendência, a ponto de se permitir que, diante da esterilidade do
marido, seu irmão fosse incumbido da missão de lhe conseguir um
filho, coabitando com sua mulher. Segue a redação dos artigos
relacionados ao tema, todos do Livro IX.
59. Não havendo filhos, a desejada gravidez pode ser obtida pela
coabitação da esposa, convenientemente autorizada, com um irmão,
ou algum outro parente até o sexto grau do marido.
Nessa regra evidenciamos a possibilidade de se conseguir o auxilio
de terceiro para que um filho fosse gerado e mais, a necessidade de
que esse auxilio fosse autorizado pelo marido, segundo a expressão
“convenientemente autorizado”, problema que analisaremos no
decorrer desta obra.
Prosseguimos com algumas outras curiosidades a respeito dessa
assistência permitida nas Leis de Manu.
ISSN 2237-700X

199

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

60. Untando com manteiga derretida e em silencio, o parente
encarregado deste mister reunir-se-á durante a noite com a viúva ou
mulher casada sem filhos e gerara um (filho) somente; nunca um
segundo.
61. Alguns sábios, conhecedores da Lei, depois de estudarem a
questão, entenderam que, se houver a necessidade de um segundo
filho, ele poderá ser gerado.
62. Realizando esta tarefa, as duas pessoas, irmão e cunhada,
deverão portar-se um para o outro como um pai e uma enteada.
63. O irmão, seja mais velho ou mais novo, que, encarregado desta
tarefa, não observar a regra prescrita e somente se satisfazer, ficará
degradado – se é mais velho, como tendo manchado o leito de sua
enteada e, se é mais novo, de seu Guru.
Nessas quatro regras transcritas, constatamos que a matéria da
reprodução com auxilio de terceiro, ainda que esse auxílio fosse
prestado pelo método primário de reprodução, ou seja, com a prática
de relações sexuais, era, ainda que minimamente, regulada.
(2010/p.54 e 55)

Depois deste relato, verifica-se que a questão da procriação com intuito de
sucessão é bem mais antiga, porém nestas épocas, era extremamente
regulamentada, visando até a pena de sua maneira, para as pessoas que
desrespeitassem as normas ali descritas.
Esclarece Ana Claudia S. Scalquette, com referência a relatos históricos
Em 1932, Aldous Huxley, autor inglês, escreveu uma obra de ficção
cientifica na qual a reprodução humana era totalmente dominada e
controlada para atingir um padrão de excelência.
De um único ovulo fecundado podia-se, pelo processo Bokanovsky,
chegar de oito a oitenta e seis germes, sendo que cada um destes
tornaria um embrião perfeitamente formado e, cada embrião, um
adulto completo. ( 2010/p.21)

Porém, em 1978, houve uma reviravolta científica no campo da fertilidade
humana sem quaisquer precedentes. O mundo fica admirado com a novidade: a
possibilidade de gerar filhos, através de métodos não convencionais. É o chamado
método de Reprodução Assistida.
Uma técnica tão inovadora que envolveria vários indivíduos da sociedade, tais
como: médicos, a receptora do espermatozóide, o doador do mesmo (o pai ou um
estranho), a esposa do doador (caso este seja necessário), o bebê que venha a
nascer.
Isto sem contar as conseqüências jurídicas para cada uma destas pessoas
dentro da sociedade, uma presença cada vez maior de um setor do Direito nos
últimos tempos.
Compreende-se por Reprodução Assistida o complexo de procedimentos no
sentido de contribuir na resolução dos problemas da infertilidade humana.
ISSN 2237-700X

200

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Ana Claudia Scalquette, traz em sua obra um conceito sobre Reprodução
Assistida, muito simples, porém esclarecedor:
A reprodução assistida é aquela em que o casal recebe orientação
de forma a programar a maneira de suas relações, visando a
facilitação do encontro do espermatozóide com o ovulo, ainda que
esse encontro se de por meio de relação sexual.(2010/p.58)

Isto com o objetivo de facilitar a procriação devido a qualquer tipo de
problema, responsável pela infertilidade tanto do homem quanto da mulher.
Normalmente se utiliza quando outras técnicas terapêuticas não alcançam
suficiente êxito.
Existiam várias denominações para esta técnica, porém nenhuma era
satisfatória: fertilização artificial, impregnação artificial, semeadura artificial,
concepção artificial, etc.
A expressão hoje utilizada, Reprodução Assistida, é aquela instituída pelo
Conselho Federal de Medicina, através de sua Resolução CFM 1358/92.
Tanto a mulher quanto o homem fértil eram considerados como favorecidos
pelos deuses e invejados pelos filhos que geravam, ainda mais se estes bebês
possuíssem uma perfeita condição física.
Os casais, considerados “inférteis”, eram tidos como esquecidos pelos deuses
e chegavam a sofrer discriminações por parte da sociedade, isto é, considerados
como inferiores perante outros indivíduos por não serem capazes de deixar sua
semente.
Os métodos de reprodução assistida são adotados normalmente quando há,
no homem, defeitos penianos ou de ejaculação e, na mulher, deformações
congênitas ou adquiridas. Em ambos os sexos, também pode ser adotada quando
houver presença de pseudohermafroditismo.
A reprodução assistida pode adotar duas modalidades completamente
distintas em aspectos morais, filosóficos, sociais, jurídicos e religiosos: a homóloga
(ou intraconjugal) e a heteróloga (ou extraconjugal).
A discussão muitas vezes polêmica consiste na utilização desta última, já que
a primeira modalidade consiste na inseminação da mulher com semen do próprio
esposo, totalmente aceita pela moral e pelo direito.
A forma heteróloga abrange vários indivíduos dentro da sociedade, cujas
funções, responsabilidades, direitos e reações devem ser cuidadosamente
avaliados. Sendo: a mulher, o esposo (quando existe), o médico, o doador, a esposa
do doador (quando existe), o bebê que venha a nascer.
Para aqueles que defendem esta modalidade, dizem que a receptora não
deve conhecer a identidade do doador, nem o doador deve conhecer a identidade da
receptora.
Mesmo sendo mais rara, os estudiosos afirmam a mesma ser uma lesão aos
bens jurídicos éticos e de toda uma coletividade. Quando estes fazem referencia à
possibilidade dos filhos terem acesso a informação de que foram gerados por pais
desconhecidos, bem como a possível falsidade da paternidade dos pais que os
criaram.
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Neste ponto, entram questões mais difíceis de se explicar, e que já tem
legislação especifica, pois o direito de família trata sempre em primeiro lugar o
melhor interesse da criança, o que neste ponto esta sendo colocado em um segundo
plano. E, em outro momento, tem que se levar em conta a vida conjugal do casal,
que muitas vezes não suportaria atravessar juntos um problema desta natureza.
Ana Claudia Scalquette, destaca:
As conseqüências jurídicas no caso de utilização de material
genético de pelo menos um terceiro, a nosso ver, são mais gravosas
para a segurança das relações jurídicas que envolvem o Direito de
Família.
A primeira falha legislativa foi a previsão de que esses filhos são
presumidamente concebidos na constância do casamento desde que
haja previa autorização do marido. Esqueceu o legislador de
mencionar a manifestação da vontade da esposa? Seria porque
presumia que carregar um filho em seu ventre já seria inequívoca
manifestação de vontade?
Perguntamos, porém, se a mulher não deve estar plenamente
consciente e de acordo com a utilização de espermatozóide de
doador, visto que poderá se submeter aos procedimentos
necessários sendo levada a crer que o sêmen pertence a seu
marido?(2010/p.77)

A paternidade desenvolve um papel extremamente importante na manutenção
do filho, educação e relativamente aos direitos de herança. Um filho nascido do
sêmen de outro indivíduo, e não do marido, poderia resultar na alegação de que este
filho seria adulterino, originado de um pai desconhecido, onde o Direito poderá
provar de que o homem não interferiu na sua concepção.
3 Métodos de Reprodução Humana Assistida
De um modo simples e claro, é preciso entender o processo de fertilização e
conhecer as fases que fazem parte desse processo.
A doação dos homens é uma das maneiras fáceis de ser realizada. O doador
tem de comparecer no mínimo três vezes. Na primeira, ele é submetido a várias
perguntas sobre a vida sexual, seu histórico médico e dos pais e avós. Em uma
segunda etapa, o doador faz testes sanguíneos. Na terceira etapa, esse doador faz
a coleta de sêmen.
O doador ideal é aquele que possui mais de 20 milhões de espermatozóides
por mililitro de sêmen. Estes são armazenados em botijões de nitrogênio liquido a
190ºC negativos, sendo assim, esse sêmen é descongelado 24 horas depois. Com
isso, em temperatura ambiente,se 50% dos espermatozóides estiverem vivos, então
esse homem é considerado um bom doador.
Existem várias técnicas de reprodução humana assistida, nesta pesquisa o
enfoque será para a Fertilização in vitro (FIVETE).Também temos a transferência
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intratubária de gametas (GIFT), transferência intratubária de zigoto (ZIFT), injeção
de oócitos e criopreservação embrionária, oocitária e de tecido ovariano.
A autora ANA CLAUDIA SQUALQUETE, esclarece duvida frenquente dos
leitores sobre a inseminação e fecundação.
Na obra de Washintogton de Barros Monteiro, encontramos
explicação sobre a origem das palavras fecundação e inseminação:
“a palavra fecundação vem do latim fecundatio, proveniente do verbo
fecundare, que significa fertilizar, sendo entendida como a fase de
reprodução consistente na fertilização do óvulo pelo esperma. A
palavra inseminação tem origem no verbo inseminare, composto por
in – dentro – e semem – semente, significando a colocação do
sêmen na mulher. (2010/p.65,66)

Sendo assim, a fecundação se da em uma primeira fase, ficando bem distinta
da inseminação, podendo o casal fazer a escolha e optar por ter o procedimento de
fecundação efetivamente feito ou não,mas sem concretizar uma inseminação
artificial.
Dentre os métodos de fertilização artificial relata, com fácil entendimento
acerca dos métodos Ana Claudia Scalquette,
A indicação deste método é para os “casos de incompatibilidade do
muco cervical com os espermatozóides, ou defeito no próprio canal
cervical em casos de alteração na ovulação com o sêmen do
marido”.
Também indicado por fatores masculinos, quando há alteração na
concentração espermática, volume seminal e mortalidade, bem como
em caso de disfunções ejaculatórias e anormalidades imunológicas.
A transferência intratubária (GIFT) de gametas é uma técnica
adequada para casais em que a mulher tem pelo menos uma trompa
saudável.
Explica Nelson da Cruz Santos que, “durante o GIFT, os
espermatozóides e oocitos são aproximados e transferidos para a
tuba. Assim, o processo de fertilização poderá ocorrer naturalmente a
luz desse órgão.”
É necessária a captura ovular, que pode ser realizada com o auxilio
do videolaparoscópio, e tanto o gameta feminino como o masculino
são transferidos para a tuba, em conjunto, através de sonda
específica durante o mesmo procedimento endoscópio. ( p.71, 2010)
Na técnica de ZIFT, a transferência para as tubas uterinas ocorre
quando a célula fusionada possui dois núcleos; o zigoto é transferido
para a trompa em vez de ser colocado no utero.
Maria Helena Diniz destaca os métodos ZIFT e GIFT e o material a
ser utilizado.
ZIFT significa Zibot Intra Fallopian Transfer, ou seja, consiste na
retirada do ovulo da mulher para fecundá-lo na proveta, com sêmen
do marido ou de doador, para depois introduzir o embrião
diretamente em seu corpo. (SCALQUETTE/p.70 a 72, 2010)
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Sendo assim, de forma clara e objetiva, a autora, trata desses métodos de
reprodução humana assistida, podendo se aprofundar em cada um deles, de forma
bastante objetiva, porém, o objeto principal deste estudo, se dará em outra forma e
procedimento específico.
Em razão de serem vários métodos, e ainda sem regulamentação especifica,
a pesquisa se mostra abrangente, e com vertentes longas, que podem gerar ainda
discussões incríveis acerca do tema.
4 Da Fertilização In Vitro Post Mortem
A FIV (fertilização in vitro), é uma técnica de reprodução assistida muitas
vezes denominada Bebê de Proveta, esta técnica consiste na manipulação dos
gametas em laboratório e após fecundação, introdução do embrião no organismo
materno.
Ou seja, a captação dos óvulos diretamente do ovário fertilizando com os
espermatozóides do marido/parceiro fora do corpo, em laboratório. Os embriões
selecionados são transferidos para a cavidade uterina para que possa ocorrer a
implantação e a gravidez de 48 a 72 horas após a captação dos óvulos.
A FIV é indicada para casos de lesão das tubas, como seqüela de infecção
tubária (doença inflamatória pélvica), ou gravidez nas trompas, ou laqueadura sem
chance de reversão, ou endometriose, infertilidade masculina e naqueles casos de
infertilidade sem causa aparente.
Essa técnica pode ser indicada para mulheres com problemas nas
trompas, anovulação crônica, endometriose ou com ovários
policísticos. A fertilização do ovulo pelo espermatozóide ocorre em
laboratório com a posterior transferência de embriões. A ovulação é
geralmente estimulada, os óvulos são colhidos por punção guiada
por ultrassonografia endovaginal. Após serem colocados juntamente
com os espermatozóides, são processados em ambiente com cinco
por cento de CO² e temperatura de 37 ºC e, depois de 24 a 48 horas,
são transferidos para a cavidade uterina os pré-embriões formados,
contendo quatro a oito células.(SCALQUETTE/p.71, 2010)

Atualmente, existem casais com condições clínicas adequadas para
reprodução pelo método natural, mas que fazem a opção de ter o procedimento de
fecundação in vitro utilizado, frequentemente para guardar seu material genético,
pois com a incidência de varias doenças, e a vontade de se tornar eterno, as
pessoas, recorrem as técnicas modernas, já prevendo um futuro sem problemas de
saúde. Sem dúvida, a técnica que mais chama atenção hoje é a possibilidade de
conceber um filho de um homem que já morreu, utilizando o sêmen previamente
congelado.
O congelamento de sêmen é uma técnica usada com sucesso há mais de 50
anos, podendo este sêmen ser utilizado para os diversos métodos de fertilização
assistida, tais como a fertilização in vitro e Inseminação Artificial.
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Porém, a grande dúvida de realizar ou não o procedimento no caso da
“paternidade póstuma” está relacionada as questões legais e éticas que envolvem a
prática.
O Conselho Federal de Medicina (CFM), permite a utilização do sêmen de um
homem que já faleceu em processos de Reprodução Assistida, desde que ele tenha
autorizado, ainda em vida, este uso, ou seja, por meio expresso, normalmente em
testamento.
O Código Civil brasileiro reconhece os direitos de filiação das crianças
nascidas por inseminação – póstuma ou não. O problema é com relação aos direitos
sucessórios dos filhos nascidos com a inseminação póstuma.
Neste caso, a legislação brasileira ainda se mostra confusa, e até omissa. Ela
não apresenta com exatidão quais direitos de filho tem uma criança nascida num
processo de fertilização póstuma. É preciso ainda um maior esclarecimento com
relação a isso.
Importante também ressaltar que as novas regras valem também para
homens que queiram usar óvulos congelados de uma mulher falecida. Neste caso,
seria necessário a utilização de uma “barriga de aluguel”.
Uma vez ocorrida à fertilização in vitro, há de que se fazer uma diferenciação
entre o embrião e o nascituro, visto que este é um ser que já está em gestação, a
qual só pode se dar no útero feminino.
Assim sendo, a dúvida relacionada ao começo da vida embrionária, tem
levantado debates entre os diversos ramos do conhecimento, “na medida em que se
retorna, de modo mais agudo e diante de fatos científicos, à já antiga pergunta:
quando se inicia a existência de um novo ser humano?”
Essa polêmica possui grande relevância no seio jurídico, pois quando se
afirma personalidade, está se afirmando direitos e obrigações.
Destacamos que por se tratar de matéria do direito comparado, alguns
princípios devem ser respeitados quando se fala em fertilização post mortem, sendo
eles:
A dignidade da pessoa humana, que garante o direito a vida, pois o homem
sem dignidade não tem gosto pela vida, é como se de alguma forma perdesse seu
gosto e vontade de viver, seu valor. Sendo assim, o direito não esta levando em
conta as futuras gerações;
O melhor interesse da criança, este principio talvez uma dos mais importantes
em se tratando de direito de família, foi incorporado em caráter definitivo para buscar
a solução de conflitos envolvendo os direitos das crianças.
Aqui, teríamos com base fundamental a paternidade responsável, e essa se
daria de que forma se um dos pais já esta falecido, não seria possível o inicio de um
projeto parental apenas por ato unilateral da mãe.
O princípio da isonomia e a igualdade entre os filhos, igualdade é principio
fundamental de nossa constituição, o legislador deve considerar todas as diferenças
existentes para assegurar todos os direitos fundamentais a pessoa humana e
consequentemente nas demais leis vigentes.
Para Eduardo de Oliveira Leite,
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A resposta negativa a um pedido desta natureza se impõe, E isto, por
diversas razões. Inicialmente, vale lembrar que tal pedido sai do
plano ético reconhecido a inseminação homologa; ou seja, se não há
mais casal solicitando um filho, nada mais há que justifique a
inseminação. Num segundo momento, tal solicitação provoca
perturbações psicológicas em relação a criança e em relação a mãe.
Nada impede que nos questionamentos se esta criança desejada
pela mãe viúva não o é, antes de tudo, para preencher o vazio
deixado pelo marido. Alem disso, a viuvez e a sensação de solidão
vividas
pela
mulher
podem
hipotecar
pesadamente
o
desenvolvimento psico-afetivo da criança. Logo, a inseminação “postmortem”
constitui
uma
pratica
fortemente
desaconselhável.(1995/p.155)

Desta forma, o embrião humano, bem como sua natureza jurídica, devem ser
analisados com cautela, utilizando-se não só os entendimentos doutrinários a
respeito da personalidade, capacidade, pessoa, como também os princípios que
regem todo o ordenamento jurídico brasileiro.
5 Conclusão
A utilização das técnicas de reprodução humana, representam um imenso
desafio ao direito de família, diante dos conflitos da paternidade e da maternidade,
diante de todos os conflitos que pode acarretar. Não é possível deixar sem solução
tais conflitos, tendo em vista a preocupação integral com a criança, o principio da
afetividade e o direito a origem genética, como direito da personalidade.
A modernidade e a globalização levaram a humanidade, ter acesso a
informações que ultrapassam as mais diversas formas de convívios de povos, com
isso hoje se consegue resolver problemas antes irreversíveis, em todos os ramos de
atividades.
Assim sendo, existe a necessidade de consideração jurídica acerca deste
tema que se torna primordial aos valores humanos fundamentais, de modo que o
maior desafio é sempre estimular o desenvolvimento da ciência, cabendo ao direito
reprimir este pensamento quando se existe a ameaça da dignidade da pessoa
humana ser atingida com estas decisões.
Diante do exposto, considerando o fato de que o Brasil necessita de forma
urgente uma legislação especifica, pois os casos sobre a Reprodução Humana
Assistida, são das mais variadas formas, e o povo necessita de respostas rápidas e
claras do judiciário, entendendo que se a ciência anda a passos largos, cabe aos
legisladores acompanharem esse avanço, trazendo soluções aos conflitos que
surgem com novas técnicas.
Normalmente, não se avaliam as consequências de atos que num rompante
significam a única solução para problemas físicos, sendo que a melhor saída seria a
opção por técnicas de reprodução humana assistida, isto resumiria um problema, um
desgaste, totalmente desnecessário, mas em uma analise mais detalhada, o
problema poderá surgir em formas gigantescas alguns anos após esta atitude ser
consumada.
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BALANCED SCORECARD: UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO EM
ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS

Melaine Roberta Camarotto (melaine.camarotto@ifpr.edu.br)
IFPR - Câmpus Palmas

Resumo: O espírito de cooperação e solidariedade é profundamente humano. O
homem tem de sobreviver para atender às suas necessidades. Através de todos os
períodos de desenvolvimento, o homem foi capaz de unir-se com outro homem para
um trabalho para facilitar a sobrevivência. Quando as pessoas se reúnem para
realizar uma tarefa estão cooperando. Desde então, o setor começou a ser cada vez
mais presente em praticamente todo o mundo. Apesar de uma série de prêmios por
sua ideologia, o segmento cooperativista necessita sobreviver à concorrência de
todos os tipos de organizações, e o uso das ferramentas de gestão é imprescindível
para a manutenção da organização em um ambiente dinâmico e competitivo. A cada
dia mais os controles de gestão têm sido estudados, na busca pela elaboração de
uma forma de mensurar o desempenho das empresas, partiu-se radicalmente de
conservadores métodos de mensuração de desempenho financeiro baseados na
contabilidade tradicional para um conjunto abrangente de medidas de desempenho
financeiros e não financeiros que sejam capazes de traduzir a visão estratégica da
empresa. Frente a esta realidade, propõe-se um estudo de caso junto as
organizações cooperativas situadas na cidade de Francisco Beltrão, sudoeste do
Paraná visando verificar modelos de controles de gestão utilizados e propor métricas
para a utilização do BSC.
Palavras-chave: Modelos de gestão. BSC. Métricas.

Abstract: The spirit of cooperation and solidarity is deeply human. Man must survive
to meet your needs. Through all periods of development, man has been able to unite
with another man for a job to facilitate survival. When people come together to
accomplish a task are cooperating. Since then, the industry began to be increasingly
present in virtually all the world. Although a number of awards for its ideology, the
cooperative segment needs to survive the competition from all types of organizations,
and the use of management tools is essential for the maintenance of the organization
in a dynamic and competitive environment. Every day more management controls
have been studied in the quest for developing a way to measure the performance of
companies, departed radically conservative methods of measurement of financial
performance based on traditional accounting for a comprehensive set of performance
measures financial and nonfinancial who are able to translate the strategic vision of
the company. Faced with this reality, we propose a case study with cooperative
ISSN 2237-700X

208

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

organizations located in city Francisco Beltrão, southwestern Paraná order to verify
models of management controls and propose metrics used to use the BSC.
Keywords: Models of management. BSC. Metrics.
1. Introdução
Na atual conjuntura econômica, podemos distinguir duas formas
predominantes de pensamento referente à geração de informações que auxiliem a
tomada de decisão. A primeira delas, voltada à maximização dos lucros utiliza um
modelo de controle apoiado em índices financeiros. A segunda por sua vez, com
uma visão generalista inclui fatores internos e externos que compõem a empresa
como clientes, cooperados, gestores, colaboradores, fornecedores entre outros.
Há uma tendência por parte dos gestores em voltar-se para esta nova visão, a
generalista, por ser um modelo mais completo que além de fornecer os índices
financeiros acumula uma série de informações que possibilita analisar o
desempenho da organização ao longo do tempo e estabelecer estratégias futuras,
facilitando a tomada de decisão.
2. Marco Empresarial Cooperativo
A Revolução Industrial é considerada como um marco na história da
humanidade, na medida em que as máquinas passam a substituir as atividades
artesanais. Permitindo aos donos dos meios de produção concentram cada vez mais
renda e, um número cada vez maior de trabalhadores, são explorados de forma
desumana.
A experiência cooperativista começou na França e na Inglaterra, entre 1820 e
1840, inicialmente, além de suas funções econômicas.
Conforme Drimer (1981, p. 16) as cooperativas são:
Associações de pessoas que organizam e administram empresas
econômicas, com o objetivo de satisfazer uma grande e variada cadeia
de necessidades da sociedade. As cooperativas se apóiam e se baseiam no
esforço próprio e na ajuda mútua dos associados, atendendo assim os
interesses sócio-econômicos de seus membros na medida em que esses
interesses coincidem ou pelo menos não são opostos aos interesses gerais
da comunidade.

Portanto, toda a cooperativa, além de ser uma associação, é também uma
empresa a serviço de seus associados. É uma empresa peculiar de propriedade de
seus membros, na qual devem atuar com participação e direitos específicos.
Os anos se passaram e a cada dia mais, a sociedade vem reconhecendo a
importância das organizações cooperativas no âmbito social e econômico como
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fonte de emprego e renda, e principalmente como uma forma de resolução de
problemas sociais advindos do capitalismo.
A problemática atual que circunda as cooperativas refere-se a sua
sobrevivência no mercado, haja visto que estas são organizações com enfoque
social – sem fins lucrativos – que estão inseridas em um mercado capitalista cada
dia mais agressivo.
Para alçar esta sobrevivência, as cooperativas estão sendo obrigadas a rever
e aprimorar suas técnicas administrativas através da profissionalização de seus
gestores.
2.1 Modelos de Controle de Gestão
Desde seu surgimento até a atualidade elaborou-se diversos modelos de
controle, cada um tentando suprir uma lacuna existente e todos em busca de
desenvolver um modelo completo, composto de um corpo de princípios que possa
ser usado como base para outros trabalhos. Abaixo dissertaremos sob alguns
modelos que contribuíram ao longo do tempo para o desenvolvimento da gestão.
Em meados do século XX, a expansão dos controles se deve a dois grandes
trabalhos desta época, inicialmente com Administração Industrial e Geral de Fayol e
a posteriori com a obra de Taylor denominada de Administração Científica. Duas
obras que repercutem até hoje e exercem grandes influências na gestão das
organizações.
Na década de 60, surge uma corrente opositora a Administração Científica,
desta corrente podemos destacar Elton Mayo que através de uma abordagem
humanista consegue provar a existência de outros valores e motivações que
comandam o comportamento humano, dando origem a Sociologia Industrial.
Lorange e Norton ativeram-se as necessidades dos sistemas de controles de
modificar e acompanhar a evolução organizacional, onde a escolha das variáveis
que compõem o plano de referência era feita com base no impacto causado por
estas, criando um sistema de controle de gestão bastante flexível.
Percebeu-se que com o passar do tempo as tendências mecanicistas dos
controles estão sendo abandonadas e dando espaço para novas idéias oriundas de
outras áreas de conhecimento como da sociologia e psicologia. Onde as questões
sociais e organizacionais tornam-se as variáveis chaves dos novos modelos de
controle de gestão. Dentro desta nova filosofia, abordaremos o modelo Bsc.
2.1.1. Balanced Scorecard (BSC)
O Bsc surgiu de um estudo motivado pela necessidade de um novo modelo
que levasse em consideração o valor econômico futuro das organizações, pois todos
os estudos existentes até então se baseavam em indicadores contábeis e
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financeiros sem medir os acontecimentos passados, o que segundo os idealizadores
deste modelo acaba prejudicando a capacidade das empresas em criar valor
econômico para o futuro.
Rodrigues (2001, p.03) expõe que, “o Balanced Scorecard foi criado em
1992, e a sua grande contribuição, naquele momento, foi tida como a ampliação do
conceito de desempenho das empresas, até então restrito aos indicadores
financeiros”.
Atualmente, o Bsc é o modelo de gestão que mais vêm se destacando. Aos
poucos seu índice de aceitabilidade esta aumentando entre as organizações. Fato
este devido a sua funcionalidade, pois além de realizar as medidas de desempenho,
ele traduz a missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados em quatro
perspectivas (financeiras, clientes, processos internos, aprendizagem e
crescimento), deixando de ser apenas um sistema de medidas para se tornar um
sistema de gestão estratégica.
A perspectiva financeira obtida através dos índices sintetiza os resultados
alcançados em curto prazo das ações realizadas.
Com relação às perspectivas financeiras, Rousseau e Rousseau (2000 apud
GOLDSZMIDT, 2003, p.05), identificam:
sete riscos potenciais para a aplicação do Balanced Scorecard,
destacando, dentre as suas aplicações limitadas, a mera realização de uma
reengenharia do processo de relato de desempenho. Defendem que cada
indicador necessita não apenas ser relatado mas devem ser estabelecidas
metas e realizadas ações para atingi-las, com uma incisiva liderança.

Já na perspectiva do cliente, o Bsc identifica os segmentos de clientes e
mercados em que irá atuar, e suas medidas de desempenho geralmente estão
voltadas para a satisfação, retenção e aquisição de novos clientes além de medir o
valor oferecido pela empresa aos seus clientes.
Com relação aos processos internos, sua principal função é identificar os
processos internos críticos, incorporando inovações a esta perspectiva na busca
pela excelência do processo.
A perspectiva de aprendizado e crescimento baseia-se na análise de três
pontos organizacionais (pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais),
visando identificar a infra-estrutura intelectual e física que a empresa deve construir
para gerar o crescimento e melhoria em longo prazo.
De maneira sistemática, Kaplan e Norton (1997, p.09) destacam como
finalidades do Bsc:


Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;
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Comunicar e associar os objetivos e medidas estratégicas;



Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas;



Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.

Para que o BSC possa apresentar resultados, deve implicar em ações
efetivas que aproximem a organização das metas estabelecidas para os seus
indicadores de desempenho.
Por ser mais que um simples conjunto de indicadores, o BSC tem se
mostrado um sistema gerencial capaz de canalizar as energias, habilidades e
conhecimentos possibilitando aos executivos mobilizar todos os agentes
organizacionais rumo aos objetivos estratégicos de longo prazo da empresa.
2.1.1.1 Medidas de Desempenho
No modelo de gestão BSC, as medidas e indicadores além de serem
utilizados como ferramenta de controle do comportamento ou para avaliação de
desempenho passado, servem para articular medidas de resultados e vetores de
desempenho à estratégia da empresa como forma de mensurar as tendências com
relação à expansão do negócio, originando um sistema de comunicação, informação
e aprendizado, a fim de obter vantagem competitiva.
Como cada instituição possui objetivos próprio não existe um modelo pré
definido de Bsc que possa ser aplicado às diversas organizações, cada um precisa
ser desenvolvido conforme as necessidades da organização levando em
consideração os vetores necessários que induzam a análise e tradução das
estratégias sob os objetivos estratégicos e a forma de alcança-los.
Atualmente, tem-se observado a utilização por parte das organizações de
outras variáveis além dos quatros indicadores básicos (financeira, clientes,
processos internos, aprendizagem e crescimento), a fim de suprir a necessidade de
análise de algum segmento que a empresa considere importante como, por
exemplo: A questão de desempenho ambiental em empresas consideradas
poluentes.
O processo de elaboração de um Balanced Scorecard encontra-se dividido
em duas fases: a de elaboração e utilização do scorecard. Como abordamos
anteriormente a elaboração deve ser realizada de maneira individualizada prezando
pelas variáveis que traduzam a estratégia em objetivos, medidas e metas
específicas. Já, o processo de implantação deve ser aplicado inicialmente aos
principais gestores da organização, pois acredita-se que estes possuam o
entendimento básico sob o sistema o que possibilitará avaliar os primeiros dados
gerados e verificar se estes estão sendo eficazes ou se necessitam de alterações.
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Mesmo sendo indispensável à sua elaboração de maneira individualizada,
dentro de cada esfera de interesse do Bsc encontram-se parâmetros de
desempenhos que podem ser aplicados à grande parte das instituições.
2.1.1.2 Associação das Medidas à Estratégia.
Findado o processo do levantamento dos vetores e da criação das métricas
que irão demonstrar a eficácia da organização no que diz respeito ao alcance das
suas metas. É hora de associar essas medidas financeiras e não-financeiras a fim
de comunicar a estratégia às unidades de negócios.
Para um scorecard cumprir com a sua finalidade Kaplan e Norton (1997,
p.154-157) acreditam que ele deve acima de tudo descrever a visão de futuro da
empresa e criar objetivos compartilhados, criar um modelo holístico da estratégia
que permita todos os agentes terem acesso a informações no que diz respeito à sua
contribuição e, dar atenção aos objetivos que representam mudanças, geralmente
estes impulsionam o sucesso organizacional quando identificados e trabalhados de
maneira correta.
3. Material e Métodos
Cada pesquisa deve possuir sua metodologia própria, buscando atender o
objetivo central da pesquisa. Sendo assim, quanto ao tipo de pesquisa este trabalho
será elaborado de forma descritiva, explicativa e metodológica.
De acordo com Vergara (2004, p.47), “a pesquisa descritiva expõe
características de determinada população ou fenômeno [...] não tem compromisso
de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação”.
A investigação científica para Vergara (2004, p.47), “tem como principal
objetivo tornar algo inteligível justificar-lhe os motivos”. Visa, portanto, esclarecer
quais os fatores contribuem de alguma forma, para a ocorrência de determinado
fenômeno.
Já, a pesquisa metodológica segundo Vergara (2004, p. 47), “é o estudo que
se refere a instrumentos de captação ou manipulação da realidade”. Está, portanto,
associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinados
fins.
A coleta de dados foi realizada através de pesquisa de campo, documental e
bibliográfica.
A pesquisa documental e bibliográfica, através de dados secundários para compor o
referencial teórico da pesquisa, com consulta a publicações impressas e digitais.
Para subsidiar a definição do universo e amostra da pesquisa utilizou-se os bancos de
dados do Sistema Ocepar, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e da União de
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Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná
(UNICAFES)
Conceitua-se por universo/população o conjunto de elementos passíveis de
mensuração com ligação às variáveis que se deseja levantar. Podendo ser formada
por pessoas, organizações ou qualquer outro elemento ligado ao objeto de pesquisa.
Segundo dados obtidos junto as três organizações denominadas
anteriormente, em 19 de abril de 2012 o Paraná contava com 239 cooperativas
registradas nos mais diversos ramos. Destas, 14 estão localizadas na cidade de
Francisco Beltrão, distribuídas nos ramos de crédito, habitação, produção, saúde e
transporte.
Conforme constatação em loco, pode-se observar, que as cooperativas
enquadradas no ramo de habitação e transporte presentes na cidade estão
legalmente constituídas mas não encontram-se em atividade.
A amostra representa uma fatia da população, da qual desejamos conhecer
algumas características. A utilização de amostra face a população dá-se por alguns
motivos entre eles: economia, tempo, confiabilidade dos dados e operacionalidade.
Barbetta (2007, p.37) conceitua: “amostra, é a parte de um conjunto de
elementos que formam um universo de estudo (população), e são passíveis de
serem observadas.”
Nesta pesquisa será aplicada à técnica de amostragem aleatória simples,
apontada por Barbetta (2007, p.42), “Este tipo de amostragem consiste em
selecionar a amostra através de um sorteio, sem restrição”.
Para determinar a amostra a ser utilizada neste trabalho, foi fundamentado
na metodologia de cálculo amostral segundo Barbetta (2007, p.45).
Onde:
N = Tamanho da população
Eº = Erro amostral tolerável
n = Tamanho da amostra
nº = Primeira aproximação para o tamanho da amostra
nº = 1 / Eº
n = N . nº/ N + nº
Para esta pesquisa, será considerado o grau de confiabilidade de 90%, com
um erro amostral de 10%, sendo:
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Dados:
N = 12
Eº = 10% =0,1
nº = 1 / (0,1)² = 100
n = (12 x 100)/ (12 + 100)
n = 10,71 - ou seja, 11 cooperativas.
Na pesquisa de campo, aplicou-se questionário aos gestores das 11 cooperativas
situadas na cidade de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná a fim de levantar os dados
necessários a pesquisa no que se refere aos controles de gestão e estratégicos utilizados.
4. Resultados e Discussões
Para melhor entendimento sob o foco desta pesquisa e sua relevância, segue
um breve relato histórico do cooperativismo e seus números.
Práticas cooperativas podem ser observadas no Brasil deste a sua
colonização por Portugal no século XVI mas, relatos dão conta que o movimento de
forma organizada e formalizada ocorreu apenas na segunda metade do século XIX.
Segundo a OCB em 31 de dezembro de 2011 o Brasil contava com 6.586
organizações cooperativas distribuídas nos mais diversos ramos, com 10 milhões de
pessoas cooperadas e gerando 296 mil postos de trabalho direto. Não há rasto de
dúvida que o cooperativismo no Brasil é uma importante força econômica e
responde por 6% do PIB.
No estado do Paraná, os primeiros movimentos de cooperação ocorreram
em 1829 com a chegada de imigrantes alemães que formaram a Colônia Rio Negro.
Devido ao número de cooperativas presentes no estado, o estado ocupa a 8ª
colocação nacional com 3,63% das cooperativas o que corresponde a 239
organizações distribuídas nos diversos ramos de cooperação. No que tange o
número de cooperados por estado, o Paraná obteve o 5º lugar com 6,79% dos
cooperados, traduzindo em números isso corresponde a aproximadamente 680 mil
organizações/pessoas inseridas em atividade de cooperação no estado. Mas, o
dado de maior relevância é o número de empregos em cooperativas, neste quisito o
Paraná é lider, com 21,94% dos empregos onde em 31/12/2011 gerava
aproximadamente 65 mil postos de trabalho. (Ocepar, 2011)
Das 239 cooperativas presentes no estado do Paraná em 31/12/2011 , 33
delas estão situadas no sudoeste e mais especificamente, 14 no município de
Francisco Beltrão nosso foco de estudo.
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Na pesquisa de campo, junto as cooperativas observou-se que em sua
grande maioria ainda utilizam o modelo tradicional de gestão apoiado nos
indicadores financeiros. Foi possível verificar também através da coleta de
informação com os gestores que estes têm conhecimento da existência de outros
vetores que atuam diretamente sob os resultados obtidos pela organização, mas que
possuem determinada dificuldade quanto ao levantamento destes e a sua
mensuração.
Face às informações levantadas que indicam algumas carências no processo
de gestão das organizações, sugere-se aos gestores a implantação de um modelo
de gestão denominado Bsc (Balanced Scorecard) a fim de suprir estas carências e
auxiliar de maneira mais dinâmica a gestão.
Com a análise dos dados fornecidos pelas organizações foi possível
determinar algumas métricas à serem utilizadas na composição do Bsc. Para facilitar
o entendimento estão expostas de maneira esquematizada na tabela a seguir:
Tabela 1 - Métricas Indicadas as Cooperativas
Perspectiva
Vetor
Crescimento e
Mix de Receita
Financeira
Redução de Custos e
Aumento Produtividade
Utilização de Ativos
Participação de Mercado
Retenção de cooperados
Cooperados
Captação de novos cooperados
Satisfação dos cooperados
Inovação
Processos Internos
Operações

Serviço Pós-Venda

Aprendizado e Crescimento

Satisfação Colaborador
Retenção Colaborador
Produtividade Colaborador

Métrica
Volume de vendas (acréscimo)
Participação de mercado
Custo x produção
(redução do custo unitário)
Ciclo de caixa
Tx. de retorno sob investimento
% no total de negócios do cooperado
Aumento do volume de negócio
com o cooperado
Numero de novos cooperados
Pesquisa de intenção
Volume de Produção
Tempo de Ciclo
Custo
Qualidade
Tempo de Ciclo
Custo do Processo
Duração do Atendimento
Custo do Procedimento
Nível Atendimento Automático
Pesquisa de Intenção
Nível de Rotatividade
Volume Produção
(individual)

Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2012)

5. Considerações Finais
Como podemos verificar anteriormente, os gestores em sua grande maioria
sentem dificuldades no que diz respeito à obtenção de dados que mensurem a
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performance empresarial, por isto no decorrer deste artigo abordamos os tipos
fundamentais de controle de gestão que podem ser incorporados à organização para
que auxiliem a formulação das estratégias e o alcance dos objetivos.
No caso das cooperativas em questão, observou-se que estas utilizam como
parâmetros para mensurar seu desempenho o modelo tradicional de gestão,
baseado apenas em índices financeiros, o que não permite uma projeção de seu
desempenho ao longo do tempo, os resultados obtidos representam apenas um
curto espaço de tempo e servem somente como medida comparativa a outros
períodos, não permitindo saber de maneira clara quais as variáveis que agem de
maneira direta sobre o resultado, pois as organizações não utilizam índices que
mensure as variáveis não-financeiras.
Por não saber exatamente a relação causa e efeito entre as variáveis as
organizações não conseguem ser coesas na definição de suas estratégias, deixando
as metas obscuras à alguns agentes organizacionais o que em algumas situações
se transforma em perca de foco quanto ao alcance dos objetivos.
Diante de toda esta análise organizacional, sugere-se as cooperativas a
implantação de um novo modelo de controle de gestão, o Bsc que além de suprir
estas lacunas existentes ainda permitirá aferir com mais clareza seus objetivos, seja
eles do ponto de vista da gestão estratégica, do processo de aprendizado contínuo
ou da criação de valor a longo prazo.
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DA EUTANÁSIA: HISTÓRICO, CONCEITO E ESPÉCIES
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Resumo: O termo Eutanásia deriva dos vocabulários gregos eu (boa) e thanatos
(morte), podendo ser traduzido assim, como boa morte, morte apropriada, entre
outros. Ao tratar da eutanásia, faz-se importante discorrer sobre as espécies como a
ativa e a passiva. Existem ainda os conceitos de ortotanásia e distanásia, que
advêm de situações diferentes e que são frequentemente confundidas com a
eutanásia.
Palavras-chave: Histórico. Eutanásia. Ortotanásia. Distanásia.
Abstract: The term euthanasia is derived from the Greek vocabulary eu (good) and
thanatos (death), and can thus be translated as a good death, death appropriate,
among others. When dealing with euthanasia, it is important to discuss the species
as active and passive. There are also concepts and orthothanasia dysthanasia,
which come from different situations and are often confused with euthanasia.
Keywords: History. Euthanasia. Orthothanasia. Dysthanasia.

1 Introdução
A eutanásia é uma prática muito antiga, conhecida e praticada entre diversas
populações de diferentes culturas.
Dentro do conceito de eutanásia, deve-se classificá-la de duas maneiras: a
eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A eutanásia ativa é pactuada entre o enfermo
e o médico, aonde existe o auxilio de outrem, sempre em busca da morte. Por outro
lado, a eutanásia passiva é aquela em que se ministra substancia para por fim à dor
e ao sofrimento do paciente, mas que terá como efeito secundário, a morte.
Há os conceitos de ortotanásia, morte natural e cuidados meramente
paliativos, além da distanásia, adoção de medidas terapêuticas excessivas que não
direcionam para a cura, que advêm de situações diferentes e que são
frequentemente confundidas com a eutanásia.
O presente artigo não pretende fazer apologia à eutanásia, nem mesmo
repudiá-la, mas sim demonstrar o histórico da eutanásia, bem como suas espécies,
para que a sociedade como um todo, mas principalmente os professores e
acadêmicos dos cursos de ciências humanas possam expandir seu conhecimento,
deixando de lados os pré-conceitos e criando a partir desta pesquisa uma visão
mais crítica deste tema que ainda é motivo de discussão no Brasil e no mundo.
ISSN 2237-700X

219

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

De acordo com o estudo desenvolvido pela bioética e pelo biodireito a
eutanásia pode ser considerada em alguns casos como uma solução para o enfermo
em fase terminal e até mesmo para a família, isto porque, permitindo que o enfermo,
sem perspectiva de vida, continue sofrendo a espera da morte natural, ambos
estarão se expondo a um sofrimento desnecessário. A Discussão em si, se refere ao
valor da vida humana e o direito de uma morte digna, o que deve ser tratado com
cautela, analisando a perspectiva do doente, da família e do médico. Para uma
melhor compreensão da discussão, é importante se ter conhecimento acerca dos
temas abordados neste artigo.
2

Breve Histórico da Eutanásia

A eutanásia foi muito praticada durante a antiguidade, conforme relata José
Roberto Goldim (2000), vários povos tinham por hábito que os filhos matassem os
seus progenitores quando estes estivessem velhos e doentes. Na Índia os doentes
incuráveis eram conduzidos até a beira do Rio Ganges, onde tinham as suas narinas
e bocas obstruídas com barro. Uma vez feito isto eram atirados ao rio para
morrerem.
Ainda, segundo o autor, na própria Bíblia é relatada uma situação que evoca
a eutanásia, no segundo livro de Samuel, em que o Rei Saul, após ser gravemente
ferido, implora ao seu pajem que lhe ponha termo à vida.
Conforme Emerson Wendt (1998, p. 2), na Grécia antiga, Platão, Sócrates e
Epicuro advogavam a morte serena, ou seja, a morte dos enfermos para acabar com
o sofrimento, defendiam que o sofrimento resultante de uma doença dolorosa
justificava o suicídio.
Em Marselha havia um depósito público de cicuta a disposição de todos.
Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates, ao contrário condenavam o suicídio. No
juramento de Hipócrates consta: “eu não darei qualquer droga fatal a uma
pessoa, se me for solicitado, nem sugerirei o uso de qualquer um deste
tipo”. Desta forma a escola hipocrática já se posicionava contra o que hoje
tem a denominação de eutanásia e de suicídio assistido. (WENDT, 1998, p.
2)

Goldim ainda relata que “estas discussões não ficaram restritas apenas a
Grécia. Cleópatra VII (69aC-30aC) criou no Egito uma “Academia” para estudar
formas de morte menos dolorosas.” (GOLDIM, 2000, p.1)
Wenddt, por sua vez, assevera que os índios brasileiros abandonavam à sorte
os filhos enfermos e incuráveis.
Observando-se como ocorreu a prática da eutanásia através dos tempos,
Goldim aporta que:
A discussão prosseguiu ao longo da história da humanidade, com a
participação de Lutero, tomas Morus (Utopia), David Hume (ON Suicide),
Karl Marx (Medical Euthanasia) e Schopenhauer. No Século passado, o seu
apogeu foi em 1895, na então Prússia, quando durante a discussão do seu
plano nacional de saúde, foi proposto que o Estado deveria prover os meios
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para realização de eutanásia em pessoas que se tornaram incompetentes
para solicitá-la. (2000, p.1)

No século XX, esta discussão teve um de seus momentos mais acalorados
entre as décadas de 20 e 40, pois nesse período houve um grande número de
relatos de situações que foram caracterizadas como eutanásia pela imprensa.
Foram catalogados cerca de trinta e quatro casos.
No Brasil, na Faculdade de Medicina da Bahia, mas também no Rio de
Janeiro e em São Paulo, inúmeras teses foram desenvolvidas neste assunto
entre 1914 e 1935. Na Europa, especialmente, muito se falou de eutanásia
associando-a com eugenia. Esta proposta buscava justificar a eliminação de
deficientes, pacientes terminais e portadores de doenças consideradas
indesejáveis. Nestes casos a eutanásia era, na realidade, um instrumento
de “higienização social”, com a finalidade de buscar a perfeição ou o
aprimoramento de uma “raça”, nada tendo a ver com compaixão piedade ou
direito para terminar com a própria vida. (GOLDIM, 2000, p.1,2)

Diante da discussão em torno do assunto “o Uruguai, em 1934, incluiu a
possibilidade da eutanásia em seu Código Penal, através da possibilidade do
homicídio piedoso.” (GOLDIM, 2000, p.2). Cabe salientar que a legislação uruguaia
possivelmente tenha sido a pioneira a versar sobre o assunto. Mais tarde, talvez,
unicamente por influência, outros países começaram a versar sobre o assunto.
Segundo o escorso de Goldim, observa-se que em outubro de 1939 foi
iniciado o programa nazista de eutanásia, sob o código “Aktion T 4”, onde o objetivo
era eliminar as pessoas que tinham uma “vida que não merecia ser vivida”. Este
programa materializou a proposta teórica que tratava da “higienização social”.
(2000, p. 2)
Diante dessa confusão feita entre eutanásia e eugenia, Antonio Carlos Lopes,
Carolina Alves de Lima e Luciano de Freitas Santoro demonstram que apesar da
eutanásia distinguir-se completamente do genocídio e da eugenia “[...] a memória
das práticas de extermínio ocorridas durante o regime totalitário nazista alemão, é
até hoje o maior obstáculo à discussão do direito de morrer dignamente tanto no
Direito quanto na Bioética.” (2012, p.18).
A propósito disto, Goldim assevera que
Em 1954, o teólogo episcopal Joseph Fletcher, publicou um livro
denominado “Moral and Medicine”, onde havia um capítulo com o título
“Euthanasia: our riggth to die”. A Igreja Católica, em 1956, posicionou-se de
forma contrária a eutanásia por ser contra a “lei de Deus”. O Papa Pio XII,
numa alocução a médicos, em 1957, aceitou, contudo,a possibilidade de
que a vida possa ser encurtada como efeito secundário a utilização de
drogas para diminuir o sofrimento de pacientes com dores insuportáveis, por
exemplo. Desta forma, utilizando o princípio do duplo efeito, a intenção é
diminuir a dor, porém o efeito, sem vínculo causal, pode ser a morte do
paciente. Em 1968, a Associação Mundial de Medicina adotou uma
resolução contrária a eutanásia. (GOLDIM, 2000, p.1,2)

Relata Goldim que, em 1973 , na Holanda, uma médica geral foi julgada por
eutanásia, praticada em sua própria mãe que teria feito reiterados pedidos para
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morrer, com uma dose letal de morfina. A médica foi processada e condenada por
homicídio, com uma pena de prisão de uma semana, e liberdade condicional por um
ano. “Em 1980, o Vaticano divulgou uma declaração sobre eutanásia, onde existe a
proposta do duplo efeito e a da descontinuação de tratamento considerado fútil”.
(2000, p. 3).
O autor prossegue, explicando que
Em maio de 1997 a Corte Constitucional da Colômbia estabeleceu que
“ninguém pode ser responsabilizado criminalmente por tirar a vida de um
paciente terminal que tenha dado seu claro consentimento”. Esta posição
estabeleceu um grande debate nacional entre as correntes favoráveis e
contrárias. Vale destacar que a Colômbia foi o primeiro país sul-americano a
constituir um Movimento de Direito à Morte, criado em 1979.
[...]
Em outubro de 1997 o estado de Oregon, nos Estados Unidos, legalizou o
suicídio assistido, que foi interpretado erroneamente, por muitas pessoas e
meios de comunicação, como tendo sido autorizada a eutanásia. (GOLDIM,
2000, p. 3)

Segundo Joyceane Bezzera de Menezes e Vitor Ramos Eduardo (2009, p.
5433), no Brasil, embora a Constituição Federal disponha sobre a inviolabilidade do
direito à vida no art. 5°, caput, traz ela própria, a permissão de pena de morte nos
tempos de guerra. Diante disto, percebe-se que até os dias atuais não se verifica um
posicionamento bem fundamentado com relação ao tema.
Recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 1.995,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2012, Seção I, p.269-70, e
dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Na referida
Resolução há a previsão de que qualquer pessoa plenamente lúcida, saudável ou
não, e maior de 18 anos pode declarar ao seu médico, em caso de doença terminal
e irreversível, a opção pela morte natural, ou se pretende que sejam adotadas até
medidas extremas, dolorosas e extenuantes para mantê-la viva por mais tempo.
Esta medida tem causado inúmeras polêmicas, tanto no âmbito da medicina,
quanto na seara do Direito.
Nesse sentido, porém, o Presidente do CFM, Roberto D’Avila, advertiu
expressamente que “[...] em hipótese alguma a vida do paciente será abreviada e a
eutanásia continua proibida”. (O ANUNCIADOR, 2012).
A princípio, numa análise literal do teor da Resolução 1.995/2012 do CFM,
poder-se-ia entender que foi regulamentada, pelo órgão representativo da Medicina,
no Brasil, a prática da eutanásia passiva, que será estudada a seguir.
3

Conceito e classificação de Eutanásia

Para Marciano Vidal (2000, p. 52), o termo eutanásia deriva diretamente do
grego euthanasia que significa morrer bem.
De acordo com Arantes e Neves (2010) a palavra eutanásia deriva dos
vocabulários gregos eu (boa) e thanatos (morte), podendo ser traduzido assim como
boa morte, morte apropriada entre outros.
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Diante deste entendimento, a princípio a eutanásia era vista como uma forma
alternativa de morte.
Ao tratar da eutanásia como boa morte ou morrer bem, automaticamente
remete-se à ideia de que a eutanásia seria um meio de acabar com o sofrimento de
uma pessoa que aguarda que a morte chegue naturalmente, poupando-a de um
sofrimento desnecessário.
Para Cardin e Camilo (2009, p. 3652) “A eutanásia é a ação ou omissão que
tem como propósito a acarretar ou apressar a morte de alguém para abreviar o
sofrimento.”
Marciano Vidal (2000, p. 63) discorre que “a eutanásia serve para se referir a
situações nas quais não se respeita o valor da vida humana e, portanto, se impõe a
morte a si mesmo ou a outro na fase final da vida.” Assim observa-se que para
muitos, a eutanásia é vista como uma forma de homicídio ou suicídio, tendo em vista
que acredita-se que praticando tal ato estaria sendo desrespeitado o direito a vida.
Cabe observar que a eutanásia, na atualidade, não se restringe apenas aos
casos de doentes terminais. Alcança realidades não menos complexas,
como, por exemplo, as relacionadas aos recém nascidos com malformações
congênitas (eutanásia precoce) e os pacientes em estado vegetativo
irreversível.(LOPES, LIMA E SANTORO, 2012, p.59)

No que se refere à classificação da eutanásia, Goldim a classifica quanto aos
critérios do consentimento do paciente e quanto ao tipo de ação que será adotada.
Nesse sentido, no que se refere ao consentimento do paciente, em que visa
estabelecer, em última análise, a responsabilidade médica, a eutanásia classifica-se
em voluntária, involuntária e não voluntária:
Eutanásia voluntária: quando a morte é provocada atendendo a uma
vontade do paciente.
Eutanásia involuntária: quando a morte é provocada contra a vontade do
paciente.
Eutanásia não voluntária: quando a morte é provocada sem que o paciente
tivesse manifestado sua posição em relação a ela. (GOLDIM, 2000).

Quanto ao tipo de ação que será adotada, a eutanásia classifica-se eutanásia
ativa e eutanásia passiva, sendo a ativa ainda subdividida em direta ou indireta,
conforme demonstra Lopes, Lima e Santoro (2012, p. 60):
Como na eutanásia há uma ação ou uma omissão que dá inicio ao evento
morte, e sem a qual o doente continuaria vivendo, ainda que com dor ou
sofrimento, será classificada como ativa quando seu autor der início ao
evento morte por uma ação e será passiva se a morte ocorrer por uma
omissão, em regra, consubstanciada na supressão ou interrupção dos
cuidados médicos que oferecem o suporte indispensável à manutenção da
vida.

Segundo o entendimento de Valéria Galdino Cardin e Andryelle Camilo (2009,
p. 3655):
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Eutanásia ativa é aquela que resulta de uma ação direta para pôr termo à
vida do doente. Geralmente ministra-se substância letal (veneno, gás, ou
qualquer outra substância tóxica) para causar a morte do enfermo. O que a
doutrina denomina como eutanásia passiva, ou ortotanásia, consiste em
deixar o doente morrer naturalmente, sem o uso de aparelhos que
prolonguem a vida de forma artificial. Nesse caso, ninguém causa a morte
do paciente, apenas abre-se mão de estender seu tempo de vida.

De acordo com Lopes, Lima e Santoro (2012) na eutanásia ativa direta,
busca-se o encurtamento da vida do paciente por meio de condutas positivas,
ajudando-o a morrer, enquanto na eutanásia ativa indireta, não se busca a morte do
paciente, mas sim aliviar a dor ou o sofrimento, com a utilização de fármacos que,
no entanto, apresentam como efeito secundário certo ou necessário a abreviação da
vida do paciente, é dizer, serão a causa do evento morte.
Na seara jurídica, parte dos doutrinadores compreende a eutanásia – ativa
e passiva – como conduta criminosa. No entanto, a questão está muito
longe de estar resolvida. Diante do direito à morte digna, no entender
garantido constitucionalmente, outras situações [...] que configuram
eutanásia ativa e passiva, podem encontrar sustentação na Constituição
Federal, como, por exemplo, nos casos de estado vegetativo irreversível.
(LOPES; LIMA e SANTORO, 2012, p.59)

A eutanásia passiva, também chamada de eutanásia indireta, segundo Gldim
(2008), se configura com a morte do paciente que ocorre dentro de uma situação de
terminalidade, ou porque não se inicia uma ação médica ou pela interrupção de uma
medida extraordinária, com o objetivo de minorar o sofrimento.
No escorso de Cardim e Camilo (2009) a verdadeira eutanásia é tão somente
aquela motivada pelo escopo de aliviar os sofrimentos e agruras de enfermos a
pedido ou com o consentimento destes.
4

Da Ortotanásia e da Distanásia

Ao estudar sobre a eutanásia é necessário tratar sobre alguns conceitos
pertinentes como da ortotanásia e da distanásia, os quais se confundem facilmente
com as classificações de eutanásia, já conceituadas no tópico anterior.
4.1

Da Ortotanásia
Conforme discorrem Cardin e Camilo (2009) a ortotanásia pode ser
conceituada como a forma de dar fim à vida, deixando o enfermo morrer
naturalmente, sem o uso de aparelhos que prolonguem a vida de forma artificial.
Nesse caso, ninguém causa a morte do paciente, apenas abre-se mão de prolongar
seu tempo de vida.
Nesse entendimento a ortotanásia considera-se a deliberada abstenção ou
interrupção do emprego dos recursos utilizados para a manutenção artificial da vida
do enfermo terminal, possibilitando que este morra naturalmente, nos casos em que
a cura é inexistente.
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Tendo em vista que a ortotanásia é facilmente confundida com a eutanásia
passiva, Lopes, Lima e Santoro (2012, p. 60-61) ao tratar das diferenças existentes
entre a eutanásia passiva e a ortotanásia dispõem que:
A eutanásia passiva não se confunde com a ortotanásia. Enquanto nesta a causa do evento morte já
se iniciou, e por isso a morte é inevitável e iminente, na eutanásia passiva, omitem-se ou suspendemse procedimentos indicados e proporcionais e que poderiam beneficiar o paciente, tais como os
cuidados paliativos ordinários e proporcionais. Já na ortotanásia, suspendem-se os procedimentos
considerados extraordinários e desproporcionais, diante da inevitável e iminente morte. [...] Verificase que, na ortotanásia e na eutanásia passiva, os comportamentos convergem na motivação, na
compaixão ao próximo, permitindo uma morte sem dor ou sofrimento. Coincidem, também, por tratarse de uma omissão, uma supressão na prestação ou na continuidade do tratamento. Porém divergem
quanto ao momento da conduta: o início do processo mortal. Enquanto na ortotanásia a causa do
evento morte já se iniciou, na eutanásia passiva essa omissão é que será a causa do resultado, daí a
primordial diferença.

Ainda no entendimento de Lopes, Lima e Santoro (2012), a ortotanásia
possibilita ao ser humano morrer dignamente, o que humaniza o processo da morte,
e conceituam eutanásia como o comportamento do médico, que frente a uma morte
certa e inevitável, suspende a realização de atos para prolongar a vida do enfermo,
que levariam a um tratamento inútil e a um sofrimento desnecessário, e passa a
prestar ao paciente cuidados adequados para que venha a falecer com dignidade e
principalmente sem sofrimento.
Em 9 de novembro de 2006, o Conselho Federal de Medicina emitiu a
Resolução CFM nº 1.805/2006, contendo a seguinte ementa:
Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender
procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados
necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência
integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal.

Segundo Lopes, Lima e Santoro (2012, p. 62), se a morte for entendida como
um processo natural e final da vida e não como um fracasso, a ortotanásia será
considerada como um procedimento pautado no respeito à morte digna, o que
corrobora para a humanização do processo de morte. “Afinal, se todo o processo da
vida deve ser pautado pelo respeito a dignidade, não há dúvida que o processo de
morte também deve ser guiado pelo respeito a dignidade.” A finalidade da
intervenção médica na ortotanásia é a preservação da dignidade humana, para que
o paciente tenha respaldado o direito à morte digna, ao seu tempo e com respeito
aos seus valores.
4.2

Da Distanásia
O avanço da medicina, nas ultimas décadas, tem trazido inúmeros benefícios
para a saúde e bem-estar das pessoas. No entanto tem levado a questões éticas e
jurídicas no sentido de se questionar até que ponto a medicina pode interferir no
processo da morte.
Conforme Lopes (2012), apesar de não haver uma definição absoluta para
distanásia “ela caracteriza-se pela adoção de medidas terapêuticas excessivas e
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que não direcionam para a cura, mas para o sofrimento do paciente.” Trata-se de o
médico adotar medidas fúteis e desproporcionais, o que configuraria tratamento
desumano e degradante, por permitir o prolongamento da vida exclusivamente em
termos quantitativos e não qualitativos, ou seja, a medicina estaria trabalhando para
prolongar ainda mais a vida das pessoas, mas sem se preocupar com a qualidade
da vida desse paciente.
De acordo com Pessini (2010, p.395):
A distanásia (obstinação terapêutica), tornou-se problema ético de primeira
grandeza na medida em que o progresso técnico-científico passou a
interferir de forma decisiva nas fases finais da vida humana. O que ontem
era atribuído aos processos aleatórios da natureza ou a "Deus", hoje o
ser humano assume essa responsabilidade e inicia o chamado "oitavo dia
da criação". A presença da ciência e tecnologia começa a intervir
decisivamente na vida humana, e essa novidade exige reflexão ética.

De acordo com o conceito apresentado verifica-se que a distanásia ofende a
dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, devendo ser vedada pela Lei Maior, considerando o previsto no art. 5º,
inciso III, da Constituição Federal, aonde é rejeitada qualquer forma de tratamento
desumano e degradante.
5 Considerações Finais
A prática da eutanásia não é recente, considerando que era realizada desde
os primórdios da humanidade por diversos povos de diferentes culturas, quase
sempre tratando a morte como uma alternativa para o fim do sofrimento, tanto do
doente, quanto da família que sofria junto ao enfermo. A eutanásia era vista como
uma forma alternativa de morte, um meio de acabar com sofrimento de uma pessoa
que aguarda que a morte chegue naturalmente.
A eutanásia deriva dos vocabulários gregos, significando boa morte, morte
apropriada ou morrer bem, entre outros. A eutanásia pode-se conceituar como a
ação ou omissão que tem como propósito acarretar ou apressar a morte de alguém
para que assim se abrevie o sofrimento. Faz-se necessário se observar que a
eutanásia, para muitas pessoas é vista como uma forma de homicídio ou suicídio,
como um desrespeito ao direito a vida, assegurado em nossa Constituição Federal.
Nesse contexto, vale ressaltar que na Constituição Federal, também é assegurado
direito a vida com dignidade, o que muitas vezes não é possível para uma pessoa
que se encontra enfermo e sem perspectiva nenhuma de vida.
Diante do conceito de eutanásia verifica-se que esta se divide em eutanásia
ativa e eutanásia passiva.
Eutanásia ativa é aquela que resulta de uma ação direta para se por fim a
vida de um doente. Esta será direita quando feita por meio de condutas positivas,
será indireta quando se busca aliviar a dor e o sofrimento do paciente, com a
utilização de fármacos, que, no entanto apresentem como efeito secundário o evento
morte.
Eutanásia passiva, muito confundida com a ortotanásia, é o meio pelo qual há
a interrupção do emprego dos recursos utilizados para a manutenção da vida,
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enquanto na ortotanásia o evento morte já se iniciou e o paciente terminal segue
somente com cuidados meramente paliativos. No entendimento de vários autores,
defensores da ortotanásia, este procedimento possibilita ao ser humano morrer
dignamente e sem sofrimento.
A distanásia caracteriza-se pela adoção de medidas terapêuticas excessivas,
que já não direcionam para a cura do paciente, mas sim, para o sofrimento. Trata-se
portanto da adoção de medidas fúteis e desproporcionais, configurando tratamento
desumano e degradante ao paciente. Não há dúvida de que a distanásia ofende a
dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, devendo ser vedada pela Lei Maior, tendo em vista o previsto no art. 5º,
inciso III da Constituição Federal, aonde é rejeitada qualquer forma de tratamento
desumano e degradante.
Observa-se que há vários entendimentos, prós e contras, acerca do tema em
questão. Para melhor análise, insta ressaltar que devem ser observados os
princípios basilares do Direito, as garantias constitucionais e os direitos da
personalidade, como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida digna, o direito
ao próprio corpo e o direito a integridade psicofísica. Frisa-se, por derradeiro, que é
necessário fazer uma análise detalhada, diante de um caso concreto, devendo ser
observada a perspectiva da família, do médico e, sobretudo, do enfermo.
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Resumo: Tendo em vista o trabalho proposto em sala de aula, relativo à matéria de
Direito do Trabalho II, a qual envolve o tema sindical, bem como seu
desenvolvimento, sua importância no contexto social mundial, e, a influência do
mesmo nos direitos dos trabalhadores, desenvolveu-se o presente artigo, o qual
proporciona um entendimento abrangente e exclusivo com relação a tal instituto
(sindicalismo). Com a presente pesquisa científica, buscou-se desenvolver o tema
proposto, descrevendo pormenorizadamente o surgimento, o conceito, os reflexos, e
demais peculiaridades do referido tema.
Palavras Chave: Sindicato – Desigualdades – Exploração - Trabalhadores.
Abstract: In view of the proposed work in the classroom, on the field of Labour Law
II, which involves the issue of association, and its development, its importance in the
social world, and the influence of the same rights of workers, developed this article,
which provides a comprehensive and unique understanding with respect to such
institute (syndicate). With this scientific research, sought to develop the theme,
detailing the rise, the concept, reflections and other peculiarities of that theme.
Keywords: Syndicate – inequalities – exploration – workers.

1 Introdução
É sabido que a luta de classes, nominação decorrente das ideologias de Karl
Marx e Friedrich Engels, é fato fundamental para entendermos a conquista de
espaço, bem como de direitos, pelos trabalhadores. É incontroverso que sem o
sacrifício de milhares de trabalhadores, jamais se teria diminuído a concentração de
riquezas e a exploração do trabalho.
A morte de inúmeros inocentes foi o preço pago para a obtenção de
reconhecimento à classe operária dos direitos inerentes à dignidade da pessoa
humana e à liberdade. Ademais, o surgimento das associações, e posteriormente
dos sindicatos, trouxe uma oportunidade de defesa aos direitos classistas,
contribuindo então para a exigência de melhores condições de trabalho e
remunerações, por exemplo.
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A sede pelo capital e a busca incessante pelo poder, tornam o ser humano
inescrupuloso, capaz de sacrificar tudo e todos no alcance de seus ‘ideais’. Sem
dúvidas, toda essa disparidade entre empregado e empregador, acaba por
ocasionar os conflitos sociais, onde ambos encontram-se insatisfeitos com as
condições de trabalho, pleiteando por melhorias e soluções.

3

3.1

Desenvolvimento

Origem do Sindicalismo no Brasil e Exterior
A sociedade atual é, com o perdão da obviedade, formada pelas mais
diversas pessoas, as quais se identificam por classes, aplicando a solidariedade
como forma de atingirem os interesses comuns. As classes de trabalhadores (ou
melhor, sindicato dos trabalhadores) possuem destaque maior no contexto mundial,
vez que, através dos sindicatos, solidificaram as relações dos homens, tornando sua
união como o meio mais propício para a concretização de formas mais dignas de
trabalho.
Conforme o autor Mozart Victor Russomano:
O vigor da associação, sua força reivindicatória, sua
capacidade de impulso, suas perspectivas de sobrevivência
sempre hão de depender da solidariedade entre seus
componentes, tanto mais firme, quanto mais fortes os laços dos
interesses que formam a comunidade. (RUSSOMANO, 2002,
p.2).
Interessante é também, citar o autor brasileiro Marcelo Badaró Matos, o qual
inicia sua obra descrevendo a história de um líder sindical, denominado João de
Mattos. O mesmo forjou cartas de alforria, no intuito de libertar trabalhadores
escravos de padarias. Posteriormente, organizou encontros, os quais deram início
às primeiras organizações de trabalhadores, os quais buscavam defender os
interesses da classe. Nesse sentido, o autor afirma que o relato do trajeto de João
de Mattos, bem como a luta dos padeiros é importante pelo seguinte:
O processo de formação de uma classe só pode ser compreendido a
partir das condições objetivas (independentes da vontade dos
homens) que, desde o surgimento da propriedade privada (e do
Estado), opõem, no processo da produção, os produtores diretos,
àqueles quem detendo os meios de produção (terras, ferramentas,
máquinas, oficinas, fábricas, empresas), exploram os que nada
possuem, por isso têm de trabalhar para outros de forma a garantir
sua sobrevivência. (MATOS, 2009, p. 16).
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Diante disso podemos compreender o motivo da história de João de Mattos
ser sobremaneira relevante, na formação da classe trabalhadora no Brasil, ou seja,
“nela se revelam os elos entre os períodos anterior e posterior a 1888, no processo
de formação da classe trabalhadora” (MATOS, 2009, p. 17).
Ainda, consoante ao pensamento do autor Mozart V. Russomano, o mesmo
acredita que as raízes do sindicalismo, encontram-se ligadas ao do associativismo
profissional. Desta feita, afirma que não existem provas concretas que comprovem
historicamente a época de início, mas se tem vestígios de que: “entre os povos mais
antigos, citam-se alguns casos de agrupamentos profissionais. Foi o que ocorreu na
Índia, entre os hebreus e na civilização ária, segundo o Código de Hamurabi”
(RUSSOMANO, 2002, p.3).
Por conseguinte, o mesmo autor relata que “no Egito as organizações
profissionais foram expressivas” (RUSSOMANO, 2002, p.4); bem como que “não
nos surpreende que Roma nos ofereça (..) o aparecimento das primeiras
corporações” (RUSSOMANO, 2002, p.5); ou ainda que:
Entre os povos germânicos e saxônicos, tiveram muita expressão as
chamadas guildas (...) a compreensão das guildas deve partir do que
se chama costume do convite (...) os participantes do convite (...)
ficavam, entre si, vinculados por grave compromisso moral, que ia
aos extremos da solidariedade, da ajuda recíproca e do amparo às
iniciativas de beneficiência. (RUSSOMANO, 2002, p.9).

De uma forma geral compreendemos que com a necessidade da produção
em larga escala, e a contratação de mais trabalhadores, por exemplo, (pulando uma
enorme parte da história, pois acima nos tratamos da Idade Média), na Revolução
Industrial, as classes de artesãos, trabalhadores, etc., que no início reuniam-se mais
com finalidades religiosas, acabaram agregando aos costumes uma solidificação
basilar necessária para a construção, mais tarde, de uma classe sindical fortalecida.
Toda a história baseou-se em solidariedade, palavra chave para as
organizações progredirem, e embora encontrassem repressão, geraram frutos dos
quais nos beneficiamos atualmente. Isso pelo fato de que “a extinção das
corporações começou um fato social irreversível, emanante da luta de classes”
(RUSSOMANO, 2002, p.13). Porém, como os problemas sociais são de certa forma,
complexos, vale citar o seguinte:
Havia, entretanto, no fundo desse fato social, uma razão econômica.
Assim como a revolução municipalista destruiu o feudalismo,
substituindo a economia puramente agrária pela economia urbana,
dentro desta, a economia artesanal foi substituída pela economia
industrial (RUSSOMANO, 2002, p. 13).

Diante do contexto, observamos que as extinções de certas organizações
foram ocorrendo na medida em que novas necessidades sociais foram surgindo, e
na medida em que as inovações foram progredindo. Dessa forma precisou-se
adaptar ao novo cenário, sendo necessária a criação de um grupo que beneficiasse
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os trabalhadores de maneira fortificada. Nesse sentido, o próprio autor
RUSSOMANO, não sabendo ao certo o início do sindicalismo, pressupõe que:
Podemos afirmar que o nascimento do sindicalismo é a culminação
de um longo processo histórico, cheio de antecedentes numerosos e
importantes, que tinha por desaguadouro o ideal comum de
valorização do homem como pessoa e de reconhecimento dos
direitos essenciais à defesa de seus interesses e à expansão de sua
personalidade (RUSSOMANO, 2002, p. 17).

No Brasil, importante é citar o que nos traz o autor Marcelo Badaró Matos:
No início do século 20, quando começaram a surgir os primeiros
sindicatos dos trabalhadores do porto, como a União dos
Estivadores, ou a sociedade de resistência dos Trabalhadores em
Trapiches de Café, percebe-se que as continuidades em relação ao
período da escravidão ainda eram visíveis. O sindicato dos
trabalhadores em trapiches (os armazéns da época) de café, por
exemplo, fundado em 1905, possuía um quadro social
exclusivamente composto por trabalhadores negros e seus primeiros
presidentes foram todos negros (MATOS, 2002, p.25).

Como é sabido, todo o esforço, toda a luta por mudanças, gera conflitos, vez
que lidamos com pessoas e interesses. Resta claro, então, que todos os
trabalhadores
encontraram
inúmeras
dificuldades
até
obterem
sua
liberdade/dignidade, bem como foram censurados na difusão de suas idéias,
problematizando a obtenção de organização como ‘categoria’. E, no que se trata de
barreiras, essas eram imensamente maiores para aqueles que eram negros. Por
isso trazemos demais considerações que dizem respeito ao assunto do autor
Marcelo Badaró Matos:
Através de várias mobilizações e greves, os portuários do Rio
conquistaram, ainda no início do século, o direito de organizarem, por
meio dos sindicatos, a contratação das turmas de carregadores,
garantindo o monopólio do serviço no setor para os sindicalizados, e
criando regras que buscavam distribuir de formas mais uniforme os
dias de labuta pelo conjunto dos trabalhadores (MATOS, 2009, p.
25).

Atualmente, apesar de muitas oposições, convenhamos que dificilmente Lula
conseguiria converter décadas de escravidão, tão rapidamente, em dias mais
dignos. Inúmeras benesses provieram do governo de Lula, isso é incontroverso. E, é
ilusão, acreditar que reverter as atrocidades cometidas pelos detentores das
riquezas, sustentados em seus ‘reinados’ com anos de corrupção e exploração das
classes mais pobres, é um processo simplista. Trata-se, e convenhamos, de um
enorme jogo de interesses, que mantém todo o luxo e poder de inúmeros políticos e
traficantes em nossa sociedade. Seria necessário muito mais do que ideologias para
reais mudanças, vez que é necessário ‘saber jogar’. Todos os passos positivos que
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haviam sido alcançados até o golpe de 1964, foram sobremaneira impulsionados
para baixo com a ascensão militar. Pois, se o sistema já estava destruído, eles
terminaram de arruinar. No Brasil, podemos adotar os relatos do autor Mozart V.
Russomano,
Não foram pequenas as dificuldades enfrentadas pelos primeiros
líderes do movimento sindical brasileiro. Eles eram perseguidos, por
motivos ideológicos, pelo próprio Governo e, simultaneamente,
pressionados pelos empregadores. (RUSSOMANO, 2002, p. 31).

Em sua obra Princípios do Direito Sindical, o autor supra citado relata também
o depoimento de Joaquim Pimenta, o qual coaduna com todo o contexto, senão
vejamos:
“Organizar um sindicato, por mais pacíficos que fossem os intuitos de seus
promotores... era motivo de ser despedido, boicotado e, se a dispensa do
empregado provocava protestos ou reação pela greve, a interferência do
Estado imediatamente se fazia valer detendo os ousados, dispensando
ajuntamentos a pata de cavalo, forçando os mais tímidos a voltarem ao
trabalho”. (RUSSOMANO, 2002, p. 31).

Por fim, tendo em vista que a formação do sindicalismo foi gerada através da
luta de classes, bem como da exploração dos trabalhadores, vale citar outra
afirmação do autor Mozart Victor Russomano, senão vejamos: “o fenômeno mais
importante na vida sindical do nosso país, entretanto, não nasceu das leis e da
Constituição: nasceu dos fatos” (RUSSOMANO, 2002, p. 34). Assim entendemos
que toda a conjuntura que protege os trabalhadores foi gerada pelos diversos
conflitos enfrentados pelos mesmos, e pelas providências que foram sendo
tomadas, na sensibilização da classe.

3.2 Conceito de Direito Sindical
Conforme o autor Mozart Victor Russomano, o mesmo consagra o referido
instituto da seguinte maneira:
O tríplice conteúdo do Direito Sindical ou, se preferirmos, do Direito
Coletivo de Trabalho, dá-nos, com rara singeleza, o conceito do
mesmo, que nasce, espontaneamente, da demarcação de seu
campo de estudo. Em última análise, o Direito Coletivo do Trabalho é
a parte do Direito do Trabalho que estuda as organizações sindicais,
a negociação coletiva e os conflitos coletivos (RUSSOMANO, 2002,
p.48).

Por conseguinte, podemos nos valer das afirmações do autor já citado, e,
expor o que o mesmo define como sindicato, senão vejamos: “o sindicato é a pessoa
de direito privado que exerce atribuições de interesse público, (..), consoante a
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estrutura política do país e segundo o papel (..) que lhe seja atribuído”
(RUSSOMANO, 2002, p. 59). No entanto, o sindicalismo envolve situações mais
profundas do que podemos imaginar. Observe:
A representação dos interesses da categoria, porém, é mais
complexa e, juridicamente, mais profunda. É claro que, pelo fato de
representar e defender, inclusive perante o Estado, os interesses
coletivos da categoria, o sindicato não se transforma em pessoas de
direito público, pois, como acentuamos anteriormente, interesses de
grupos não se identificam com os interesses gerais da comunidade
ou do Estado, mesmo que a eles não se contraponham, Esses
interesses gerais são a área específica de movimentação das
pessoas de direito público. (RUSSOMANO, 2002, p. 61).

Nessa conjuntura, compreendemos que o sindicato é o que, aliadamente ao
Estado, luta “em nome do interesse nacional ou para defender – perante ele ou
perante o empresário – a solução adequada dos problemas relacionados com a
respectiva categoria” (RUSSOMANO, 2002, p. 63).

3.3 A Formação da Classe Trabalhadora no Brasil e a Importância
dos Sindicatos num Aspecto Geral
Aponta, o autor Marcelo Badaró Matos, que:
O processo de formação de uma classe só pode ser compreendido a
partir das condições objetivas (independentes da vontade dos
homens) que, desde o surgimento da propriedade privada (e do
Estado), opõem, no processo da produção, os produtores diretos,
àqueles quem detendo os meios de produção (terras, ferramentas,
máquinas, oficinas, fábricas, empresas), exploram os que nada
possuem, por isso têm de trabalhar para outros de forma a garantir
sua sobrevivência. (MATOS, 2009, p. 16).

No Brasil, a formação da classe trabalhadora se deu no início do século XX,
assim como descreve o autor acima citado, Marcelo Badaró Matos:
No início do século 20, quando começaram a surgir os primeiros
sindicatos dos trabalhadores do porto, como a União dos
Estivadores, ou a sociedade de resistência dos Trabalhadores em
Trapiches de Café, percebe-se que as continuidades em relação ao
período da escravidão ainda eram visíveis. O sindicato dos
trabalhadores em trapiches (os armazéns da época) de café, por
exemplo, fundado em 1905, possuía um quadro social
exclusivamente composto por trabalhadores negros e seus primeiros
presidentes foram todos negros. (MATOS, 2009, p.25).
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A partir daí, foi cada vez mais comum a liderança por negros, bem como a
atuação das organizações com “objetivos sindicais” (MATOS, 2009, p. 26). O autor
descreve que conforme materiais localizados, os mesmos informam a respeito da
primeira greve ocorrida no Brasil, a qual se deu na data de 09 de janeiro de 1858,
quando os trabalhadores reivindicaram por melhores condições e remunerações.
Os dados mostrados por MATOS demonstram que “através de várias
mobilizações e greves os portuários do Rio conquistaram, ainda no início do século,
o direito de organizarem, por meio dos sindicatos” (RUSSOMANO, 2002, p. 25).
Sempre pelas melhores condições de trabalho, pela regulamentação do horário
diário da labuta, e demais reivindicações presentes ainda em nossa sociedade.
Ao longo do processo de formação da classe trabalhadora, notamos que a
importância dos sindicatos se torna evidente, na medida em que constitui conquista
histórica pelos trabalhadores. Diante de um quadro negro povoado por inúmeras
intempéries, os trabalhadores demonstraram sua força e obtiveram a proteção
jurídica e trabalhista, fornecida pelo próprio Estado.
Ademais, a luta sindical é de suma importância para o desenvolvimento da
própria sociedade, não só na luta por condições mais dignas e melhor remuneradas,
mas no combate ao egocentrismo, à corrupção, e pela proteção das partes
hipossuficientes. Como se não bastasse, segundo informações retiradas de artigo
disponível na internet, no blog de Altamiro Borges, o mesmo afirma que o Ministério
do Trabalho revelou que o trabalho escravo tem aumentado suas proporções no
território brasileiro.
A tentativa de ludibriar o Ministério do Trabalho não é apenas um fato da
antiguidade, é a base do contexto histórico e encontrada atualmente, como podemos
notar o que relata MATOS quando traz informações no que dizem respeito ao
período de ditadura no Brasil, vejamos:
Na maré liberalizante, chapas com participação de membros
afinados com essas concepções venceriam eleições e, em alguns
casos, chegariam a tomar posse, burlando a vigilância do Ministério
do Trabalho sobre os ‘subversivos’. (MATOS, 2009, p.107).

Ora, a política influi de maneira direta nas condições sociais e no modo como
elas se desenrolam. O caso em tela demonstra mais uma vez a busca incessante
pelo capital e sacrifício da mão-de-obra trabalhadora, para obtenção de satisfação
pessoal. Essa é a mais pura prova da luxúria social, a qual permanece intensa em
nosso Estado Democrático de Direito.

3.4

Luta de Classes no Brasil e a Produção Capitalista
Como já havíamos dito, a luta de classes é sobremaneira fundamental para o
entendimento da formação da classe trabalhadora, e posteriormente dos próprios
sindicatos. Ademais, a produção capitalista engloba inúmeras questões que
caminham em desfavor do ‘proletariado’, considerando que a exploração e a baixa
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remuneração são algumas das situações mais evidentes de prejuízo à classe
trabalhadora, e que são provenientes da procura exacerbada pelo lucro.
De um lado temos a classe trabalhadora e de outro lado temos a classe
empregadora. Essa luta é marcada por um longo trajeto de derramamento de
sangue, e outras injustiças cometidas pelos detentores das riquezas. Sem querer me
utilizar de táticas de sensacionalismo, mas tenho por certo que enquanto alguém
vive em condições não favoráveis e indignas, alguém se corrompe para obter maior
quantidade de lucros. Nada obstante, como revela o autor Marcelo Badaró Matos:
No capitalismo, tal oposição objetiva entre os interesses dos
proprietários e os dos despossuídos ganha novos contornos, pois os
que vendem sua força de trabalho em troca de um salário adquirem,
na experiência comum da exploração a que estão submetidos, a
consciência da identidade entre seus interesses, que se opõem aos
interesses de seus exploradores, e, no bojo desse conflito (a luta de
classes), constroem sua consciência de classe. Os valores, discursos
e referências culturais que articulam tal consciência, entretanto, não
surgem do nada. Desenvolvem-se a partir da experiência da
exploração e das lutas de classes anteriores. Ou seja, numa
sociedade como a brasileira, marcada por quase quatro séculos de
escravidão, não seria possível pensar o surgimento de uma classe
trabalhadora assalariada sem levar em conta as lutas de classes – e
os valores e referências – que se desenrolaram entre os
trabalhadores escravizados e seus senhores, particularmente no
período final da vigência da escravidão, quando a luta pela liberdade
envolve contingentes cada vez mais significativos de pessoas.
(MATOS, 2009, p. 16/17).

Nesse sentido, a luta de classes, as dificuldades enfrentadas pelas
organizações, as resistências, opressões, dor, choro, perdas, foram sobremaneira
essenciais para a vida atual de uma sociedade inteira. Globalmente. De toda a dor
houve a conquista de espaço digno para os detentores da mão-de-obra. Infelizmente
a luta de classes persiste, e no regime capitalista, estranho seria se assim não se
sucedesse. No viés de uma mão-de-obra barata e o acúmulo do capital, observamos
que os mesmos tornam-se oponentes gigantescos, gerando reflexos agravantes
nessa sociedade consumista. Inteligente foi o que afirmou o autor Domenico de
Masi, em sua obra ‘O Futuro do Trabalho – Fadiga e Ócio na Sociedade PósIndustrial’:
Dos dois grandes modelos que se confrontaram no século XX, o
comunismo demonstrou saber distribuir a riqueza mas não saber
produzi-la; o capitalismo demonstrou saber produzi-la mas não
distribuí-la – nem distribuir equitativamente o trabalho, o poder e o
saber. Num debate radiofônico, Vaclav Havel, presidente da então
Tchecoslováquia, me disse: ‘O comunismo perdeu, mas o
capitalismo não venceu’. O muro de Berlim tinha caído fazia pouco.
(De Masi, 2001, p. 15).
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Conforme o autor Mozart V. Russomano:
O sindicato, com os aspectos que hoje oferece ao observador menos
atento, é resultante do regime capitalista que ele ataca ou sustenta,
ou seja, um órgão que nasceu pelo espírito de luta do operário contra
a ordem constituída. (RUSSOMANO, 2002, p. 28).

Nesse diapasão, podemos citar o que se segue:
Isso não quer dizer que não seja o sindicato ou não possa vir a ser,
na prática, um instrumento de sublevação, dentro do capitalismo que
o nutre. Os instrumentos principais da luta ideológica
contemporânea, deixaram de ser a guerra e a pressão econômica.
Trata-se, antes de tudo, da penetração das idéias novas nos velhos
bastiões, cada vez menos numerosos e, por isso, carecendo de
reforço e amparo, em que se acastelou o capitalismo ocidental.
(RUSSOMANO, 2002, p. 29).

No Brasil, ocorreu o seguinte:
A reforma da estrutura sindical proposta em fins de 1998, pelo
governo Fernando Henrique, instituiria a pluralidade sindical e
acabaria com o imposto. Mas manteria sob o controle da Justiça do
Trabalho definir qual sindicato poderia ser considerado
representativo para fins de negociação e contratação coletiva (...) O
objetivo desses governos explicitou-se em vários momentos. Tratase de fomentar o sindicato por empresa, parceiro do empresariado –
por adesão ou por pressão – na busca do aumento da produtividade
e da lucratividade. (MATOS, 2009, p. 134/135).

Entendemos, assim, a ligação entre a política e o Direito Sindical, e a
problemática social gerada por decisões tomadas em detrimento do favorecimento
do capital. Diante de todo o exposto
A conclusão, ao arrepio de todo o acúmulo de discussão no interior
do movimento sindical e na mesma linha do discurso empresarial, é a
de que o desemprego é gerado também porque há pouca
modernização no Brasil (...) Por meio desse discurso, operou-se uma
mudança no sentido da avaliação tradicional que o movimento
sindical acumulou, de que o fechamento de empresas em um
processo de abertura econômica é fruto da oligopolização da
economia (tendência à concentração de capitais) típica da lógica
capitalista”. (MATOS, 2009, p. 138/139).

Por fim, como solução podemos apontar o posicionamento do autor Marcelo
Badaró Matos:
Novas posições também têm de ser tomadas de forma a garantir o
alargamento da base social de apoio aos sindicatos do setor de
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serviços, em especial no caso dos serviços públicos, em que as
políticas de desobrigação do Estado têm não só desmontado as
estruturas da seguridade social, mas também atacado os servidores
e suas entidades representativas, apresentando-os como portadores
de privilégios contrários aos interesses da população (...) é a classe
trabalhadora quem continua a depender desses serviços públicos
cada vez mais sucateados, de educação, saúde etc. Unir nas lutas
os trabalhadores do serviço público e seus usuários, também
trabalhadores, deveria ser pauta prioritária do movimento sindical.
(MATOS, 2009, p. 151).

Concluímos o vazio gerado pela política capitalista, onde há o aumento do
desemprego e o crescimento da concentração de renda, e por assim dizer, a revolta
de mais da metade da população brasileira, que assiste sufocada, a luta entre os
‘poderosos’ em seus ‘joguinhos’ de interesse. Por fim, podemos citar a professora
Vania Beatriz Merlotti Herédia, a qual compreende a relação do trabalho e do
capitalismo, bem como os prejuízos decorrentes do referido modelo econômico, da
seguinte maneira:
Se o trabalho é o ponto de partida do processo de
humanização do ser social, ele, no capitalismo, passa a ser
utilizado como forma de degradação do próprio ser humano, no
momento em que o despersonaliza e o submete a uma
condição de desominização, de miséria humana, de
desapropriação de seu sentido de ser. Dessa maneira, o
trabalho que deveria ser uma fonte de realização do ser
humano, reduz-se à condição de subsistência e de
desumanização, pois o transforma em objeto. Essa é a lógica
perversa do trabalho na sociedade capitalista. (HERÉDIA,
2002, p. 2).
3.5

Da desigualdade social
Segundo artigo disponível na internet, no site da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional do Pará, encontrei uma fala coerente ao presente trabalho, escrito
pelo advogado Armando Dayverson Pegado Meira, o qual nos afirma que:
Atualmente os conflitos sociais têm como principais causas o
avanço da desigualdade de distribuição de renda no país e a
precariedade das questões sociais. Isto se comprova quando
se observa, em nosso cotidiano, conflitos referentes às
questões ambientais, agrárias, ao desemprego, à violência
urbana, às precárias estruturas de saneamento básico, à luta
pela soberania entre os países (MEIRA, 2010).
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Temos por certo que a desigualdade social é um fator que impulsiona o crime,
o tráfico, os problemas sociais em si, desencadeando ao longo do tempo inúmeras
revoltas, e principalmente, nas populações carentes. Não foi diferente com o
desenvolver da luta de classes dos trabalhadores, por exemplo. Assim como no
filme ‘Germinal’, dirigido por Claude Berri (1993), temos o retrato real, e ao mesmo
tempo chocante, do momento das greves e das injustiças sofridas pelos
trabalhadores (classe mais pobre, detentora apenas da mão-de-obra), a qual passa
por inúmeras ‘tempestades’ para conseguir organizar-se na luta por seus direitos.
Ademais, outro filme interessante é o ‘Quanto Vale ou é Por Quilo?’, assistido
também em sala de aula, o qual é brasileiro e foi dirigido por Sérgio Bianchi, no ano
de 2005. O referido filme retrata a exploração dos escravos comparada à miséria
dos dias atuais, bem como ao desvio de dinheiro pelas ONGs e suas relações com
empresas privadas e com o Governo.
Dos dois filmes acima expostos, embora de datas significativamente
distantes, podemos notar sua similaridade na exposição dos fatos, demonstrando o
quão prejudicial foi viver aproximadamente quatro séculos de escravidão, onde as
pessoas eram tratadas como ‘nada’, e onde o poder e o dinheiro sempre foram as
razões imperiosas para justificar a exploração dos negros e pobres.
Aliás, como já analisado, o presente trabalho não simpatiza com o
sensacionalismo, mas busca demonstrar o quão grave é termos uma sociedade
irresponsável, corrupta e egoísta, a qual valoriza demasiadamente os bens e
menospreza completamente o ser.

4

Considerações Finais
O presente trabalho evidencia uma realidade social, bem como o caos em
que a mesma se encontra, devido a seres corruptos distribuídos por toda a
sociedade, e que estão preocupados apenas com o próprio ‘umbigo’. Enquanto
tivermos governantes que desprezam a educação e um povo que se corrompe e
acredita que sempre podemos ter um meio mais fácil na obtenção dos recursos,
dificilmente poderemos reverter a crítica situação.
Assim como na luta de classes, a sociedade em si necessita da solidariedade.
Precisa para de pensar em si como centro do universo, e começar a olhar a vida de
maneira mais realista. Enquanto você dorme, tem alguém que não tem onde dormir;
enquanto você come, tem alguém que não tem algo para comer; e assim por diante.
A sensibilização das pessoas é a única capaz de reverter a situação de outras
pessoas. Assim vale citar uma frase muito conhecida de Paulo Freire, respeitado
educador e filósofo brasileiro: “Educação não transforma o mundo. Educação muda
pessoas. Pessoas transformam o mundo”.

5
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Resumo: Problematização de fatores, econômicos, sociais, políticos, forças
pensantes inerentes a matéria, classificação dos remédios precursores de melhores
condições do quesito, de garantismo do trabalho no Brasil, e considerações
internacionais justificadas na didática adotada a exposição dos defeitos pelos quais
a atualidade está constituída.
Palavras-Chave: Política; Emprego; Problematização; Brasil.
Abstract: Curriculum factors, economic, social, political, thinking forces inherent in
matter, classification of drugs precursors of better conditions of the item of
guaranteeism work in Brazil, and international considerations justified in teaching
adopted by the exposure of the defects which the present is formed.
Keywords: Policy; Employment; Curriculum; Brazil.

1 Introdução
Os assuntos aqui abordados, embora recentes, dissertam sobre
problemáticas pouco referidas na atualidade, fala-se aqui de economia moderna e
contemporânea, política em seus sentidos mais amplos traça também um
comparativo motivador da revelia das situações convenientes, da época que fora
transcorrida a principal obra investigada, o direito do trabalho que aqui se fala, passa
por sérias atualizações jurisprudenciais todo momento, até mesmo, em virtude de
ser uma das áreas mais céleres do direito público.
O Brasil, de todas as formas teve um avanço: tecnológico, industrial,
econômico, populacional, educacional, político, democrático, que o tornou hoje uma
das maiores economias do globo, exigindo assim uma grande demanda de mão-deobra para todas as áreas, os números almejados até o final do milênio passado
tornaram-se realidade logo no inicio do novo, foi nessa primeira década do atual
milênio que tudo tomou a devida forma.
Em sua maioria, toda essa evolução, deve-se a grande marcha de
internacionalização, de globalização que o mundo inteiro passa, e principalmente o
Brasil por ter se apresentado tão bem ao mundo nesse curto prazo histórico de dez
anos.
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O autor busca traçar uma análise comparativa de alguns postulados
econômicos e políticos básicos, no sentido de demonstrar que:
O direito do trabalho remunerado surge na história moderna e em
algumas Constituições Contemporâneas, como contrapartida
necessária do direito de propriedade privada, ambos constituindo
fundamentos da cidadania nas democracias representativas; para o
cidadão não proprietário, esse direito está em um plano equivalente
ao do direito de propriedade para os proprietários. (ASSIS, 2002,
p.13).

Vale salientar então, que o próprio direito de propriedade instituído pelos
proprietários, contradiz-se no decorrer do tempo, quando estes desenvolvem uma
ambição peculiar e desorganizada da busca pelo crescimento do capital.

2 Trabalho como direito: Fundamentos para uma política de promoção do
pleno emprego no Brasil
Para que se possa executar um programa de promoção de pleno emprego no
Brasil, é necessária que se remova entraves políticos macroeconômicos,
principalmente, no que diz respeito alta vulnerabilidade da economia externa.
Segundo Max Weber (1974, p.15), cidadania é um conjunto de direitos e
deveres do cidadão de influir, em igualdade de condições, no processo de criação,
uso e distribuição do poder político de seu país. E, é pelo exercício da cidadania
que outros direitos humanos, civis ou sociais são transformados em leis do Estado.
O conceito de igualdade de direitos segue paralelo ao de cidadania e nele se realiza.
E foi na democracia moderna, que se estendeu a cidadania aos não-proprietários,
que além da liberdade para trabalhar, também tem a igualdade de direito de
trabalhar.
Eventualmente, para parte da população que não recebe pelo trabalho uma
remuneração, esta pode ser compensada por outros intitulamentos do bem estar
social, providos pelo Estado como previdência, seguro-desemprego, seguro-saúde,
etc. Segundo Assis (2002, p.16), nos países de democracia social incompleta, como
o Brasil, o pleno emprego é uma demanda que surge como implicação lógica da
cidadania ampliada, e o alto desemprego representam um risco político.
Quando se diz que o alto desemprego, pode gerar assim, um risco político,
motiva-se esta hipótese levando em consideração a vulnerabilidade que o
desempregado exerce, em função do momento propício que este passa, para que o
ente político utilize-se dessa fragilidade econômico-social pelo qual o individuo
passa, para lograr êxito político as custas da situação do trabalhador.
Para o autor a cidadania ampliada, numa democracia representativa, é o
direito à cidadania, estendido a toda a população adulta de residentes, assim como,
aos nacionais não residentes; e o pleno emprego é aqui definido, a partir das
palavras de Wray (1998), como “a condição do mercado de trabalho onde todos os
que são aptos a trabalhar e estão dispostos a fazê-lo, encontram trabalho
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remunerado”. Então, como se pode ver, somente o Estado pode oferecer condições
macroeconômicas de pleno emprego, mediante manipulação de políticas fiscais e
monetárias.
Daí a necessidade de cada vez mais ampliar o relacionamento mercadológico
internacional, é preciso importar cada vez mais, grande também é a necessidade de
exportar, assim a entrada e saída de produtos comerciáveis é cada vez requer mais
mão-de-obra, tanto aumenta o desenvolvimento interno, quanto externo. Em sua
maioria, uma das atitudes que dão gás ao trabalho remunerado, são as relações
internacionais aplicadas a entrada e saída dos produtos industrializados no País.
O IBGE, que calcula as taxas oficiais de desocupação (desemprego) em seis
regiões metropolitanas no Brasil, considera desocupado apenas a pessoa (com
idade entre 15 a 60 anos) que tenha procurado trabalho na semana ou no mês de
referência da pesquisa, ficando de fora os que desistiram de procurar por um
trabalho, mas contando com os que têm um trabalho de meio período ou
simplesmente bicos. O que aponta para uma taxa de desemprego de 15,04% ao
ano, conforme o censo realizado no ano de 2000.
O censo realizado no ano 2000, aponta resultados alarmantes de
desemprego, esta situação inverte-se hoje, o ultimo censo de 2011, aponta para
uma taxa de 6% de desocupados, uma contradição bastante expressiva ao que
apresentam, pois o problema do desemprego só se resolve com mão de obra
qualificada, ou então menor exigência de qualificação por parte do mercado.
A Europa e os Estados Unidos passam hoje pela mesma situação que a
nossa economia passava no inicio da ultima década, da União Européia, são entre
sete e dez, os países que conseguem manter suas taxas de emprego semelhantes
com as brasileiras.
O problema enfrentado aqui, na situação atual, é a mão-de-obra qualificada,
por isso dizer que as políticas de promoção do emprego, ainda são inerentes, é
comprovado que se o investimento na educação não for ampliado, o problema do
desemprego continuará assombrando, uma vez que; mesmo as nações que estão
em maus lençóis, economicamente falando, no momento atual, já tiveram momentos
de glória, e esses momentos foram proporcionados pelos elevados investimentos na
educação dos indivíduos, na formação de mão-de-obra que pudesse atender a
demanda do processo de industrialização. Segundo a revista Exame:
Como vencer ao apagão da mão-de-obra: A solução definitiva para
falta de gente qualificada – um choque de qualidade na educação –
depende de uma vontade férrea da sociedade e de tempo. Até lá, a
economia brasileira terá de lidar cm a crônica falta de mão-de-obra.
(HOBSBAWM, 1989, p.127)

Na constituição Brasileira o direito ao trabalho remunerado é protegido e
assegurado, porém, não existe uma obrigação, por parte do setor privado ou do
setor público empregador, de suprir com essa demanda. Somente o Estado tem
condições de criar condições favoráveis ao pleno emprego no mercado de trabalho.
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São políticas do lado da oferta, como treinamentos e reciclagem de
mão de obra, e do lado da demanda, os gastos e déficit fiscal para
financiar os investimentos públicos, redução da taxa de juros,
redução da carga tributária, obras públicas, subsídios e incentivos a
investimentos privados, oferta de empregos públicos, reforma agrária
etc. ( ASSIS, 2002, p.21)

A economia, pela atuação do Estado do lado da demanda, decorre da
contestação keynesiana da chamada lei de Say que sustenta, que numa recessão
temporária, os preços dos produtos, do capital (juros) e da mão-de-obra (salários)
forem flexíveis para baixar, as mercadorias acabam sendo vendidas, os
investimentos são retomados e os trabalhadores são reempregados, já que a
tendência do mercado é buscar o equilíbrio da oferta e da procura em função da
concorrência de preços.
“Nesse contexto, não há como deixar de afirmar o trabalho como uma
categoria moral positiva, pelo menos para os milhões de seres humanos que se
encontram dele privados involuntariamente.” (ASSIS, 2002, p.24)
Através deste mesmo ângulo, vale a ressalva de que as politicas atuais de
melhoria para a faixa de consumo têm como principal viés o escoamento do produto
interno, para o próprio mercado interno, trazendo uma maior oferta de trabalho, o
reflexo é inevitável quanto ao crescimento proporcional: quanto melhor a oferta de
preços aos produtos, maior o consumo, quanto maior o consumo, maior a oferta de
trabalho e mais uma vez o aumento do consumo, afinal o trabalho para os não
proprietários significa poder aquisitivo para os bens de consumo, e assim
sucessivamente.
3 Trabalho como direito da cidadania
Os Estados Unidos e a França foram as primeiras democracias modernas no
campo político, em que surge o direito ao trabalho remunerado e o direito a
propriedade. Mas, não foi a lei ou a constituição que conciliou direito da propriedade
com direito ao trabalho remunerado e sim, por ser um continente em grande parte
habitado por índios, que poderiam ser expropriados para dar espaço à demanda de
milhões de novos imigrantes norte americano, em propriedades pequenas e médias,
que na condição de imigrantes poderia ser interpretado como igualdade de
oportunidades ou de condições.
Com a Revolução Francesa, o que acabou prevalecendo na França foi a
liberdade dos proprietários. A Revolução fez mais de 1,2 milhões de novos
proprietários, por meio de venda de terras, mas um número muito maior de
camponeses e proletários ficou de fora do acesso à propriedade.
Nos Estados Unidos, com um capitalismo vigoroso, desde o final do
século XX até a década de 1920, se conciliou o direito do trabalho
dos não proprietários e a propriedade privada dos meios de produção
sem restrições a cidadania Política, tendo assim, um fluxo contínuo
de imigrantes europeus em busca de trabalho e melhores condições
de sobrevivência. Já na Europa, ao contrário, as condições sociais
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eram tão precárias que levavam à emigração em massa até, pelo
menos, a primeira Guerra Mundial. (ASSIS, 2002, p. 28)

Momentos como este, deram novo rumo ao planeta, e puseram um marco na
história, dividindo-a em; antes e depois da Revolução, o capitalismo em si teve seu
marco nessa época, e é ele que motiva a necessidade de manutenção do emprego
no mundo todo, é através do trabalho que saem as fontes necessárias para manter a
propriedade e aumentar a riqueza.
4 A marcha indecisa da cidadania européia
É no direito à propriedade, que se fundamenta toda a construção do Código
Civil napoleônico da França, sendo que democratizou terra, que apesar de limitada,
forneceu uma base social estável para o regime novo. Em outros países europeus, a
forma de controle social dos não proprietários, conforme cita Assis ( 2002, p. 34)
foram principalmente as restrições ao direito de cidadania, como por exemplo, a
restrição do direito ao voto, restrição ao funcionamento dos partidos que
representavam os interesses dos não-proprietários e a cooptação por concessões
crescentes.
Para ilustrar tal questão:
Na Europa, após 1870, tornou-se cada vez mais claro que a
democratização da política dos estados era inteiramente inevitável.
As massas marchariam para o palco da política, quer isso agradasse
ou não os governantes. Foi o que realmente aconteceu. Sistemas
eleitorais baseados em amplo direito ao voto. [...]O objetivo dos
partidos socialistas não era conciliar o direito a condições melhores
de trabalho remunerado com o direito a propriedade privada, mas
sim a conquista do direito ao trabalho por meio da eliminação da
propriedade privada dos meios de produção. (ASSIS, 2002, p. 37)

Claro, que os partidos socialistas de massa, não detinham o monopólio das
preferências das camadas populares, embora tivessem uma grande e crescente
parcela delas. Para Hobsbawm, (1989, p.163-164), “a maioria dos eleitores era
fatalmente ou pobre, ou insegura ou descontente, ou ainda, tudo isso. Não podiam
deixar de estar dominados pela sua situação econômica e social, em outras palavras
pelo sutiã, ao de sua classe.”
A implicação política mais certa do desemprego nos países industrializados
foi a contradição entre direitos democráticos básicos universais e as condições
econômicas e sociais do cidadão, com isso, os Estados Unidos se afundou na
Grande Depressão, explodindo com um índice de 27% de desemprego no ano de
1933. Agora existem três coisas: cidadania, representação política e desemprego
sem precedentes.
O socialismo quis bater de frente com todos os princípios evolucionistas da
humanidade, principalmente com o capitalismo, que nesse momento já estava
enclausurado nas veias da sociedade, a aquisição da propriedade em virtude do
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trabalho remunerado, deu todo impulso para a criação de cada vez mais
oportunidades de trabalho, e aperfeiçoamento deste.
A principal diferença entre o trabalho escravo e o moderno trabalho
livre não é a posse da liberdade pessoal – liberdade de ir e vir,
liberdade de atividade econômica e inviolabilidade pessoal, mas o
fato de que o operário moderno é admitido na esfera pública e é
completamente emancipado como cidadão. (ARENDT, 1981, p. 229).

O direito de propriedade fundou a democracia de cidadania limitada. A
cidadania ampliada fundaria o direito ao trabalho remunerado. Em caso de conflito
entre os dois, um teria que ceder: no plano político, isto significava ou limitar a livre
iniciativa (liberalismo econômico) ou limitar a cidadania ampliada (democracia).

5 A Revolução político-social do New Deal (Novo Acordo)
O pensamento dominante justificava o desemprego como um fenômeno
natural do ciclo econômico, que se resolve por si mesmo na medida em que haja
flexibilidade de preços e salários nos mercados de bens e de trabalho (Lei de Say).
Mas, a revolução baseia-se na política, já que não era mais possível ficar indiferente
à questão social do desemprego, como a carga de sofrimento humano e de perdas
materiais que a Grande Depressão causou nos países industriais, como nos Estados
Unidos, com 15 milhões de desempregados, e na Alemanha com 6 milhões.
O programa esboçado por Eccles partia do princípio de que a crise
de desemprego em virtude da depressão dos negócios só seria
revertida se o governo tomasse emprestado dinheiro dos poucos
ricos para pô-lo em circulação pelas mãos dos muitos pobres,
mediante o recurso a déficits orçamentários. Na teoria keynesiana,
isso iria chamar-se aumentar a demanda efetiva, para compensar a
poupança (desejada) tirada de circulação pelos ricos (preferência
pela liquidez). (ASSIS, 2002, p.51).

Na Alemanha um banqueiro central, chamado Hjalmar Schacht criou um
programa de recuperação, inspirado no New Deal, chamado de Novo Plano, que
inaugurou a era dos contatos bilaterais de comércio, a única forma de recuperação
da capacidade alemã de pagamentos externos. “Nunca comprar mais do que posso
pagar, e, se possível, comprar dos países que compram de mim.” Com isso,
conseguiu as divisas necessárias para levar adiante o programa de pleno emprego,
juntamente com o programa de rearmamento. Três anos depois de iniciado o
programa haviam desaparecido os 6 milhões de desempregados alemães do auge
da crise.
Em termos de política econômica, a grande Revolução do New Deal
constituiu, em oposição ao liberalismo ortodoxo, em aplicar o
princípio da ampla intervenção do Estado no domínio econômico,
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seja através da política fiscal e monetária, seja pelo recurso ao poder
regulatório sobre a atividade privada. Isso significava o
estabelecimento de um limite ao direito de propriedade privada e, em
termos bastante concretos, o primado do direito ao trabalho sobre o
direito irrestrito a propriedade privada dos meios de produção
(ASSIS, 2002, p.55).

Concretiza-se o reflexo da importância de flexibilização, para as negociações
internacionais, compra e venda de produtos para o exterior, bipolarização da
economia.
Para o Brasil, a questão da bipolarização mundial, tornou-se um
inconveniente declarado, o que ocorre é que depois da criação da ONU –
Organização das Nações Unidas – em 1945, motivada pela Segunda Guerra
Mundial, tinha por principal objetivo a pacificação do mundo, neste mesmo contexto,
os olhos voltados para preservação do meio ambiente, estes entraves deram inicio a
discussões que tornavam países como o Brasil desfavorecido nessa metódica, pois
o Oriente já tinha passado pelos mais complexos avanços industriais, enquanto o
Ocidente ainda engatinhava rumo a industrialização, foi aqui, neste momento, que
os avanços industriais e tecnológicos brasileiros, foram afetados pela tentativa
frustrada do socialismo de retomar as rédeas da sociedade.

6 A guinada conservadora do corpo político
O autor faz uma busca histórica no tempo e na geografia em sentido
dimensional e político para explicar os motivos pelos quais as políticas de emprego
adotadas nos outros países, quiçá continentes, foram ou não eficazes uma perante
as outras. Na sua fala, o autor exemplifica tais motivos fazendo alusões a alguns
paradigmas sociais como a democracia, seu exercício, a liberdade em tese política e
contemporaneidades. “O exercício da liberdade política em plena era das
comunicações tem um efeito limitado sobre políticas de reversão de desemprego”
(ASSIS, 2002, p. 67).
Assim posiciona-se o autor, uma vez que, se o país passa por problemas de
altas taxas de desemprego, não é possível que o eleitor de seu voto para o
candidato que apresentar as propostas mais coesas, ou honestas, neste momento o
eleitor busca o político que lhe for mais favorável no sentido que aponta para a
diminuição da taxa do desemprego.
O desemprego por fim é capaz de inibir a Democracia de tal forma que, o que
está “por trás dos panos” no meio administrativo do Estado, é relevante para quem
precisa de dignidade, coisa esta que dificilmente, em tempos de globalização, se
consegue sem emprego, sem trabalho. Fala-se aqui da perspicácia do meio político
sobre a sociedade eleitoral que busca remédio para o desemprego. Por uma
questão de lógica, é possível perceber que o desemprego é um aliado forte dos
políticos, uma vez que quanto menos preocupações o eleitor tiver, menores serão os
motivos para este exercer sua democracia de maneira consciente.
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É dessa forma que o individuo para de exercer sua cidadania, é nela que
estão impregnados os princípios fundamentais garantidos pela constituição federal
do País, assim abarcando todos os sentidos e paradigmas sociais necessários para
que esta se faça valer.
Mas seria um engano tomar a clivagem de renda como
indicador exclusivo de tendência eleitoral nos países industrializados.
(ASSIS, 2002, p. 71).

Não seria um exagero dizer, que neste tempo em que a evolução política
industrial do mundo teve sua finalidade conturbada; o desequilíbrio entre o controle
de rendas, pleno emprego e estabilidade de preços.
7 Cidadania e pleno emprego no contexto brasileiro
É necessário apegar-se historicamente ao contexto que envolve as políticas
eleitorais no Brasil, para a facilitação do entendimento do conteúdo inerente ao
título, o país passou por muitos momentos revolucionários no âmbito democrático,
que forçaram as modificações aos modelos políticos empregatícios brasileiros.
Antes disso, devemos fazer uma ressalva ao que da tom aos fenômenos
geográficos, históricos, políticos e sociais que nos trazem a presente realidade dos
direcionamentos ao emprego e cidadania.
Um dos fenômenos mais discutidos nesse sentido é o Coronelismo, este foi o
que não impediu, mas atrasou a democracia brasileira, conseqüência o seu atraso
em sentido lato, pois a democracia já tem por finalidade dar vez à opinião máxima, a
representatividade desta nos meios sociais e suas finalidades são absurdamente
relevantes, em termos de crescimento econômico, cultural e político.
O Coronelismo tirava a liberdade do pouco índice populacional que tinha
direito a voto, para este fenômeno começar a ser desmembrado foi necessário muito
tempo, muita luta, muitos movimentos revolucionários; tanto é, que só se começou a
ver a democracia com sua real finalidade a partir do momento que as forças
partidárias começaram se formar desbancando a hegemonia cafeeira dona dos
maiores lotes de terras.
A finalidade da democracia, assim descrita, nada mais é do que a pura
expressão popular, ‘a manifestação dos direitos que o cidadão tem, de ser cidadão’,
e depois de tantos desafetos globais, criados em virtude do capitalismo, do direito a
propriedade, do aumento desta por parte dos trabalhadores remunerados, e do inicio
aos direitos trabalhistas por parte da força operária, nada mais coerente do que o
reflexo disso tudo também no Brasil, como conceituado no fenômeno do
Coronelismo.
Que se tome o devido cuidado, ao expressar que o coronelismo, devido a
evolução dos diretos humanos e do trabalho, foi extinto, pois para tal afirmação é
necessário um estudo muito mais aprofundado de cada região, este fenômeno não
tem clivagem apenas macro, mas sim microrregional, sendo senão a, uma das
fundamentações mais fortes do fenômeno social, Coronelismo.
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Sem contar, que em seguida, os movimentos sem terra dão a perspectiva da
reforma agrária e começaram a importunar mais ainda os fenômenos antidesenvolvimento existentes. Como já dito, não se pode dar o Coronelismo como
extinto, no máximo diminuído ou intimidado, pois nos municípios ainda se “faz vista
grossa” ao fenômeno, uma vez que, em proporções, apresentam-se menores do que
o extensor territorial nacional, e até mesmo que cada determinada região do país
tem suas particularidades culturais e costumeiras, que podem permitir a existência
deste fenômeno tão retrógado.
Aqui as condições sociológicas de extrema desigualdade, sobre tudo
no meio rural, onde se concentrava a maior parte da população
anulavam qualquer possibilidade de afirmação da cidadania política,
em especial, pela presença do fenômeno sócio político do
Coronelismo, que começaria a ser desmontado, mas não extinto,
pelo governo economicamente progressista de Vargas. Dupla
dependência, a do município em relação aos governos estaduais ou
federal e a dos eleitores em relação ao chefe local, ou Coronel.
(ASSIS, 2002, p. 72)

Com a desbancada do Coronelismo, deu-se início a evasão rural, e dai a
perspectiva de Estado industrializado, as pessoas começam a evacuar o meio rural
para irem à cidade em busca de bons empregos, liberdade, igualdade social e
oportunidades. Até que o processo de democratização não fosse amplamente
eficaz, essa revolução não teria sentido, através do voto que se poderia manifestar a
opinião pública, apenas assim, os políticos poderiam ver quais motivos a população
tinha ou não para então elegê-los.
As eleições começaram a tomar um caráter cada vez mais expressivo, sobre
a égide de garantia das políticas sociais trabalhistas apresentadas pelos partidos
políticos, que vieram dar força a população que gritava por trabalho naquele
momento.
A industrialização e a urbanização induziram os grandes fluxos
migratórios do campo para a cidade, acabaram a dar ao país as
primeiras características de uma democracia de massas com
aspectos peculiares: grandes continentes de subempregados e subocupados das periferias metropolitanas (não era ainda desemprego
generalizado, mas a transição do miserável meio rural, para o
“paraíso” urbano cheio de promessas), um operário que começava a
tomar consciência pela atuação (clandestina no caso do Partido
Comunista), dos partidos ideológicos e uma bem estabelecida
hegemonia do principal partido conservador, o PSD, no domínio
político e do poder do estado, para cooptar e manipular a única e
ineficiente força política de massa que não se tinha de começar a
levar a sério, o operário urbano de fábrica e de alguns serviços
(gráficos, portuários), que acabou absorvido na estrutura de poder
pela articulação clientelista das entidades previdenciárias (de forma
semelhante, mas não institucionalizada como na Argentina). No meio
desse zoológico social e cultural, uma espécie tenta ainda a resistir à
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extinção como força de classe: o operário industrial, reduzido a não
mais que 12,7% da massa empregada (DIEESE, 1999, p. 91).

Mais uma ressalva temporal é necessária aqui, para que compreendamos o
salto econômico dado nos últimos anos neste País, o corpo atuante do trabalhador
operário aumentou as políticas de incentivo a industrialização e crescimento,
tornaram necessário o aumento do proletariado nacional em face de demanda
exigida demonstrada na fonte do DIEESE em 1999.
Na realidade, em sistemas presidencialistas, as eleições majoritárias
costumam assumir caráter plebiscitário sobre o desempenho dos governos,
enquanto as eleições proporcionais são os campos prioritários das articulações
regionais de máquinas partidárias (no Brasil, conforme práticas remanescentes do
“Coronelismo” já analisadas).
Os novos movimentos sociais vieram à tona, pelo seu cunho de discussão
sobre as políticas públicas. O movimento dos sem terra, por exemplo, dá espaço
mais a discutições políticas do que emergencialmente de tomada de posse a
espaços físicos de terras férteis, suas discutições dão cordialidade à necessidade,
ao acesso, que toda a população deveria ter às políticas pagas e elaboradas com o
dinheiro público, mas que na maioria das vezes fica só nos grandes centros, essa é
uma nova maneira de se discutir a acessibilidade por um ângulo econômico social.
Trata-se de uma manifestação majoritária contra a política
econômica em curso, com destaque para suas conseqüências de
desemprego (o apoio ao candidato oficial ficou em 23%). O MST
resolveu o problema da interação política fazendo dos seus
acampamentos, das suas marchas e das suas cooperativas em
assentamentos um espaço público permanente de discussão política.
O MST mostra-se mais impaciente e mais radical. Contudo, ele está
fazendo a sociedade brasileira entender que o problema da terra não
é econômico, mas político; não se trata primordialmente de aumentar
a produção de alimentos baratos, para a produção ou commodities
para exportação, mas de garantir a cerca de 34 milhões de
brasileiros, que ainda moram no campo, acesso ao trabalho
remunerado e a uma sobrevivência digna pela conquista da terra
própria. (ASSIS, 2002, p. 94).

Se a idéia de socialismo ainda tem voz, é preciso manter e apoiar esses
movimentos revolucionários, que abrem antes de qualquer coisa, um aporta mais
ampla para o capitalismo bem distribuído, e a garantia de sobrevivência do mercado
agropecuário nacional, que mais ainda no Brasil deve ser protegido, uma vez que
somos o grande ‘Celeiro do Mundo’, sendo recordista em produção e exportação, de
vários artigos de consumo imediato para o planeta todo.

8 O custo previsível do status quo (Estado Atual)
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Fala-se do problema do desemprego no Brasil, com sua iniciação nos moldes
das pesquisas de estatísticas sociais, que na maioria das vezes, apontam números
inferiores que os reais, eles são manipulados com o intuito de iludir a massa
eleitoral.
Só são problemas políticos por que estamos em uma democracia isto
é, por que, bem ou mal, o cidadão esta exercendo seu direito de
reivindicar soluções; e a democracia já demonstrou, em
circunstâncias similares que pode resolvê-los, embora, em
circunstâncias também similares tenha sucumbido a eles. (ASSIS,
2002, p. 95)

A situação atual mostra-se bem melhor em relação ao inicio do processo de
industrialização nacional, muito embora ainda não logremos louros do status que
emanamos, nesse amplo contexto de discussões políticas e avanços aos quais nos
enquadramos, ainda é preciso muita cautela; cautela em todos os sentidos, o País
pode ainda perder forças, visto que o mundo passa por uma recessão econômica
muito forte, e enquanto países de economia antes superior investiram fortemente em
políticas que garantissem o conhecimento primordialmente a sua população, o Brasil
assim não o fez.
9 Considerações finais
O limite do possível na economia:
A questão da inflação é um ponto imparcial. Desde que o
desemprego é um indicador de ociosidade de equipamentos e
trabalhadores na economia, a emissão monetária (ou de títulos) para
cobrir o déficit não tem impacto sobre os preços: o dinheiro emitido
vai ser absorvido pelo aumento da produção, da renda e da
poupança num montante equivalente ao que foi apropriado pelo
governo ao fazer o déficit. Este sistema não elimina os
estrangulamentos, mas impede que o aumento dos salários num
setor se generalize para outros: enquanto o déficit público for
suficiente para cobrir o financiamento “colchão de amortecimento do
desemprego”, o setor privado terá que forçosamente compensar a
alta salarial em alguns setores pela queda em outros. (ASSIS, 2002,
p. 103)

Nesse ponto, vale-se analisar vários fatores sociais que podem trazer a tona
um tempo de pleno emprego no Brasil, como a redução das taxas de juros e
equiparidades dos salários (não apenas a diminuição destes), regularidades
inflacionárias, entre outros.
Segundo o professor Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral:
Os setores da economia no Brasil investiram muito na tecnologia, mas
esqueceram do ser humano, pensando que este fosse seguir de acessório
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para as máquinas, quando deveria ser ao contrário, sendo assim levar-seá ainda um tempo para que o trabalhador esteja apto a manusear coesa e
seguramente todas as tecnologias implantadas.

Este ponto ilustrado por Paulo Resende é completamente conveniente, afinal,
se há a existência de uma política para o pleno emprego no Brasil certamente está
na formação da mão de obra necessária para a operação de tecnologias evolutivas
do processo de crescimento e industrialização do país.
Tudo isso, aliado com políticas públicas que tornem o aperfeiçoamento
para o trabalho cada vez mais acessível, que as taxas cambiarias tenham queda, os
juros diminuam, a inflação fique estável, o controle fiscal seja cada vez mais
eficiente, dessa forma certamente não precisaremos, e nem mesmo correremos o
risco de nos depararmos com situações semelhantes a de países como: Espanha,
Grécia, Portugal, Estados Unidos, Itália que no momento passam pelas piores crises
já enfrentadas.
Países como a Grécia e a Espanha principalmente, passam hoje pelos mais
altos níveis de desemprego, seus PIB’s são extremamente inferiores que as suas
demandas provenientes de produto externo, os profissionais destes países hoje,
alteram suas qualificações na esperança de conseguirem empregos que exijam
menos qualificação do que possuem, a Grécia como pior exemplo de todos, já está
fardada a dar o ‘CALOTE’ no FMI, não existe nenhum tipo de receita que possa
salvar o país deste triste posicionamento.
Comovidamente, esta realidade europeia dá a diretriz para o caminho correto
para a não retratação desses fenômenos de queda da demanda de trabalho ao
Brasil; qualificar a mão-de-obra, manter a oferta de produto barato, a estabilização
da inflação, a preocupação em manter a produção de produto interno maior do que a
entrada de produtos do exterior também são fatores que contribuem para a
efetivação do crescimento econômico organizado e vigoroso.
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Resumo: O estudo tem como objeto realizar uma analise no setor de Recursos
Humanos voltado para área de Higiene e Segurança no trabalho visando
compreender as principais causas dos acidentes ocorridos com os coletores de lixo
de uma empresa localizada no Sudoeste do Paraná. O trabalho inicialmente
pretende levantar o número de acidentes com afastamentos ocorridos no período de
Julho de 2009 a Junho de 2011 e identificar quais foram as causa, visando formular
estratégias para reduzir o número de acidentes.
Palavras-chave: Higiene e Segurança no Trabalho. Acidente de Trabalho. Atestado.
Abstract: The study's objective conduct a review in the Human Resources sector
facing area of Health and Safety at work seeking to understand the main causes of
accidents involving garbage collectors a company located in Paraná. The work
initially plans to raise the number of accidents involving removals occurred from July
2009 to June 2011 and identify what were the causes in order to formulate strategies
to reduce the number of accidents.
Keywords: Health and Safety at Work. Accident. Attestation.

1 Introdução
Acidentes de trabalho são de grande preocupação para qualquer
organização, com a evolução do homem e mais tarde das máquinas a vapor as
fábricas puderam ser instaladas no centro das grandes cidades onde a mão de obra
era abundante. Devido as péssimas condições de trabalhos em que eram expostos,
resultaram em problemas ocupacionais extremamente sérios. A opinião pública
juntamente com sindicatos conseguiram com o passar dos anos, mudaram este
quadro.
Atualmente as leis que defendem os direitos dos trabalhadores estão mais
rigorosas, proporcionando as pessoas um trabalho digno, mais estável e seguro. As
organizações passaram a respeitar seus funcionários e focar seus esforços em fazer
com que seus funcionários sintam-se bem e estejam seguros em seu local de
trabalho.
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O objetivo geral do trabalho é realizar análise no setor de recursos humanos
voltado para área de higiene e segurança no trabalho, através do processo de
analise sugerido por Miles & Hubermam, e modelo de gráfico adaptado de Idalberto
Chiavenato a fim de realizar um levantamento do número de acidentes de trabalho
com afastamento que ocorreram nos últimos vinte e quatro meses, identificar as
causas dos acidentes, avaliarem as gravidades dos acidentes ocorridos e
classificando-os, além de sugerir estratégias para redução destes índices.
2 Aporte teórico
A história nos revela que os problemas com os acidentes de trabalho e as
doenças causadas por ele, não são recentes mais sim de séculos passados, eles
vem evoluindo juntamente com o homem desde a pré historia quando o homem
primitivo saia para suas casadas e colocava sua integridade física a mercê dos
riscos existentes nesta atividade.
Os primeiros relatos escritos a respeito de acidentes acusados pela execução
de atividade são encontrados em papiros Egípcios de 2.360 a.C, os quais
descreviam as condições de trabalho onde operários e serviçais eram expostos a
doenças devido às condições de higiene e também os riscos eminentes de
acidentes.
A partir do sec. XVIII, com a Revolução Industrial e o surgimento das
primeiras indústrias, foi o marco negro na historia das classes trabalhadoras, pois
começaram a ser submetidos às condições de trabalhos desumanas, como maior
incidência de acidente de trabalho e de doenças provocadas por substancias
utilizadas na produção, além de ambientes impróprios ao trabalho que geravam um
número elevado de doentes e acidentados.
A opinião pública não podia ficar indiferente a essa dramática situação em
que se encontravam os trabalhadores, por isso foi criado uma comissão de
inquéritos no parlamento britânico, e após muita luta consegui-se a aprovação da
primeira lei de proteção aos trabalhadores, no ano de 1802 a qual determinava que
fosse proibido o trabalho noturno e a carga horária de trabalho passaria a ser de
12horas diária, tornava obrigatório os empregados lavassem as paredes das
fabricas duas vezes por ano e que elas possuíssem ventilação adequada.
As péssimas condições de Trabalho e vida, entretanto, acabavam muitas
vezes por comprometer a própria produção, em face da grande constância
de acidentes e/ou doenças que produziam a intensidade produtiva. É deste
modo, e também como reação á capacidade de organização e clamor
popular, que se impôs o surgimento de novas ações normativas sanitárias
voltadas a este problema. (Waissmann & Castro, 1996).

Até a Segunda Guerra mundial a leis que protegiam os trabalhadores
sofreram alterações significativas, passando ter-se a compreensão de que para se
ter uma capacidade elevada na produção, às indústrias precisavam manter o maior
número de trabalhadores em produção ativa.
O Brasil também passou pelo processo de adaptação de suas condições de
trabalho e também de suas leis visando melhorias em prol dos trabalhadores, mas
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não deixando de lado a obtenção de lucro. Atualmente as leis que defendem o
direito dos trabalhadores estão mais rigorosas, proporcionando as pessoas um
trabalho digno, mais estável e seguro o possível.
As organizações passaram a respeitar seus funcionários e focar seus
esforços em fazer com que seus funcionários sintam-se bem em seu local de
trabalho, pois se sabe que as pessoas passam a maior parte do seu dia no local de
trabalho, e estudos comprovam que o trabalhador que se sente bem com seu
trabalho é mais produtivo.
Por estes motivos as organizações estão investindo muito não só no bem
estar de seu colaborador mais sim em sua saúde e segurança no local de trabalho,
sabendo que um acidente de trabalho, além de um sofrimento para o funcionário, é
um custo para a empresa, pois em muitos casos alem dos gastos com os primeiros
socorros, a empresa tende arcar com o prejuízo de o funcionário ficar de atestado
determinado pelo médico do trabalho por dias conforme a gravidade do acidente,
neste período a empresa precisa remanejar outro funcionário pra exercer a função.
Estudiosos como Mendes (2005, pg. 770) descrevem os acidentes de
trabalhos como fenômenos imprevisíveis, pois por mais que possa ser identificado o
grão de risco que um empregado esteja exposto, não é possível se determinar
quando vai acontecer.
Na maioria dos casos nas organizações é possível se minimizar ou mesmo
eliminar um possível acidente de trabalho com qualquer funcionário, mas existem
também os casos de empresas aos quais os funcionários estão expostos aos riscos
e por mais que os gestores possuem projetos de minimização dos mesmos, não é
possível eliminá-los por completo.
Devido a estas necessidades, os gestores trabalham a Segurança de seus
funcionários interligada com a Higiene do trabalho para obter maiores resultados.
Através da área de higiene do trabalho se é possível diagnosticar e prevenir
doenças tipicamente relacionadas ao trabalho, pose ser trabalhada através de
algumas questões como ergonometria e insalubridade.
O programa PCMSO foi um marco na historia dos direitos trabalhistas, pois
através dele passou-se a ser feito a avaliação dos funcionários, do momento em que
eram admitidos até a demissão do mesmo, criando-se assim um histórico medico, o
qual é de extrema importância para empresa, e também para o empregado.
O programa PCMSO é obrigatório ate hoje em dia para todas as empresas
que possuem seus empregados sobre o regime da CLT, ele é aplicado através dos
exames clínicos feitos por um Médico do Trabalho, são classificados como
admissional, demissional,. Retorno ao trabalho, mudança de cargo, periódicos e
complementares
A área de higiene no trabalho é continuamente ligada à área de Segurança
existente no ambiente de trabalho a qual influenciará diretamente nos resultados
obtidos pela organização. Segundo Chiavenato (2004, p. 438):
Segurança no trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educativas,
médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando
as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as
pessoas da implantação de práticas preventivas.
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Acidente do trabalho é uma ocorrência não programada, algo inesperado, que
interrompe ou interfere na rotina de serviço da empresa, o qual ocasiona perda de
tempo no trabalho, lesões muitas vezes graves e danos materiais. O acidente de
trabalho acontece por falta de preparo do funcionário, mas muitas vezes acaba
acontecendo por descuido, desatenção do individuo no momento em que esta
exercendo sua função o qual conduz a ocorrência de um acidente ou contribua
direta ou indiretamente para que ele ocorra. Mas também é de responsabilidade a
empresa ter uma conduta de além de treinar seus funcionários para que não
ocorram acidentes em sua empresa, tentar minimizar ou eliminar os fatores de riscos
existentes no ambiente.
O estudo da área de Segurança no trabalho pode ser dividido por três etapas:
as Causas dos Acidentes de Trabalho, a Classificação das Gravidades e por fim
Como Prevenir os Acidentes
2.1. Causas dos Acidentes de Trabalho
De acordo com Chiavenato (2004, pg. 442) todos e quaisquer que sejam
acidentes de trabalho possuem elementos que podem classificar as causas dos
acidentes de trabalho.
Diante de todos os métodos de classificação de acidentes ha dois elementos
que são classificados como causas básicas de acidentes em um ambiente de
trabalho o ato inseguro e as condições inseguras.
O Ato Inseguro é caracterizado pela irresponsabilidade do funcionário, neste
elemento as empresas dispõem de todas as condições de seguranças possíveis
para o funcionário, mas o mesmo o ignora e acaba se acidentando.
As Condições Inseguras são classificadas pela falta de segurança no
ambiente de trabalho, que é de responsabilidade da empresa identificá-las e eliminálas para que não venha a ocorrer um acidente.
Mas para que seja possível identificá-los a empresa deve avaliar alguns
fatores que contribuem para a ocorrência de um acidente como:
 Avaliar todos os equipamentos existentes na empresa e detectar quais
são defeituosos e que não fornecem proteção ao funcionário.
 Identificar quais são os procedimentos arriscados na hora de operar
uma máquina ou utilizar um equipamento.
 Classificar os locais no ambiente de trabalho que representam qualquer
tipo de risco de acidente com o funcionário.
Após se fazer a avaliação destes fatores e localizar os riscos existentes no
ambiente de trabalho, o procedimento que a empresa deve tomar, é executar
medidas para que venha diminuir ou mesmo eliminar estes fatores de risco.
2.2. Classificação das Gravidades
Conforme já foi mencionado anteriormente, acidentes de trabalho são
classificados como atos involuntários e inesperados que podem ser resultados tanto
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de um ato inseguro como de uma situação insegura, que venha causar qualquer tipo
de danos ao trabalhador.
Podemos classificar um acidente de trabalho pela sua gravidade como
acidentes sem afastamento, com afastamento, incapacidade temporária,
incapacidade parcial permanente, incapacidade permanente total e morte.
2.3. Como Prevenir os Acidentes
A Prevenção de acidentes no trabalho é um programa em longo prazo, onde o
primeiro objetivo é conscientizar o trabalhador que ele deve se proteger e proteger a
vida de seus companheiros, sempre tendo em vista que deve exercer suas funções
da forma mais segura o possível, e principalmente prestar muita atenção enquanto
está trabalhando.
Conforme Chiavenato (2004 pg. 444) um programa de prevenção de
acidentes é voltado basicamente para das atividades à Eliminação das condições
inseguras e à redução dos atos Inseguros.
A etapa de Eliminar as causas de Acidentes de Trabalho cabe a empresa
dispor políticas internas de prevenção de acidentes, o qual pode ser feito em
conjunto com um profissional da área de Segurança do Trabalho.
Uma alternativa para por em pratica sua norma internas é através da
elaboração e atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes a CIPA, a
qual é obrigatória para empresas Privada e públicas e também para órgãos
governamentais que possuam empregados registrados pela Consolidação Leis
trabalho (CLT).
Mas para as empresas terem um diagnostico exato de qual a sua real
situação a respeito dos acidentes que estão ocorrendo com os seus funcionários,
poder tomar a melhor decisão a respeito é preciso primeiro ser feito uma análise
minuciosa sobre os fatores dos fatores de risco a saúde física, mental e emocional
para os funcionários. Através dos resultados são criados, implantados projetos para
a prevenção e futura eliminação destes fatores de risco.
Miles & Hubermam (1994, citado por Roesch 1999, pg.260) apresenta um
modelo de analise de dados considerando três etapas:
 Redução de dados: este processo ocorre antes mesmo de se iniciar a
coleta dos dados, através dele é possível se delimitar o meio de como vai ser
obtido os dados.
 Apresentação dos dados: é o processo de manipulação dos dados, é
preciso organizar eles e reduzi-los para facilitar a analise as informações e
chegar a uma conclusão
 Extração de Conclusões e verificação etapa final do processo de
analise, com as informações obtidas e analisadas é possível elaborar
propostas para que possam ajudar a empresa a corrigir os problemas
encontrados.
Segundo Roesch (1999, pg.259) Analise comparativa dos dados- informações
e dados sobre as mesmas variáveis (ou similares) é feita cruzando-se o resultado
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com cada local pesquisado; buscando- aspectos comuns e específicos de cada local
[...].
Com este modelo é possível obter o numero exato de acidentes que
ocorreram em um determinado período e criar propostas para reduzirem os índices
de acidentes encontrados dentro da organização.
3- Modelo de analise proposto
Com base na adaptação do modelo de processo de analise sugerido por
Miles & Hubermam (1994), citado por Roesch (1999, pg.260), e utilizando como
apoio uma adaptação de Chiavenato (2004 pg. 439) foi possível criar um itinerário
para o levantamento e analise dados sobre a real situação da empresa quanto aos
acidentes ocorridos.
Com este processo será possível, por meio da analise dos dados, e apontar
as causas dos acidentes. Podendo, assim, propor ações para minimizar ou eliminar
o fator causador deste acidentes.
3.1. Levantamento dos dados
O ramo de atividade da empresa de estudo é de suma importância, pois de
acordo com informações do site do CEASA/PR (Centrais de Abastecimento do
Paraná S.A.) os brasileiros produzem em media 1 kg de lixo por dia, e esse aumento
excessivo de produção de lixo se dá devido ao maior poder aquisitivo do brasileiro.
Nos municípios do sudoeste do Paraná não é diferente, nos últimos anos o volume
de lixo produzido pela população dobrou, com o crescimento acelerado da
construção civil e o aumento do poder aquisitivo da população fez com que a
empresa crescesse para atender a essa demanda.
A porcentagem de separação de lixo dos municípios esta sendo 40% de toda
a população, fazendo assim o volume de lixo orgânico ser maior. Devido ao baixo
número de pessoas que fazem à separação do lixo, a empresa precisa coletar todo
o lixo e destinar ao Barracão de triagem, onde tanto o lixo orgânico, como o
reciclável, passa pelo mesmo processo de separação na usina de reciclagem e o
material que não tem mais como ser reciclado, segue ao aterro onde é feito todo
procedimento de descarte e compactação tornando assim atividade exercida pelos
coletores muito perigosa, pois os mesmos coletam tudo o que é lixo, ou seja, “todo e
qualquer resíduo que não tem mais utilidade é considerado lixo”
A empresa tenta prevenir os acidentes da melhor forma possível disponibiliza
para os seus funcionários os Equipamentos de Segurança Individual, possui a CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) em atividade, visando à
segurança de seus colaboradores.
Como seus funcionários são contratados sobre o regime da CLT, a empresa
possui o convenio com um Sindicato da categoria para auxiliar tanto na parte legal
trabalhista como na área de direitos e benefícios para os trabalhadores.
Mas mesmo com toda esta preocupação e prevenção foi possível verificar
através dos dados fornecidos pela empresa, que o nível de acidentes de trabalho
com afastamento.
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3.2. Apresentação dos dados
3.2.1. Identificação das Causas dos Acidentes
Os dados foram obtidos através do levantamento das fichas de analise de
acidentes e comparados com os cartões pontos, no período de Julho de 2009 à
Junho de 2011 onde pode se constatar que no período de 24 meses houve 30
acidentes com no mínimo um dia de afastamento do serviço, totalizando 432 dias de
atestados.
Através da análise desses documentos foi possível identificar as causas de
cada um dos acidentes que ocorreram no período de estudo, sendo possível
classificar os acidentes como Condição Insegura e Ato Inseguro.
Tabela 1 - Análise dos acidentes ocorridos no Ano de 2009:
Ano

Mês

Julho

Numero
Ato ou
Dias de
de
Condição
Atestado
Acidentes
Insegura
1

3

Condição
Insegura

1

15

Condição
Insegura

16

Ato
Inseguro

2009 Outubro 3

3

Ato
Inseguro

4

7

Ato
Inseguro

5

139

Ato
Inseguro

2

Causa do acidente
Ao coletar uma sacola de lixo em uma
determinada residência, o coletor acabou se
cortando com um caco de vidro que estava no
meio do lixo orgânico.
O funcionário foi saltar do estribo do caminhão
para fazer a coleta e acabou pisando em um
prego que perfurou seu pé.
Ocorreu devido a um descuido do motorista do
caminhão de coleta orgânica que ao passar em
um buraco bateu a plataforma onde fica o
coletor o estribo no chão com muita força e
projetou para o chão o coletor que estava no
estribo, o mesmo caiu com os dois joelhos no
chão e precisou ser socorrido e medicado.
Um dos coletores foi saltar do estribo para fazer
a coleta e acabou virando o pé
Ao saltar da plataforma para fazer a coleta do
lixo e pisou de mau jeito no chão e acabou
torcendo o tornozelo.
Um dos mais graves dos acidentes ocorridos na
unidade de Palmas, o motorista por imprudência
deixou o caminhão voltar um pouco pra traz na
hora de arrancar, e entrou em um buraco
fazendo com que o estribo encostasse-se ao
chão, só que no momento o coletor estava
voltando para subir na plataforma quando o
estribo encostou-se ao chão e acabou
esmagando o dedo do pé dele. Foi necessário
fazer cirurgia e ficou afastado por um tempo do
serviço.

Fonte: Autoria Propria (2011)
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Tabela 2 - Análise dos acidentes ocorridos no Ano de 2010

Ano

Mês

Numero
Ato ou
de
Dias de Condição
Acidentes Atestado Insegura
1

7

Condição
Insegura

2

9

Ato
Inseguro

1

1

Condição
Insegura

2

3

Ato
Inseguro

Março

1

20

Ato
Inseguro

Abril

1

3

Ato
Inseguro

1

7

Ato
Inseguro

2

7

Ato
Inseguro

3

3

Ato
Inseguro

Janeiro

Fevereiro

2010
Maio

Junho

1

2

Condição
Insegura

Julho

1

5

Ato
Inseguro

Agosto

1

5

Ato
Inseguro

ISSN 2237-700X

Causa do acidente
Ao coletar o lixo orgânico na residência, o
funcionário foi atacado por um cachorro,
que estava solto na rua, ficou seriamente
ferido.
O funcionário quando foi saltar da
plataforma para fazer a coleta se distraiu e
teve uma luxação no tornozelo.
O funcionário foi atacado pelo cachorro,
mas devido o animal ser de pequeno
porte, o ferimento não foi muito grave.
O funcionário virou o pé quando foi disser
da plataforma, o motivo foi por falta de
atenção.
O funcionário virou o pé quando foi disser
da plataforma, o motivo foi por falta de
atenção.
O funcionário estava correndo para fazer a
bandeira quando sentiu um dor forte na
perna, foi atendido pelo médico que
diagnosticou uma lesão muscular na coxa
direita, mas não considerada grave.
O funcionário foi bater o galão no cocho e
acabou lesionando o ombro
O outro foi erguer um galão pesado
sozinho e machucou o nervo das costas. E
também teve um terceiro acidente esse
menos grave, o funcionário foi saltar do
estribo e pisou no chão de mau jeito e
acabou sofrendo uma luxação
Virou o Pé ao saltar do caminhão
O coletor foi pegar as sacolas de lixo que
estavam na sexta de lixo numa casa no
centro da cidade, e o morador deixou seu
cachorro da raça Boxer solto no pátio, o
animal pulou o muro dos fundos da
residência deu a volta na lateral da casa e
avançou no coletor mordendo-o no rosto,
o coletor foi acudido pelo motorista e não
sofreu ferimentos muitos grave.
O funcionário enquanto estava correndo
sentiu um dor forte na perna foi atendido
pelo médico que diagnosticou uma lesão
muscular na coxa direita.
Ao virar o galão de lixo no cocho o
funcionário sentiu uma dor forte nas
costas. O médico o examinou e medicou,
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pois ele teve uma luxação no nervo das
costas.

Novembro 1

60

Ato
Inseguro

O coletor ao fazer a coleta numa bandeira
sentiu uma dor muito forte no ombro, foi
levado ao hospital onde o médico
ortopedista diagnosticou uma lesão grave
no nervo principal do ombro e o
encaminhou para fazer 20 seções de
fisioterapia como tratamento.

Fonte: Autoria Propria (2011)
Tabela 3 - Análise dos acidentes ocorridos no Ano de 2011:
Ano

Mês

Numero
Ato ou
Dias de
de
Condição
Atestado
Acidentes
Inseguro
1

7

Ato
Inseguro

2

1

Ato
Inseguro

3

3

Condição
Insegura

4

5

Ato
Inseguro

1

6

Condição
Insegura

2

15

Ato
Inseguro

3

1

Ato
Inseguro

1

1

Ato
Inseguro

Janeiro

2011

Fevereiro

Março
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Causa do acidente
O funcionário foi bater um galão e lesionou
as costas
Aconteceram quando foram saltar do
caminhão acabaram virando o pé, pois
pisaram de mau jeito no chão.
O funcionário foi coletar a sacola que
estava na cesta de lixo em uma residência
localizada em um bairro da cidade, e ao
pegar com as mãos a sacola cortou-se
com um pedaço de vidro que foi
descartado no lixo orgânico de forma
indevida.
Ao saltar do caminhão acabaram virando o
pé, pois pisaram de mau jeito no chão.
Ao fazer a coleta e levar até a bandeira em
um bairro da cidade o funcionário encostou
a saco de lixo na perna e acabou se
cortando com um caco de vidro que se
encontrava dentro de um saco preto,
precisando fazer pontos
O coletor pulou de mau jeito no chão e
acabou machucando o joelho, o médico
ortopedista teve as suspeitas que ele
lesionou o nervo menisco, mas com o
tempo de atestado e tratamento a lesão
sarou e não foi mais necessário submetê-lo
a cirurgia.
O coletor não esperou o motorista parar o
caminhão para descer e acabou saltando
da plataforma com o caminhão em
movimento caiu no chão e teve
escoriações leves nas mãos e pernas.
O funcionário não fez o alongamento
direito e por ser um dos dias mais frio ao
correr ele machucou o nervo da coxa, mas
não foi uma lesão grave.
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Abril

1

15

1

3

2

60

Maio

No momento em que o funcionário foi
coletar o lixo em um estabelecimento
Condição comercial acabou se cortando com o fundo
Insegura de um vidro de conserva que foi
descartado de forma totalmente errada
num saco preto precisando fazer pontos.
O funcionário foi coletar uma sacola de lixo
que estava numa cesta de lixo em frente a
uma residência em um determinado bairro,
Condição
acabou se cortando com um copo quebrado
Insegura
que estava colocado em uma sacola de lixo
orgânico, o caco de vidro a travesseou o
dedo indicador.
Foi bater um galão de duzentos litros
sozinhos, na hora em que foi virar o galão
no cocho à mão resvalou da boca do galão
que acabou batendo contra o peito dele,
machucando os nervos e a cartilagem os
Ato
quais revestem a costela, por ser uma lesão
Inseguro que precisa de muito tempo para sarar ele
continua sendo medicado e supervisionado
pelo médico ortopedista e traumatologista,
que o deixou por um período encostado
sem poder exercer qualquer tipo de esforço
físico.

Fonte: Autoria Propria (2011)

Após o levantamento de todos os acidentes que podem ser classificados
como Condição Insegura ou Ato Inseguro pode se verificar que a empresa fornece
para o funcionário os equipamentos de segurança individual EPI’s como, Luva Nitriu,
Calçados de segurança tipo Botina, Vestimenta de segurança camisetas e calças
com faixa refletiva, Vestimenta de segurança tipo capa de chuva, filtro solar, bonés,
os quais fornece de graça para o funcionário e exige como norma da empresa o seu
uso. Mas como ainda não existe uma luva especifica para coleta, à empresa fornece
a luva a qual eles têm proteção e consigam desempenhar sua função normalmente,
mas devido à má separação dos lixos por parte da população, acaba colocando os
coletores em constante risco, pois os EPI’s utilizados não têm total eficácia na
proteção contra materiais cortantes ou perfurantes que mesmos utilizando as luvas
acaba atravessando e ferindo o funcionário muitas vezes gravemente.
Outros casos que pode ser classificado com uma Condição Insegura para o
coletor é a enorme quantidade de cachorros soltos nas ruas e mesmos cachorros
que ficam soltos nos pátios das residências e que de uma forma ou de outra
encontram meios de fugir, estes animais além de fazerem um enorme caos quando
conseguem alcançar os sacos de lixo para procurar comida, também é um risco para
o coletor, pois o instinto de defesa e proteção ao ver um indivíduo estranho chegar e
pegar o pacote que foi deixado lá por seu dono, automaticamente avançam para
defender o objeto em questão, por isso esses animais adquirem uma raiva muito
grande com os coletores, e assim que os animais vêem o caminhão ou o coletor
avançam neles. Nestes casos a empresa não tem nenhum meio de proteger seus
funcionários, pois isso caberia a conscientização da população e de alguma medida
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que seja tomada pelos órgãos de defesa aos animais e prefeitura municipal para
controlar o numero de cachorros soltos nas ruas.
Com o levantamento destes dados pode se analisar e chegar à conclusão que
a maior parte dos acidentes pra não dizer todos são classificados por Atos
Inseguros, ocorrem por falta de atenção do funcionário e autoconfiança do mesmo,
que por vários motivos quer fazer sua atividade o mais rápido o possível deixando
de se cuidar, onde ocorrem os acidentes que são tão prejudiciais pra eles como para
a empresa.
3.2.2. Classificação da Gravidade
Acidentes de Trabalho
ocorridos no período
de 24 meses

Acidente com
Afastamento do
Trabalho

Ocorreram
30 acidentes de
Incapacidade
Temporária

Neste período não
houve nenhum
acidente com
Incapacidade parcial
permanente

Neste período não
houve nenhum
acidente com
Incapacidade total
permanente

Neste período
não houve
nenhum
acidente com
Morte

Gráfico adaptado de Idalberto Chiavenato figura 15.2 pg. 439

Com o levantamento dos dados e causa dos acidentes de trabalho ocorridos,
foi possível classificar a gravidade dos acidentes através do auxilio do gráfico
adaptado de Idalberto Chiavenato.
Os acidentes com afastamento que ocorreram no período estudado
corresponderam a menos de um ano em dias de atestado, sendo classificados por
Incapacidade temporária. Neste mesmo período não foi possível constatar nenhum
acidente que pudesse ser classificado como Incapacidade Parcial Permanente ou
Total Permanente, e também não houve nenhuma morte no decorrer deste período.
4- Considerações Finais
Com a Análise dos dados levantados juntamente com a empresa foi possível
identificar que ela fornece EPI’s Para seus funcionários, paga 40% de insalubridade
para os coletores, pois eles estão constantemente em contato com materiais
contaminados que podem colocar sua vida em risco, como forma de prevenir os
acidentes dentro da empresa possui a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
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Acidentes) em atividade. Mas ainda isso tudo não está sendo o suficiente para que
possam ser diminuídos os números elevados de acidentes que ocorrem dentro da
empresa.
Com base nos dados obtidos na análise foi possível perceber que a maio
parte dos acidentes ocorridos no período de estudos são classificados por Ato
Inseguro, que ocorrem por vários fatores e inclusive excesso de confiança por isso
foram feitas sugestões que pedem auxiliar a empresa reduzir o índice de acidentes.
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Resumo: Tendo em vista o trabalho proposto em sala de aula, relativo à matéria de
Direito do Trabalho II, a qual envolve o tema sindical, bem como seu
desenvolvimento, sua importância no contexto social mundial, e, a influência do
mesmo nos direitos dos trabalhadores, desenvolveu-se o presente artigo, o qual
proporciona um entendimento abrangente e exclusivo com relação a tal instituto
(sindicalismo). Com a presente pesquisa científica, se buscou desenvolver o tema
proposto, descrevendo pormenorizadamente o surgimento, o conceito, os reflexos, e
demais peculiaridades do referido tema.
Palavras Chave: Exploração – Retrocesso - Escravidão
Abstract: In view of the proposed work in the classroom, on the field of Labour Law
II, which involves the issue of association, and its development, its importance in the
social world, and the influence of the same rights of workers, developed this article,
which provides a comprehensive and unique understanding with respect to such
institute (syndicate). With this scientific research, sought to develop the theme,
detailing the rise, the concept, reflections and other peculiarities of that theme.
Keywords: inequalities – exploration – workers.

1 Introdução
É sabido que a luta de classes, nominação decorrente das ideologias de Karl
Marx e Friedrich Engels, é fato fundamental para entendermos a conquista de
espaço, bem como de direitos, pelos trabalhadores. É incontroverso que sem o
sacrifício de milhares de trabalhadores, jamais se teria diminuído a concentração de
riquezas e a exploração do trabalho.
A morte de inúmeros inocentes foi o preço pago para a obtenção de
reconhecimento à classe operária dos direitos inerentes à dignidade da pessoa
humana e à liberdade. Ademais, o surgimento das associações, e posteriormente
dos sindicatos, trouxe uma oportunidade de defesa aos direitos classistas,
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contribuindo então para a exigência de melhores condições de trabalho e
remunerações, por exemplo.
A sede pelo capital e a busca incessante pelo poder, tornam o ser humano
inescrupuloso, capaz de sacrificar tudo e todos no alcance de seus ‘ideais’. Sem
dúvidas, toda essa disparidade entre empregado e empregador, acaba por
ocasionar os conflitos sociais, onde ambos encontram-se insatisfeitos com as
condições de trabalho, pleiteando por melhorias e soluções.

2

Desenvolvimento
2.1Origem do Sindicalismo no Brasil e Exterior
A sociedade atual é, com o perdão da obviedade, formada pelas mais
diversas pessoas, as quais se identificam por classes, aplicando a solidariedade
como forma de atingirem os interesses comuns. As classes de trabalhadores (ou
melhor, sindicato dos trabalhadores) possuem destaque maior no contexto mundial,
vez que, através dos sindicatos, solidificaram as relações dos homens, tornando sua
união como o meio mais propício para a concretização de formas mais dignas de
trabalho.
Conforme o autor Mozart Victor Russomano:
O vigor da associação, sua força reivindicatória, sua
capacidade de impulso, suas perspectivas de sobrevivência
sempre hão de depender da solidariedade entre seus
componentes, tanto mais firme, quanto mais fortes os laços dos
interesses que formam a comunidade. (RUSSOMANO, 2002,
p.2).
Interessante é também, citar o autor brasileiro Marcelo Badaró Matos, o qual
inicia sua obra descrevendo a história de um líder sindical, denominado João de
Mattos. O mesmo forjou cartas de alforria, no intuito de libertar trabalhadores
escravos de padarias. Posteriormente, organizou encontros, os quais deram início
às primeiras organizações de trabalhadores, os quais buscavam defender os
interesses da classe. Nesse sentido, o autor afirma que o relato do trajeto de João
de Mattos, bem como a luta dos padeiros é importante pelo seguinte:
O processo de formação de uma classe só pode ser compreendido a
partir das condições objetivas (independentes da vontade dos
homens) que, desde o surgimento da propriedade privada (e do
Estado), opõem, no processo da produção, os produtores diretos,
àqueles quem detendo os meios de produção (terras, ferramentas,
máquinas, oficinas, fábricas, empresas), exploram os que nada
possuem, por isso têm de trabalhar para outros de forma a garantir
sua sobrevivência. (MATOS, 2009, p. 16).
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Diante disso podemos compreender o motivo da história de João de Mattos
ser sobremaneira relevante, na formação da classe trabalhadora no Brasil, ou seja,
“nela se revelam os elos entre os períodos anterior e posterior a 1888, no processo
de formação da classe trabalhadora” (MATOS, 2009, p. 17).
Ainda, consoante ao pensamento do autor Mozart V. Russomano, o mesmo
acredita que as raízes do sindicalismo, encontram-se ligadas ao do associativismo
profissional. Desta feita, afirma que não existem provas concretas que comprovem
historicamente a época de início, mas se tem vestígios de que: “entre os povos mais
antigos, citam-se alguns casos de agrupamentos profissionais. Foi o que ocorreu na
Índia, entre os hebreus e na civilização ária, segundo o Código de Hamurabi”
(RUSSOMANO, 2002, p.3).
Por conseguinte, o mesmo autor relata que “no Egito as organizações
profissionais foram expressivas” (RUSSOMANO, 2002, p.4); bem como que “não
nos surpreende que Roma nos ofereça (..) o aparecimento das primeiras
corporações” (RUSSOMANO, 2002, p.5); ou ainda que:
Entre os povos germânicos e saxônicos, tiveram muita expressão as
chamadas guildas (...) a compreensão das guildas deve partir do que
se chama costume do convite (...) os participantes do convite (...)
ficavam, entre si, vinculados por grave compromisso moral, que ia
aos extremos da solidariedade, da ajuda recíproca e do amparo às
iniciativas de beneficiência. (RUSSOMANO, 2002, p.9).

De uma forma geral compreendemos que com a necessidade da produção
em larga escala, e a contratação de mais trabalhadores, por exemplo, (pulando uma
enorme parte da história, pois acima nos tratamos da Idade Média), na Revolução
Industrial, as classes de artesãos, trabalhadores, etc., que no início reuniam-se mais
com finalidades religiosas, acabaram agregando aos costumes uma solidificação
basilar necessária para a construção, mais tarde, de uma classe sindical fortalecida.
Toda a história baseou-se em solidariedade, palavra chave para as
organizações progredirem, e embora encontrassem repressão, geraram frutos dos
quais nos beneficiamos atualmente. Isso pelo fato de que “a extinção das
corporações começou um fato social irreversível, emanante da luta de classes”
(RUSSOMANO, 2002, p.13). Porém, como os problemas sociais são de certa forma,
complexos, vale citar o seguinte:
Havia, entretanto, no fundo desse fato social, uma razão econômica.
Assim como a revolução municipalista destruiu o feudalismo,
substituindo a economia puramente agrária pela economia urbana,
dentro desta, a economia artesanal foi substituída pela economia
industrial (RUSSOMANO, 2002, p. 13).

Diante do contexto, observamos que as extinções de certas organizações
foram ocorrendo na medida em que novas necessidades sociais foram surgindo, e
na medida em que as inovações foram progredindo. Dessa forma precisou-se
adaptar ao novo cenário, sendo necessária a criação de um grupo que beneficiasse
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os trabalhadores de maneira fortificada. Nesse sentido, o próprio autor
RUSSOMANO, não sabendo ao certo o início do sindicalismo, pressupõe que:
Podemos afirmar que o nascimento do sindicalismo é a culminação
de um longo processo histórico, cheio de antecedentes numerosos e
importantes, que tinha por desaguadouro o ideal comum de
valorização do homem como pessoa e de reconhecimento dos
direitos essenciais à defesa de seus interesses e à expansão de sua
personalidade (RUSSOMANO, 2002, p. 17).

No Brasil, importante é citar o que nos traz o autor Marcelo Badaró Matos:
No início do século 20, quando começaram a surgir os primeiros
sindicatos dos trabalhadores do porto, como a União dos
Estivadores, ou a sociedade de resistência dos Trabalhadores em
Trapiches de Café, percebe-se que as continuidades em relação ao
período da escravidão ainda eram visíveis. O sindicato dos
trabalhadores em trapiches (os armazéns da época) de café, por
exemplo, fundado em 1905, possuía um quadro social
exclusivamente composto por trabalhadores negros e seus primeiros
presidentes foram todos negros (MATOS, 2002, p.25).

Como é sabido, todo o esforço, toda a luta por mudanças, gera conflitos, vez
que lidamos com pessoas e interesses. Resta claro, então, que todos os
trabalhadores
encontraram
inúmeras
dificuldades
até
obterem
sua
liberdade/dignidade, bem como foram censurados na difusão de suas idéias,
problematizando a obtenção de organização como ‘categoria’. E, no que se trata de
barreiras, essas eram imensamente maiores para aqueles que eram negros. Por
isso trazemos demais considerações que dizem respeito ao assunto do autor
Marcelo Badaró Matos:
Através de várias mobilizações e greves, os portuários do Rio
conquistaram, ainda no início do século, o direito de organizarem, por
meio dos sindicatos, a contratação das turmas de carregadores,
garantindo o monopólio do serviço no setor para os sindicalizados, e
criando regras que buscavam distribuir de formas mais uniforme os
dias de labuta pelo conjunto dos trabalhadores (MATOS, 2009, p.
25).

Atualmente, apesar de muitas oposições, convenhamos que dificilmente Lula
conseguiria converter décadas de escravidão, tão rapidamente, em dias mais
dignos. Inúmeras benesses provieram do governo de Lula, isso é incontroverso. E, é
ilusão, acreditar que reverter as atrocidades cometidas pelos detentores das
riquezas, sustentados em seus ‘reinados’ com anos de corrupção e exploração das
classes mais pobres, é um processo simplista. Trata-se, e convenhamos, de um
enorme jogo de interesses, que mantém todo o luxo e poder de inúmeros políticos e
traficantes em nossa sociedade. Seria necessário muito mais do que ideologias para
reais mudanças, vez que é necessário ‘saber jogar’. Todos os passos positivos que
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haviam sido alcançados até o golpe de 1964, foram sobremaneira impulsionados
para baixo com a ascensão militar. Pois, se o sistema já estava destruído, eles
terminaram de arruinar. No Brasil, podemos adotar os relatos do autor Mozart V.
Russomano,
Não foram pequenas as dificuldades enfrentadas pelos primeiros
líderes do movimento sindical brasileiro. Eles eram perseguidos, por
motivos ideológicos, pelo próprio Governo e, simultaneamente,
pressionados pelos empregadores. (RUSSOMANO, 2002, p. 31).

Em sua obra Princípios do Direito Sindical, o autor supra citado relata também
o depoimento de Joaquim Pimenta, o qual coaduna com todo o contexto, senão
vejamos:
“Organizar um sindicato, por mais pacíficos que fossem os intuitos de seus
promotores... era motivo de ser despedido, boicotado e, se a dispensa do
empregado provocava protestos ou reação pela greve, a interferência do
Estado imediatamente se fazia valer detendo os ousados, dispensando
ajuntamentos a pata de cavalo, forçando os mais tímidos a voltarem ao
trabalho”. (RUSSOMANO, 2002, p. 31).

Por fim, tendo em vista que a formação do sindicalismo foi gerada através da
luta de classes, bem como da exploração dos trabalhadores, vale citar outra
afirmação do autor Mozart Victor Russomano, senão vejamos: “o fenômeno mais
importante na vida sindical do nosso país, entretanto, não nasceu das leis e da
Constituição: nasceu dos fatos” (RUSSOMANO, 2002, p. 34). Assim entendemos
que toda a conjuntura que protege os trabalhadores foi gerada pelos diversos
conflitos enfrentados pelos mesmos, e pelas providências que foram sendo
tomadas, na sensibilização da classe.
2.2 Conceito de Direito Sindical
Conforme o autor Mozart Victor Russomano, o mesmo consagra o referido
instituto da seguinte maneira:
O tríplice conteúdo do Direito Sindical ou, se preferirmos, do Direito
Coletivo de Trabalho, dá-nos, com rara singeleza, o conceito do
mesmo, que nasce, espontaneamente, da demarcação de seu
campo de estudo. Em última análise, o Direito Coletivo do Trabalho é
a parte do Direito do Trabalho que estuda as organizações sindicais,
a negociação coletiva e os conflitos coletivos (RUSSOMANO, 2002,
p.48).

Por conseguinte, podemos nos valer das afirmações do autor já citado, e,
expor o que o mesmo define como sindicato, senão vejamos: “o sindicato é a pessoa
de direito privado que exerce atribuições de interesse público, (..), consoante a
estrutura política do país e segundo o papel (..) que lhe seja atribuído”
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(RUSSOMANO, 2002, p. 59). No entanto, o sindicalismo envolve situações mais
profundas do que podemos imaginar. Observe:
A representação dos interesses da categoria, porém, é mais
complexa e, juridicamente, mais profunda. É claro que, pelo fato de
representar e defender, inclusive perante o Estado, os interesses
coletivos da categoria, o sindicato não se transforma em pessoas de
direito público, pois, como acentuamos anteriormente, interesses de
grupos não se identificam com os interesses gerais da comunidade
ou do Estado, mesmo que a eles não se contraponham, Esses
interesses gerais são a área específica de movimentação das
pessoas de direito público. (RUSSOMANO, 2002, p. 61).

Nessa conjuntura, compreendemos que o sindicato é o que, aliadamente ao
Estado, luta “em nome do interesse nacional ou para defender – perante ele ou
perante o empresário – a solução adequada dos problemas relacionados com a
respectiva categoria” (RUSSOMANO, 2002, p. 63).

2.3 A Formação da Classe Trabalhadora no Brasil e a Importância dos
Sindicatos num Aspecto Geral
Aponta, o autor Marcelo Badaró Matos, que:
O processo de formação de uma classe só pode ser compreendido a
partir das condições objetivas (independentes da vontade dos
homens) que, desde o surgimento da propriedade privada (e do
Estado), opõem, no processo da produção, os produtores diretos,
àqueles quem detendo os meios de produção (terras, ferramentas,
máquinas, oficinas, fábricas, empresas), exploram os que nada
possuem, por isso têm de trabalhar para outros de forma a garantir
sua sobrevivência. (MATOS, 2009, p. 16).

No Brasil, a formação da classe trabalhadora se deu no início do século XX,
assim como descreve o autor acima citado, Marcelo Badaró Matos:
No início do século 20, quando começaram a surgir os primeiros
sindicatos dos trabalhadores do porto, como a União dos
Estivadores, ou a sociedade de resistência dos Trabalhadores em
Trapiches de Café, percebe-se que as continuidades em relação ao
período da escravidão ainda eram visíveis. O sindicato dos
trabalhadores em trapiches (os armazéns da época) de café, por
exemplo, fundado em 1905, possuía um quadro social
exclusivamente composto por trabalhadores negros e seus primeiros
presidentes foram todos negros. (MATOS, 2009, p.25).

A partir daí, foi cada vez mais comum a liderança por negros, bem como a
atuação das organizações com “objetivos sindicais” (MATOS, 2009, p. 26). O autor
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descreve que conforme materiais localizados, os mesmos informam a respeito da
primeira greve ocorrida no Brasil, a qual se deu na data de 09 de janeiro de 1858,
quando os trabalhadores reivindicaram por melhores condições e remunerações.
Os dados mostrados por MATOS demonstram que “através de várias
mobilizações e greves os portuários do Rio conquistaram, ainda no início do século,
o direito de organizarem, por meio dos sindicatos” (RUSSOMANO, 2002, p. 25).
Sempre pelas melhores condições de trabalho, pela regulamentação do horário
diário da labuta, e demais reivindicações presentes ainda em nossa sociedade.
Ao longo do processo de formação da classe trabalhadora, notamos que a
importância dos sindicatos se torna evidente, na medida em que constitui conquista
histórica pelos trabalhadores. Diante de um quadro negro povoado por inúmeras
intempéries, os trabalhadores demonstraram sua força e obtiveram a proteção
jurídica e trabalhista, fornecida pelo próprio Estado.
Ademais, a luta sindical é de suma importância para o desenvolvimento da
própria sociedade, não só na luta por condições mais dignas e melhor remuneradas,
mas no combate ao egocentrismo, à corrupção, e pela proteção das partes
hipossuficientes. Como se não bastasse, segundo informações retiradas de artigo
disponível na internet, no blog de Altamiro Borges, o mesmo afirma que o Ministério
do Trabalho revelou que o trabalho escravo tem aumentado suas proporções no
território brasileiro.
A tentativa de ludibriar o Ministério do Trabalho não é apenas um fato da
antiguidade, mas é a base do contexto histórico, sendo encontrada atualmente,
como podemos notar o que relata MATOS quando traz informações no que dizem
respeito ao período de ditadura no Brasil, vejamos:
Na maré liberalizante, chapas com participação de membros
afinados com essas concepções venceriam eleições e, em alguns
casos, chegariam a tomar posse, burlando a vigilância do Ministério
do Trabalho sobre os ‘subversivos’. (MATOS, 2009, p.107).

Ora, a política reflete diretamente na vida da população, e no rumo que a
mesma deve seguir. O histórico brasileiro demonstra mais uma vez a busca
incessante dos detentores de capital pelo monopólio, com o terrível sacrifício da
mão-de-obra trabalhadora. Essa é a mais pura prova da luxúria social, a qual
permanece intensa em nosso Estado Democrático de Direito.
2.4 O Surgimento da CUT e a influência do Capital Externo
Segundo o site http://www.sintet.ufu.br/sindicalismo.htm#CRONOLOGIA , com o
fim da ditadura militar, no ano de 1980, o sindicato retorna ao poderio dos
trabalhadores. Precisamente no dia 28 de agosto de 1983, ocorre o surgimento da
CUT – Central Única dos Trabalhadores, a qual tem por diretrizes o seguinte:
A CUT defende a liberdade e autonomia sindical com o compromisso
e o entendimento de que os trabalhadores têm o direito de decidir
livremente sobre suas formas de organização, filiação e sustentação
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financeira, com total independência frente ao Estado, governos,
patronato, partidos e agrupamentos políticos, credos e instituições
religiosas e a quaisquer organismos de caráter programático ou
institucional. Para a Central, as lutas da classe trabalhadora são
sustentadas pela unidade a partir da vontade e da consciência
política dos trabalhadores.

http://www.cut.org.br/institucional/38/historico
Nesse raciocínio, depois de inúmeros embates e lutas, a inflação estava
altíssima, considerando as eleições que garantiram a Presidência de Collor. Diante
do contexto o PT juntamente com a CUT lideraram o “Movimento pela Ética na
Política”, requerendo o impeachment do Presidente.
Ainda......
2.5 O Surgimento da Força Sindical
É sabido que a Força Sindical surgiu em contrapartida à CUT .
Como já havíamos dito, a luta de classes é sobremaneira fundamental para o
entendimento da formação da classe trabalhadora, e posteriormente dos próprios
sindicatos. Ademais, a produção capitalista engloba inúmeras questões que
caminham em desfavor do ‘proletariado’, considerando que a exploração e a baixa
remuneração são algumas das situações mais evidentes de prejuízo à classe
trabalhadora, e que são provenientes da procura exacerbada pelo lucro.
De um lado temos a classe trabalhadora e de outro lado temos a classe
empregadora. Essa luta é marcada por um longo trajeto de derramamento de
sangue, e outras injustiças cometidas pelos detentores das riquezas. Sem querer me
utilizar de táticas de sensacionalismo, mas tenho por certo que enquanto alguém
vive em condições não favoráveis e indignas, alguém se corrompe para obter maior
quantidade de lucros. Nada obstante, como revela o autor Marcelo Badaró Matos:
No capitalismo, tal oposição objetiva entre os interesses dos
proprietários e os dos despossuídos ganha novos contornos, pois os
que vendem sua força de trabalho em troca de um salário adquirem,
na experiência comum da exploração a que estão submetidos, a
consciência da identidade entre seus interesses, que se opõem aos
interesses de seus exploradores, e, no bojo desse conflito (a luta de
classes), constroem sua consciência de classe. Os valores, discursos
e referências culturais que articulam tal consciência, entretanto, não
surgem do nada. Desenvolvem-se a partir da experiência da
exploração e das lutas de classes anteriores. Ou seja, numa
sociedade como a brasileira, marcada por quase quatro séculos de
escravidão, não seria possível pensar o surgimento de uma classe
trabalhadora assalariada sem levar em conta as lutas de classes – e
os valores e referências – que se desenrolaram entre os
trabalhadores escravizados e seus senhores, particularmente no
período final da vigência da escravidão, quando a luta pela liberdade
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envolve contingentes cada vez mais significativos de pessoas.
(MATOS, 2009, p. 16/17).

Nesse sentido, a luta de classes, as dificuldades enfrentadas pelas
organizações, as resistências, opressões, dor, choro, perdas, foram sobremaneira
essenciais para a vida atual de uma sociedade inteira. Globalmente. De toda a dor
houve a conquista de espaço digno para os detentores da mão-de-obra. Infelizmente
a luta de classes persiste, e no regime capitalista, estranho seria se assim não se
sucedesse. No viés de uma mão-de-obra barata e o acúmulo do capital, observamos
que os mesmos tornam-se oponentes gigantescos, gerando reflexos agravantes
nessa sociedade consumista. Inteligente foi o que afirmou o autor Domenico de
Masi, em sua obra ‘O Futuro do Trabalho – Fadiga e Ócio na Sociedade PósIndustrial’:
Dos dois grandes modelos que se confrontaram no século XX, o
comunismo demonstrou saber distribuir a riqueza mas não saber
produzi-la; o capitalismo demonstrou saber produzi-la mas não
distribuí-la – nem distribuir equitativamente o trabalho, o poder e o
saber. Num debate radiofônico, Vaclav Havel, presidente da então
Tchecoslováquia, me disse: ‘O comunismo perdeu, mas o
capitalismo não venceu’. O muro de Berlim tinha caído fazia pouco.
(De Masi, 2001, p. 15).

Conforme o autor Mozart V. Russomano:
O sindicato, com os aspectos que hoje oferece ao observador menos
atento, é resultante do regime capitalista que ele ataca ou sustenta,
ou seja, um órgão que nasceu pelo espírito de luta do operário contra
a ordem constituída. (RUSSOMANO, 2002, p. 28).

Nesse diapasão, podemos citar o que se segue:
Isso não quer dizer que não seja o sindicato ou não possa vir a ser,
na prática, um instrumento de sublevação, dentro do capitalismo que
o nutre. Os instrumentos principais da luta ideológica
contemporânea, deixaram de ser a guerra e a pressão econômica.
Trata-se, antes de tudo, da penetração das idéias novas nos velhos
bastiões, cada vez menos numerosos e, por isso, carecendo de
reforço e amparo, em que se acastelou o capitalismo ocidental.
(RUSSOMANO, 2002, p. 29).

No Brasil, ocorreu o seguinte:
A reforma da estrutura sindical proposta em fins de 1998, pelo
governo Fernando Henrique, instituiria a pluralidade sindical e
acabaria com o imposto. Mas manteria sob o controle da Justiça do
Trabalho definir qual sindicato poderia ser considerado
representativo para fins de negociação e contratação coletiva (...) O
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objetivo desses governos explicitou-se em vários momentos. Tratase de fomentar o sindicato por empresa, parceiro do empresariado –
por adesão ou por pressão – na busca do aumento da produtividade
e da lucratividade. (MATOS, 2009, p. 134/135).

Entendemos, assim, a ligação entre a política e o Direito Sindical, e a
problemática social gerada por decisões tomadas em detrimento do favorecimento
do capital. Diante de todo o exposto
A conclusão, ao arrepio de todo o acúmulo de discussão no interior
do movimento sindical e na mesma linha do discurso empresarial, é a
de que o desemprego é gerado também porque há pouca
modernização no Brasil (...) Por meio desse discurso, operou-se uma
mudança no sentido da avaliação tradicional que o movimento
sindical acumulou, de que o fechamento de empresas em um
processo de abertura econômica é fruto da oligopolização da
economia (tendência à concentração de capitais) típica da lógica
capitalista”. (MATOS, 2009, p. 138/139).

Por fim, como solução podemos apontar o posicionamento do autor Marcelo
Badaró Matos:
Novas posições também têm de ser tomadas de forma a garantir o
alargamento da base social de apoio aos sindicatos do setor de
serviços, em especial no caso dos serviços públicos, em que as
políticas de desobrigação do Estado têm não só desmontado as
estruturas da seguridade social, mas também atacado os servidores
e suas entidades representativas, apresentando-os como portadores
de privilégios contrários aos interesses da população (...) é a classe
trabalhadora quem continua a depender desses serviços públicos
cada vez mais sucateados, de educação, saúde etc. Unir nas lutas
os trabalhadores do serviço público e seus usuários, também
trabalhadores, deveria ser pauta prioritária do movimento sindical.
(MATOS, 2009, p. 151).

Concluímos o vazio gerado pela política capitalista, onde há o aumento do
desemprego e o crescimento da concentração de renda, e por assim dizer, a revolta
de mais da metade da população brasileira, que assiste sufocada, a luta entre os
‘poderosos’ em seus ‘joguinhos’ de interesse. Por fim, podemos citar a professora
Vania Beatriz Merlotti Herédia, a qual compreende a relação do trabalho e do
capitalismo, bem como os prejuízos decorrentes do referido modelo econômico, da
seguinte maneira:
Se o trabalho é o ponto de partida do processo de
humanização do ser social, ele, no capitalismo, passa a ser
utilizado como forma de degradação do próprio ser humano, no
momento em que o despersonaliza e o submete a uma
condição de desominização, de miséria humana, de
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desapropriação de seu sentido de ser. Dessa maneira, o
trabalho que deveria ser uma fonte de realização do ser
humano, reduz-se à condição de subsistência e de
desumanização, pois o transforma em objeto. Essa é a lógica
perversa do trabalho na sociedade capitalista. (HERÉDIA,
2002, p. 2).
3 Considerações Finais
O presente trabalho evidencia uma realidade social, bem como o caos em
que a mesma se encontra, devido a seres corruptos distribuídos por toda a
sociedade, e que estão preocupados apenas com o próprio ‘umbigo’. Enquanto
tivermos governantes que desprezam a educação e um povo que se corrompe e
acredita que sempre podemos ter um meio mais fácil na obtenção dos recursos,
dificilmente poderemos reverter a crítica situação.
Assim como na luta de classes, a sociedade em si necessita da solidariedade.
Precisa para de pensar em si como centro do universo, e começar a olhar a vida de
maneira mais realista. Enquanto você dorme, tem alguém que não tem onde dormir;
enquanto você come, tem alguém que não tem algo para comer; e assim por diante.
A sensibilização das pessoas é a única capaz de reverter a situação de outras
pessoas. Assim vale citar uma frase muito conhecida de Paulo Freire, respeitado
educador e filósofo brasileiro: “Educação não transforma o mundo. Educação muda
pessoas. Pessoas transformam o mundo”.
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Resumo: O artigo tem por objetivo refletir sobre políticas públicas com enfoque de
gênero, que pretende analisar o impacto do Programa Nacional Mulheres Mil, um
exemplo de política pública destinada a promover a inclusão educacional, produtiva
e social de mulheres em situação de vulnerabilidade. O programa foi implementado
na cidade de Palmas/Pr em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR) –
Campus Palmas. O mesmo teve seu início nas regiões Norte e Nordeste do país,
devido o seu êxito, foi expandido para quase todo o território nacional.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Gênero. Programa Nacional Mulheres Mil
Abstract: The article aims at reflecting about public gender perspective policies and
analyzing the impact of the Mulheres Mil national program, an example of public
policy designed to promote educational, social and productive inclusion of women in
vulnerable situation. The program was implemented in the city of Palmas / Pr in
partnership with Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Palmas. This program was first
developed in the North and Northeast of Brazil and, due to its success, was
expanded to almost the entire national territory.
Key-words: Public Policies; Gender; Thousand Women national program.

1Introdução
No decorrer da história, as funções e as responsabilidades do Estado se
diversificaram e expandiram muito devido ao próprio desenvolvimento político das
sociedades e da forma como os governos iam se consolidando ao longo do tempo.
O século passado foi marcado pelo surgimento de uma nova e importante função do
Estado, a promoção do bem estar social. Essa nova demanda social, pressupõe
uma atuação diferenciada e diretamente ligada aos problemas do cotidiano da
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sociedade. Assim surgem as Políticas Públicas, com o objetivo inicial de dar
respostas às demandas específicas da sociedade.
Souza (2006), diz que política pública é uma ferramenta político-administrativa
orientada a um objetivo determinado. No sentido de ação pública, as políticas
públicas designam “o processo pelo qual são elaborados e implementados
programas de ação pública, isto é, dispositivos político-administrativos coordenados
em princípio em torno de objetivos explícitos”.
O propósito deste artigo é fazer uma reflexão acerca do tema políticas públicas,
destinado a estimular a inclusão educacional, produtiva e social das mulheres em
situação de vulnerabilidade, no entanto para melhor compreensão da importância
deste tema é fundamental delinearmos alguns conceitos de políticas públicas com
enfoque de gênero. O estudo conta ainda com um exemplo de política pública com
enfoque de gênero: o “Programa Nacional Mulheres Mil”, implantado no Brasil
inspirado em uma proposta canadense. O Mulheres Mil está inserido no conjunto de
prioridades das políticas públicas do Governo do Brasil, especialmente nos eixos
promoção da equidade, igualdade entre sexos, combate à violência contra mulher e
acesso à educação. Estruturado em três eixos - educação, cidadania e
desenvolvimento sustentável - o programa possibilita a inclusão social, por meio da
oferta de formação focada na autonomia e na criação de alternativas para a inserção
no mundo do trabalho, para que essas mulheres consigam melhorar a qualidade de
suas vidas e das de suas comunidades. Podemos dizer que este Programa, é uma
política pública de ação pública.
O objetivo explícito, determinado, de uma política pública é o problema a ser
enfrentado. No caso do Programa Nacional Mulheres Mil, trata-se de aliar a
educação ao trabalho, visando à diminuição de problemas sociais em comunidades
com baixo índice de desenvolvimento humano. Embora este não seja um problema
novo, a novidade está na forma de enfrentamento do problema através de uma
política pública com a colaboração de organismos internacionais. A influência destes
atores é outro fator que explica a construção do Programa Nacional Mulheres Mil. A
implementação de Políticas públicas de gênero, traz um argumento que se aplica de
forma geral na compreensão do papel dos organismos internacionais: tais
organismos realizam conferências internacionais e determinam que os países
assumam o compromisso moral de seguir recomendações específicas sem a
imposição de obrigações legais. (STROMQUIST, 1996)
Seguindo essa tendência, o Programa Nacional Mulheres Mil, no Brasil, é
implementado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério
da Educação (Setec/MEC), Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro
(AI/GM), Agência Brasileira de Cooperação (ABC), os Centros Federais de
Educação Profissional e Tecnológica (Cefets), Escola Técnica Federal, Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Rede Norte Nordeste de Educação
Tecnológica (Redenet), Institutos Federais de Educação, e o Conselho de Dirigentes
dos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Concefet). O
governo canadense é representado pela Agência Canadense para o
Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI) e a Associação do Colleges
Comunitário do Canadá (ACCC) e Colleges parceiros. Inicialmente este programa foi
implementado apenas nas regiões Norte e Nordeste, a partir de 2009 com o apoio
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dos Institutos Federais a experiência foi ampliada para todo o país, sendo
implantado nos municípios de Palmas e Coronel Vividos pelo Instituto Federal do
Paraná, Campus Palmas e sua Unidade Descentralizada de Coronel Vivida.
Neste sentido, o artigo está assim estruturado: conceitualização e objetivos das
políticas públicas, políticas públicas com enfoque de gênero, o Programa Nacional
Mulheres Mil, o programa como experiência no IFPR- Palmas e algumas
considerações sobre o tema.
2 Conceitualização e objetivos das políticas públicas
O conceito de políticas públicas comumente é empregado para definir as ações
governamentais, principalmente de âmbito social. Do ponto de vista acadêmico,
trata-se de um assunto das Ciências Humanas e Sociais, mais precisamente das
Ciências Políticas, porém, diversas áreas de conhecimento também se interessam
pelo assunto.
Conforme Souza (2006) as políticas públicas estão, em sua essência, vinculadas
fortemente ao Estado, define como os recursos serão utilizados para o beneficio de
seus cidadãos, de como os recursos, sob a forma de impostos, devem ser
acumulados e investidos e, no final do processo, fazer a prestação das contas
públicas. No entanto, não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja
política pública. Destacamos também o conceito dado por Teixeira (2002), onde ele
desenvolve um conceito que aborda elementos clássicos, tais como: alocação de
recursos públicos e desenvolvimento de ações a partir de regras definidas pelo
Estado e Sociedade. No entanto, atenta também para as omissões em determinadas
ações que fazem parte das políticas públicas. Dessa maneira, para Teixeira, política
pública é
[...] um processo dinâmico, com negociações, pressões,
mobilizações, alianças ou coalizões de interesses. Compreende a
formação de uma agenda que pode refletir ou não os interesses dos
setores majoritários da população, a depender do grau de
mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau de
institucionalização de mecanismos que viabilizem sua participação.
(TEIXEIRA, 2002, p.5)

A definição dada por Teixeira, embora nos remete a ideia de governo, está
diretamente ligada ao cotidiano das pessoas envolvidas em entidades
representativas de diversos segmentos sociais ou produtivos, de âmbito não
governamental. Com a possibilidade de participação mais intensa da sociedade,
nota-se a inclusão nos discursos destes representantes e de gestores públicos
(agentes de governo) da preocupação quanto à formatação de projetos e ações na
forma de leis. Entretanto, na prática, as políticas públicas podem assumir múltiplas
formas: legislação, recomendações oficiais em relatórios de organismos e
departamentos governamentais e resultados apurados por comissões apontadas
pelos governos. Cada vez mais as políticas públicas vêm sendo estabelecidas pelos
organismos internacionais de financiamento (BID, BIRD, UNESCO, FMI, USAID,
UNICEF) e regionais (CEPAL, CINTERFOR), por meio de conferências que criam
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para o país executor um compromisso de seguir estas recomendações, que acabam
por homogeneizar as características das políticas, que muitas vezes acabam por ser
distantes da realidade e/ou necessidade local.
Segundo Teixeira (2002), as políticas públicas visam responder a demandas,
principalmente dos setores marginalizados da sociedade, considerados como
vulneráveis. Objetivando também, entre outras coisas: ampliar e efetivar direitos de
cidadania, também gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos
institucionalmente; promover o desenvolvimento, criando alternativas de geração de
emprego e renda como forma compensatória dos ajustes criados por outras políticas
de cunho mais estratégico (econômicas); e regular conflitos entre os diversos atores
sociais que, mesmo hegemônicos, têm contradições de interesses que não se
resolvem por si mesmas ou pelo mercado e necessitam de mediação. Os objetivos
das políticas exprimem as opções e visões de mundo daqueles que controlam o
poder, mesmo que, para sua legitimação, necessitem contemplar certos interesses
de segmentos sociais dominados, dependendo assim da sua capacidade de
organização e negociação.
3 Políticas públicas com enfoque de gênero
As desigualdades entre homens e mulheres foram construídas, historicamente,
criando normas, costumes e praticas, reforçando atitudes e comportamentos
socialmente vividos numa cultura machista, patriarcal, racista que precisam ser
transformadas com a construção de novos valores que incluam respeito às
diferenças e valorizem as relações de igualdade de oportunidade entre os seres
humanos.
De acordo com Rodrigues (2004) um dos caminhos mais eficazes para se
enfrentar as desigualdades e as discriminações vivenciadas pelas mulheres, em
particular pelas mulheres negras, indígenas, trabalhadoras rurais, trabalhadoras
domésticas, portadoras de necessidades especiais, jovens e idosas, entre outras é a
implementação de políticas públicas com perspectiva de gênero. A atuação dos
movimentos feministas, juntamente com as conquistas em âmbito internacional, foi
fundamental para impulsionar políticas públicas para as mulheres no país. Nesse
sentido, é importante recuperarmos um pouco da história recente dos Movimentos
Feministas4, dos avanços internacionais e das políticas públicas para as mulheres
no Brasil. O movimento de mulheres vem se constituindo como um dos poderes da
sociedade civil, uma modalidade de movimento social com forte caráter propositivo e
uma significativa interlocução com os poderes do Estado. É nessa medida que
esses movimentos têm participado no processo de elaboração da legislação e de
formulação de políticas públicas. (RODRIGUES, 2003)
No Brasil, o campo de estudos de gênero consolidou-se no final dos anos 1970,
a incorporação da perspectiva de gênero por políticas públicas é, no entanto, um
tema ainda hoje pouco explorado. Segundo Farah (2004), o conceito de gênero foi
incorporado pelo feminismo e pela produção acadêmica sobre mulheres nos anos
1970 e, desde então, tem sido interpretado de formas distintas por diferentes
correntes do feminismo. O Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, de
1996, também destaca a feminização da pobreza no país, chamando a atenção para
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a disparidade salarial e para a situação particularmente vulnerável das mulheres
chefes de família.
Com base na noção de feminização da pobreza, organizações como o Banco
Mundial recomendam a focalização de políticas de combate à pobreza. Conforme
Farah (2004), documento do banco, intitulado “Rumo a Igualdade de Gênero”,
analisa o papel das políticas públicas na redução das desigualdades de gênero,
propondo, explicitamente, a focalização em mulheres das políticas de educação,
saúde, serviços de extensão rural, infraestrutura rural e urbana, e em áreas como
segurança e geração de emprego e renda. A proposta de focalização baseia-se no
argumento de que esta garantirá maior eficiência às políticas de combate à pobreza:
a atenção privilegiada às mulheres – seja por seu papel na família, seja por sua
presença decisiva nos assuntos ligados à moradia e ao bairro, seja ainda pela
presença significativa de mulheres entre a população pobre – terá impacto na
sociedade como um todo. Movimentos e entidades de mulheres no Brasil e no
exterior passaram também a defender a proposta de que as políticas de combate à
pobreza e outras políticas sociais tenham as mulheres como um de seus alvos
prioritários. Essa proposta esteve presente na Quarta Conferência Mundial sobre as
Mulheres, ocorrida em Pequim no ano de 1995. Com base no diagnóstico de que as
mulheres dos países em desenvolvimento são as mais atingidas pela intensificação
da pobreza dos anos 80, em decorrência da recessão prolongada e dos programas
de ajuste, recomendou-se a criação de programas de apoio a mulheres (acesso a
crédito e geração de emprego e renda). Também no Brasil movimentos e entidades
de mulheres recomendam que programas de combate pobreza atendam
prioritariamente mulheres. O associativismo e sindicalismo rural já perceberam a
necessidade de ampliação dos espaços para as mulheres, quando passou a chamar
as mulheres para os seus movimentos, reforçando assim as entidades. Hoje, é
comum mulheres presidindo sindicatos, associações, cooperativas, etc.
O desafio posto é garantir que as diferentes secretarias e instâncias públicas
(governos) articulem ações e políticas intersetorializadas que fortaleçam e eleve a
cidadania das mulheres, com políticas que considerem os recortes de gênero,
raça/etnia, geração, observando, também, o princípio do estado laico. A função das
políticas públicas para mulheres é contribuir para a promoção da equidade de
gênero, através da implementação de políticas públicas que efetivem os direitos
humanos das mulheres e elevem a sua cidadania.
Entre os programas voltados para as mulheres, com perspectiva de gênero ou
que têm grandes possibilidades de gerar mudanças na vida das mulheres, eles
carecem de fortalecimento e maior articulação. Programas como segurança
alimentar; Saúde da Mulher; Educação na primeira infância, Pronaf Mulher, e o mais
recente, Programa Nacional Mulheres Mil. As mulheres carecem de um novo olhar
nas políticas públicas, que privilegiem a sua participação, não apenas naquelas
ações e/ou projetos sociais relacionados com alimentação, medicamentos, etc., mas
também na questão das políticas de cunho empreendedor, como as relacionadas ao
financiamento da produção rural e urbana.
Um exemplo de uma política pública é o PRONAF – Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, onde, além do crédito rural específico para a agricultura
familiar, uma série de projetos e ações é levada ao espaço rural. Comparando-se
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com o antigo crédito rural, houve muitos avanços, com a ampliação de projetos e
ações financiados, inclusive facilitando a participação das mulheres, é o caso do
Pronaf – Mulher: política que visa ampliar as possibilidades das mulheres rurais.
Porém esta linha de crédito, criada a 8 anos ainda é pouco conhecida (pelas
próprias mulheres, extensionistas e agentes de crédito) e acessada.

4 O Programa Nacional Mulheres Mil
O Programa Mulheres Mil – Educação, Cidadania e Desenvolvimento
Sustentável, decorrente da Cooperação Internacional Brasil-Canadá, começou a ser
pensado em 2005 entre brasileiros e canadenses. De 2005 a março de 2011, houve
diversos intercâmbios de conhecimento entre docentes e gestores brasileiros e
canadenses. A primeira ação, em abril de 2007, contou com uma parceria entre o
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), na época Centro Federal de
Educação Profissional e Tecnológica (Cefet), e os colleges canadenses. O projeto
teve um resultado tão favorável, que por meio da International Development Agency
(CIDA), a Association of Canadian Community Colleges (ACCC) e os Colleges
Canadenses, e no Brasil, através da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec), da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério da
Educação e a Rede Norte-Nordeste de Educação Tecnológica, construíram um
projeto para ampliar a ação para outros estados. Assim nasceu o Mulheres Mil,
sendo o Rio Grande do Norte, o estado pioneiro no desenvolvimento de suas ações,
mais tarde, contou com o Conselho das Instituições Federais de Educação
Tecnológica (CONIF) e com Instituto Federais de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins. (BRASIL,
2012)
Com o êxito da experiência nos estados brasileiros já mencionados, o projeto foi
expandido para todo o território nacional, como “Programa Nacional Mulheres Mil”,
cuja proposta é de aliar a educação ao trabalho, visando à diminuição de problemas
sociais em comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Instituído
pela portaria do MEC n0 1.015 de 21 de julho de 2011, com o objetivo de promover a
inclusão social e econômica das mulheres, permitindo-lhes melhorar o seu potencial
de mão-de-obra, suas vidas e as das suas famílias e comunidades. O Programa
possibilita que mulheres moradoras de comunidades com baixo índice de
desenvolvimento humano, sem o pleno acesso aos serviços públicos básicos, ou
integrantes dos Territórios da Cidadania, tenham uma formação educacional,
profissional e tecnológica, que permita sua elevação de escolaridade, emancipação
e acesso ao mundo do trabalho, por meio do estímulo ao empreendedorismo, às
formas associativas solidárias e à empregabilidade.
O programa também integra as ações do Plano Brasil sem Miséria, instituído pelo
Decreto n0 7.492 de 2 de julho de 2011. Estruturado em torno de três eixos:
educação, cidadania e desenvolvimento sustentável. Esses três eixos que compõem
o Programa assumem como princípios a inclusão social e redução das
desigualdades sociais. Para isso, pretende através da articulação das temáticas de
gênero, equidade e diversidade étnica, discutir sobre o crescimento econômico
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ambientalmente sustentável, enfatizando o emprego e a geração de renda reduzindo
as desigualdades individuais como tentativa de minimizar os problemas regionais e
locais em torno da pobreza e da sustentabilidade econômica local. Neste sentido o
programa está alinhado a um contexto e conjunto de prioridades das políticas
públicas do governo brasileiro, entre eles: o alcance das Metas do Milênio,
promulgado pela ONU em 2000 e aprovada por 191 países. Entre as metas
estabelecidas estão à erradicação da extrema pobreza e da fome, promoção de
igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres e garantia da sustentabilidade
ambiental; e Projeto Metas Educativas 2021 – a educação que queremos para a
geração bicentenária – promovido pela Organização dos Estados Ibero-Americano
(OEI) e aprovado pelos chefes de Estados e Governos dos países membros em
dezembro de 2010.
Para o alcance desses objetivos, foram desenvolvidos processos, metodologias,
ferramentas técnicas e currículos que promovessem o acesso e a permanência em
sala de aula e a formação em áreas profissionais específicas da cada localidade
assim como a transmissão de temas transversais para a formação cidadã, tais como
comportamento sustentável, saúde e direito da mulher, inclusão digital,
cooperativismo, proteção ambiental, dentre outros, com o intuito de possibilitar sua
inserção no mundo do trabalho. Nesse contexto a proposta apresenta uma
metodologia baseada no Sistema de Acesso, Permanência e Êxito, desenvolvido
para acolher mulheres que se encontram em diversos contextos de marginalização e
vulnerabilidade social. Essa metodologia foi concebida e estruturada a partir dos
conhecimentos desenvolvidos pelos Community Colleges canadenses em suas
experiências de promoção da equidade, de atendimento às populações
desfavorecidas. O sistema canadense é denominado Sistema ARAP (Avaliação e
Reconhecimento de Aprendizagem Prévia) e consiste, em linhas gerais, certificar
todas as aprendizagens formais ou não formais e proporcionar a qualificação nas
áreas necessárias à complementação da qualificação.
No caso do Brasil, o Sistema de Acesso, Permanência e Êxito, além de prever o
reconhecimento de saberes ao longo da vida, contempla instrumentos e
mecanismos de acolhimento de populações não tradicionais, que viabilizem o
acesso à formação profissional e cidadã, com elevação de escolaridade, a inserção
produtiva e a mobilidade no mundo do trabalho, o acompanhamento dos egressos e
os impactos gerados na família e na comunidade.
Consideram-se de acesso um conjunto de serviços, métodos e sistemáticas de
aproximação, compreensão e diálogo com a comunidade, que possibilite o processo
de inclusão de populações não tradicionais nas instituições educacionais. Assim
como permanência e êxito, consiste em um conjunto de ações, serviços, métodos e
sistemáticas de caráter inter, trans e multidisciplinares direcionadas à oferta
educacional e ao atendimento socioeconômico das participantes, pautado em um
processo planejado, articulado e integrado, capaz de favorecer e fomentar o
desenvolvimento integral e sustentável das alunas, de seus familiares e das
comunidades em que vivem. A Permanência e Êxito incluem ainda estrutura e
serviços acadêmicos e de assistência social e faz parte de uma cultura inclusiva,
que promove a criação de uma comunidade escolar segura, solidária, acolhedora,
colaborativa e estimulante, com ênfase na valorização do sujeito e dos grupos
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sociais. Nessa perspectiva, é importante a articulação, integração e utilização das
estruturas e serviços de suporte e apoio – serviço social, psicologia, assistência
estudantil, saúde, direitos da mulher etc – formando uma rede colaborativa,
constituída de serviços ofertados pela própria Instituição ou em parcerias locais, que
melhorem e ampliem a capacidade de atendimento, visando responder
adequadamente à diversidade do grupo participante e de suas demandas sociais,
educacionais e profissionais (BRASIL, 2012).
Nesse sentido, o Programa destaca que é importante considerar, além das
habilidades demandadas pelas mulheres, as potencialidades econômicas existentes,
para detectar a vocação econômica local e, a partir daí, estabelecer parcerias com
as entidades e empresas, visando à inserção das participantes no mundo produtivo,
por meio de empreendedorismo, associações solidárias, empregabilidade e
incubadoras tecnológicas sociais. Como conseqüência dessa ação, pretende-se que
as participantes tenham diversas alternativas de mobilidade no mundo do trabalho.
5 O programa no IFPR – “Palmas para Mulheres Mil”6
De acordo com o Censo 2010, Palmas possui 42.888 habitantes, sendo 21.183
homens e 21.705 mulheres, distribuídos em 12.795 domicílios. Sua geografia
constitui-se de sede urbana e espaço rural de extensa dimensão. Segundo dados do
Índice Gini, Palmas é a 9ª cidade do Paraná com maior desigualdade
socioeconômica. Embora não conste entre as cidades que compõem as quatro
regiões territórios da cidadania5, a incidência de pobreza é superior a muitas outras
cidades do Paraná, abrangendo 50,20 % da população palmense, localizada na
região periférica da cidade. Bairros como Rocio e Lagoão são exemplos nesse
sentido. Por outro lado, apenas em 10% da população se concentram as maiores
rendas. Por esse motivo, e de acordo com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, o PNUD Brasil, Palmas possui baixos índices de desenvolvimento
humano (IDH), totalizando 0.737 referente ao IDH (2000); 0.689 para o IDH/Renda
(2000); 0.716 para o IDH/Longevidade e 0.806 para o IDH/Educação. (CARLI &
JACOMEL, 2011)
Percebe-se que a população feminina de Palmas, PR, ainda apresenta maior
desigualdade socioeconômica em relação aos homens. Além disso, as
desigualdades de gênero são verificadas nos meios de comunicação local, através
de notícias de violência doméstica e passional. A história de Palmas mostra belos
detalhes de sua formação, mas também revela que a mulher é duplamente oprimida
no sistema de classes, pois, se por um lado a pobreza abrange mais da metade da
população, por outro, as condições de trabalho não garantem à mulher igualdade de
direitos civis. Acrescente-se ao exposto, a presença de três comunidades
quilombolas no município de palmas, uma das quais ainda não legalmente instituída.
A realidade dessas comunidades remanescentes de quilombos é muito parecida
com a realidade de outras comunidades brasileiras. São comunidades
extremamente carentes e que, por muito tempo, foram excluídas e ignoradas pelo
Poder Público, necessitando da implementação urgente de políticas que levem à
inclusão social.
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O IFPR viu o Programa Mulheres Mil na cidade de Palmas como uma
possibilidade de transformar essa realidade, aproximando a população feminina
mais carente das propostas que esse projeto oferece, sendo que o Instituto Federal
do Paraná/Campus Palmas deseja desempenhar a articulação de estratégias que
garantam melhores condições de sobrevivência a essas mulheres. Para tanto, o
IFPR/Palmas, organizará grupos de debate acerca dos problemas da desigualdade
socioeconômica, sobretudo os conflitos de gênero, desdobrando-os em equipes
responsáveis por montar e desempenhar as estratégias de formação das mulheres
palmenses participantes do Programa Mulheres Mil. Esperam-se, como resultados
preliminares, que, ao final do projeto, essas mulheres estejam atuando,
principalmente em grupos, na produção de artesanatos e alimentos, entre outros,
através de uma cooperativa de caráter múltiplo. (CARLI & JACOMEL, 2011)
Com o objetivo geral de promover a inclusão social e econômica de mulheres
desfavorecidas do município de Palmas e circunvizinhança, o Instituto Federal do
Paraná - IFPR/Palmas/PR integra-se ao Programa Mulheres Mil, para a realização
do Projeto intitulado: “Palmas para Mulheres Mil”. O projeto insere-se na área de
Ciências Humanas (Educação), por estruturar-se em torno dos eixos educação,
cidadania e desenvolvimento sustentável.
Por ser interdisciplinar, contempla as seguintes áreas temáticas: relacionamento
intra e interpessoal e Comunicação (Curso de Letras) constando de oficinas
temáticas para desenvolvimento da comunicação oral e escrita, alfabetização e
letramento, além de outros diferentes eventos que se pautam na educação para o
exercício da cidadania: direitos e saúde da mulher (Cursos de Direito e de
Enfermagem); inclusão digital e Empreendedorismo (Cursos de Agronomia, de
Administração e de Ciências Contábeis). Para isso, prioriza-se, como eixo de
integração entre os diversos cursos participantes do projeto a linha de extensão
Desenvolvimento Humano: Temas das diversas áreas do conhecimento,
especialmente de ciências humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e da terra,
da saúde, ciências agrárias, letras e artes, visando ao autoconhecimento e
desenvolvimento de habilidades comunicativas, autonomia e profissionais (CARLI &
JACOMEL, 2011).
O projeto “Palmas para Mulheres Mil” estrutura-se em torno de três eixos
básicos, que envolvem estas dimensões: a dimensão pessoal, a de relacionamentos
e a dimensão profissional. Dimensão pessoal: com destaque para a formação básica
em Língua Portuguesa, Matemática e Informática Básica, como também autoapresentação. Para isso, serão realizadas atividades que rodas de conversa,
palestras, aulas práticas, com exercícios variados de comunicação oral e escrita e
outras oficinas que oportunizem a reflexão e o debate sobre valores humanos, do
nível de alfabetização/letramento.
Dimensão relacionamento: enfocará
relacionamento intra e interpessoal, o autoconhecimento, a comunicabilidade
(relações humanas, autoestima). Neste eixo, serão trabalhados valores pessoais,
familiares e a valorização da cultura, com destaque para as artes em geral.
Dimensão profissional: realização de diferentes oficinas - de confecções variadas,
artesanato, culinária -, com abrangência de estratégias comerciais, inclusive
cooperativismo.
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Permeando todo o projeto, o aprimoramento pessoal e profissional, será
trabalhado com vistas ao desenvolvimento sustentável, bem como a preparação
para o exercício de atividade profissional. Dependendo do envolvimento das
participantes, pretende-se desenvolver oficinas de produção de diferentes peças de
indumentária ou enxoval familiar, a partir de matérias-primas da região: lã de ovelha,
couro, palha de milho, etc. Outra possibilidade refere-se à transformação de
produtos da agropecuária regional, em doces caseiros e outros produtos
alimentícios; agregando valor a isso, oficinas de confecção de embalagens
artesanais, como também outros artesanatos passíveis de comercialização e
geração de renda. Serão trabalhadas 8h semanais, durante um ano, com turmas de
25 mulheres, num total de 100 participantes. (CARLI & JACOMEL, 2011)
6 Considerações Finais
Tendo em vista que se trata de uma pesquisa em fase de desenvolvimento, seria
precipitado apresentarmos resultados neste momento. A proposta deste estudo foi
de iniciarmos uma reflexão acerca de políticas públicas com enfoque de gênero, pois
as mulheres constituem um grupo em desvantagem evidente, seja no mercado de
trabalho, nas instâncias de decisão, na vulnerabilidade à violência doméstica ou no
acúmulo de atividades não remuneradas. Confirmando a condição de desigualdade
e pobreza das mesmas, a qual se torna ainda mais gritante se considerada sua
condição de raça/etnia, pois a 'feminização' da pobreza é racializada. Diante do
contexto o Programa Nacional Mulheres Mil, poderá ser uma possibilidade de
melhoria imediata na qualidade de vida das mulheres que a ele se integrarem, pela
ruptura com uma rotina deprimente que acomete a quem não vislumbra novos
horizontes, abrindo-lhes as portas do direito de sonhar com dias diferentes e
melhores.
8 Notas
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR da UTFPR –
Campus Pato Branco. Graduada em Licenciatura em Matemática-UFPR. Professora do Instituto
Federal do Paraná – Campus Palmas
2 Mestre em Agronomia – PPGA da UTFPR – Campus Pato Branco. Professor do Instituto Federal
do Paraná – Campus Palmas
3 Doutor em Desenvolvimento Rural - UFRGS. Professor do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional da UTFPR- Campus Pato Branco.
4 Ver, Breve Histórico das Lutas e Conquistas dos movimentos das mulheres no âmbito nacional e
internacional. (RODRIGUES, 2004)
5 O território da cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e
universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento
territorial.
6 Ver Projeto na íntegra “Palmas para Mulheres Mil”, elaborado conforme Chamada Públlica
as
MEC/SETEC 01/2011 para adesão ao programa pelas professora Prof . Heloí Aparecida De Carli
(heloi.carli@ifpr.edu.br) e Mirele Carolina Werneque Jacomel ( mirele.jacomel@ifpr.edu.br)
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Candida Joelma Leopoldino (candida.leopoldino@ifpr.edu.br)
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Resumo: No século XIX, Cesare Lombroso, psiquiatra criador da antropologia
criminal, desenvolveu um estudo empírico em instituições prisionais e manicômios
com base em entrevistas de delinquentes e dementes a fim de comprovar sua teoria
determinista a respeito do ímpeto criminoso inato. Em sua obra “O homem
delinquente” descreve e compara diversas características físicas e psíquicas de
indivíduos recolhidos no sistema prisional. Sua análise se estende também à
reincidência e ao modo peculiar de utilizar a linguagem destas pessoas, objetos
deste trabalho. Ao comparar os resultados obtidos por Lombroso com a realidade
contemporânea observou-se algumas semelhanças e resquícios linguísticos da
época em que a obra foi escrita. Apesar de outras teorias terem superado a teoria
determinista lombrosiana, alguns aspectos consideráveis são constatados
atualmente no sistema carcerário e penitenciário brasileiro o que significa que sua
teoria, apesar de ter sido colocada em desuso pela doutrina garantista, possui
fundamento científico e, portanto, veracidade e fidedignidade em seus resultados.
Palavras-chave: Teoria determinista, delinquente, reincidência e linguagem.
Abstract: In the nineteenth century, Cesare Lombroso, psychiatrist, founder of
criminal anthropology, developed an empirical study in prisons and asylums based
on interviews of offenders and mentally ill in order to prove his theory about the
innate criminal momentum. In his book "O homem delinquente" describes and
compares various physical and psychic characteristics of individuals collected in the
prison system. His analysis also extends to recidivism and the peculiar way of using
the language of these people, objects of this work. By comparing the obtained results
by Lombroso with contemporary reality there are some similarities and linguistic
remnants of the time when the work was written. Although other theories have
overcome the deterministic Lombroso´s theory, some considerable aspects are
observed currently in the prison system and the Brazilian penitentiary which means
his theory, despite of having been placed into disuse by the doctrine, has scientific
basis and therefore truthfulness and trust in their results.
Keywords: deterministic Theory – offender- recidivism and language

1 Introdução
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O presente trabalho tem por objetivo expor as ideias de Cesare Lombroso
constantes em dois capítulos de sua obra “O homem delinquente”, referentes a
reincidência e ao jargão ou gíria dos delinquentes, fazendo uma comparação e
exposição breve destas características na atualidade.
Lombroso, nascido em 1835 na cidade de Verona, era médico psiquiatra e
desenvolveu atuou profissionalmente como diretor no manicômio na cidade de
Pesaro, na penitenciaria de Turin e de outras cidades. Publicou diversas obras
importantes como Gênio e Loucura, em 1870.

Figura 1 – Capa da obra utilizada como principal fonte deste artigo
Fonte: http://www.skoob.com.br/livro/8946
Criador da Antropologia Criminal, fundamentou seus conceitos em autores da
modernidade como Augusto Comte e Charles Darwin. Seus estudos abrangem
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também cientistas como Lacassagne, Tardieu e de Paoli. Dentre suas conclusões
relacionadas à comparação entre delinquentes e dementes, pode-se citar que:
[...] os dementes, em grande parte, demonstram tendência à tatuagem, a
par de outras tendências estabelecidas, como a insensibilidade a dor, o
cinismo, a vaidade, falta de senso moral, preguiça, caráter impulsivo”.
(LOMBROSO, 2010, p. 7).

Sua principal conclusão, fundamento principal de sua teoria denominada
determinista na Criminologia, é de que o criminoso nasce com características inatas,
que atualmente seriam consideradas como genéticas, que o determinam para o mal,
derivadas de uma evolução psicofisiológica, sendo, portanto, a delinquência uma
doença.
Apesar de afirmar a predisposição inata do criminoso, Lombroso admite que
as condições do ambiente, ou seja, o meio social, influencia na formação da
personalidade do individuo criminoso, o que se assemelha às teorias criminológicas
posteriores. Assim segue Lombroso (2010, p. 8):
“Os fatores extras são muito variados: o clima, o grau de cultura e
civilização, a densidade de população, o alcoolismo, a situação econômica,
a religião. A consideração dada a esses fatores torna pétreo um Código
Penal para um vasto país, pois em cada região predominam fatores muito
diferentes”.

Na concepção de Lombroso o Direito Penal deveria ser adaptado a cada
região considerando a vasta diferença entre as culturas, políticas, e outras
condições, entre as diversas regiões, divergindo do que é observado no Direito
Penal brasileiro, que abrange todo o território nacional e deriva-se de uma
competência exclusiva da União, e permeia diversas culturas extremamente
diferentes.

2 Reincidência
No sentido estrito da palavra, reincidência significa o ato ou efeito de
perpetrar um delito ou crime, tendo já perpetrado outro da mesma espécie. Segundo
REIS (2001, p. 19) a reincidência pode ser definida de quatro formas distintas:
reincidência natural ou genérica, reincidência social, reincidência legal e reincidência
penitenciária.
[...] o caráter multifacetado do conceito de reincidência dificulta o tratamento
científico do seu coeficiente, dadas as diversas implicações metodológicas,
particularmente, no que diz respeito às fontes de informação, ao universo
empírico e ao enfoque adotado. (REIS, 2001, p. 21).

A reincidência natural ou genérica consiste nos resultados obtidos pelos
órgãos de segurança pública, sendo as polícias civil e militar, sem o
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comprometimento com a instauração do inquérito policial ou com a apuração da
autoria e materialidade o que pode acarretar em dados superestimados.
A reincidência social possui como requisito a condenação anterior, entretanto,
não considera o tempo como princípio fundamental, que consta na legislação penal,
o que causa também a superestimação os índices.
A reincidência legal baseia-se no requisito da condenação por sentença
anterior transitada em julgado, o que pode causar a subestimação os índices de
reincidência com relação aos índices obtidos com base nos conceitos de
reincidência genérica ou natural e social.
A reincidência penitenciária pode ser definida como a referente somente aos
indivíduos recolhidos em estabelecimentos penitenciários sem contabilizar os que
estão em liberdade mas que se enquadram nas outras espécies de reincidência.
2.1 Reincidência para Lombroso
Os estudos de Lombroso constataram que a reincidência nos sistemas
prisionais de diversos países europeus, no século XIX, constantemente aumentou e
nas pesquisas onde foi constatado que não houve aumento também foi observado
que não haviam registros que possibilitassem uma análise estatística.
Diversos aspectos foram analisados e comparados com os dados obtidos nas
entrevistas com delinquentes e dementes. Os relatos obtidos nos presídios e
manicômios possibilitaram Lombroso a afirmar que o sistema carcerário estimula a
reincidência, mais nas mulheres que nos homens, e uma parte dos reincidentes não
se intimida pela possibilidade de serem presos e até mesmo se utilizam do sistema
para recuperar a saúde desgastada durante a liberdade pela miséria e pela fome,
uma vez que dentro das prisões os presos recebem alimentação e vestimenta. A
implantação de solitárias, também denominado de sistema celular, não era suficiente
para intimidar os delinquentes para não cometerem mais crimes.
Um estudo comparativo entre o grau de instrução e os indivíduos presos que
eram de reincidentes apontaram que a escolaridade não é um fator de diminuição da
reincidência, pelo contrário, quanto maior a formação intelectual do delinquente mais
reincidências são observadas. Nesse aspecto foi observado que dentro do sistema
carcerário o individuo adquire novas habilidades, técnicas, para outras modalidades
de crime.
Confrontando os dados referentes à reincidência com as naturezas dos
crimes foi constatado um grande índice de reincidência para crimes contra ao
patrimônio, podendo ser considerado até uma exceção a não reincidência, sendo
que nos crimes de ímpeto quase não há reincidência.
Lombroso concluiu, com base em seus estudos, que “o ladrão já nasce tal e
se torna tal, não podendo ser reformado, pois é resultado de sucessivas gerações”.
Estatisticamente foi obtido que nove entre dez delinquentes não possuem
compreensão da imoralidade, da culpa ou da maldade de seus atos e como pode
ser observado nas justificativas de delinquentes obtidas nas entrevistas:
[...] ainda que tivesse se tornado milionário, continuaria a roubar; “Eu não
roubo, apenas tiro dos ricos o que sobra para eles. E, além do mais, não
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roubam os advogados, os negociantes? Por que só a mim acusam e não a
eles?”; “Deus nos enviou à terra para punir os avaros e os ricos; nós somos
uma espécie de flagelo divino. E, além do mais, sem nós o que fariam os
juízes?”; “Se não fossemos nós, que necessidade haveria de juízes, de
advogados, de carcereiros. Somos nós que os mantemos”; “Como poderia
considerar um furto? Poderia uma chefe de bando andar a pé?”.
(LOMBROSO, 2010, p. 158 – 163).

É possível afirmar que, conforme algumas declarações, alguns delinquentes
demonstram orgulho em serem praticantes de crimes, como se exercessem uma
profissão, desconsiderando lesão que causam na vítima e na sociedade. Nos
assassinos foi constatado os sentimentos heroísmo e honestidade pelas suas
condutas criminosas, principalmente quando eram motivadas por vingança.
As declarações de alguns ladrões demonstraram tentativas de se justificar o
crime contra o patrimônio de pessoas de classes sociais mais elevadas como atos
de nobreza em ajudar as pessoas de classes mais abastadas, numa espécie de
atuação de “Robin Hood”, tirando dos ricos para dar aos pobres.
Para Lombroso o remorso é algo que os delinquentes não possuem com
certeza. Dentre as capacidades dos delinquentes de manipular outras pessoas, a
simulação de honestidade dentro das prisões é um talento dos detentos mais
perigosos, porém, manifestam um comportamento bom sendo, inclusive, muito
prestativos e, além disso, se houvesse remorso haveria a confissão e a pena
imposta seria admitida pelo delinquente como justa pelo seu delito, porém, constatou
que a maior parte dos delinquentes nega ter cometido o delito, considerando-se
vítimas de injustiças, de calúnias e de inveja.
Lombroso considera que a declaração de arrependimento é uma forma de
remorso simulado utilizada no tribunal ou em júri, sendo uma ferramenta de
comoção para que os jurados ou juízes se sensibilizem e os absolvam devido ao
medo ou não aceitação da pena que lhe pode ser imposta.
Lombroso afirma que os delinquentes possuem consciência da lesividade de
sua conduta e que a alegação de desconhecimento não pode ser aceita. Os
delinquentes não possuem um sentimento de freio moral e canalizam sua energia
para o cometimento de crimes. Essa falta de freio moral pôde ser observada na
experiência de Moscou, onde incumbiram os próprios delinquentes para julgarem os
demais delinquentes encarcerados sendo obtidos vereditos bastante severos com
penas hediondas e desproporcionais.
Outro exemplo de incapacidade de aferição da pena com relação ao delito
cometido foi observada no código dos presidiários de São Estevão, onde os
delinquentes não possuem piedade ou senso de moderação para punir outros
delinquentes, chegando a condenar a morte um criminoso acusado por um furto.
Comparativamente pode-se observar a mesma desproporcionalidade na aplicação
de penas, com amplitude elevada, em épocas de escassez de recursos básicos
como alimentos e remédios.
Lombroso fez uma breve comparação entre os delinquentes e os dementes,
afirmando que a diferença está na predeterminação. Enquanto o delinquente nasce
maldoso e imoral, o demente raramente possui essas características inatas e não
possui o cinismo dos delinquentes. O demente pode sentir remorso,
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constrangimento ou orgulho de seus delitos e também pode confessar seu crime em
meio a um surto de lucidez de ideias, senso do justo ou arrependimento.
Outra comparação breve delinquente realizada por Lombroso refere-se ao
homem selvagem. Os selvagens não apresentam remorso e a justiça é sinônimo de
vingança ou de força em algumas culturas. Observou-se em algumas culturas
bárbaras, extravagantes, a aceitação de antropofagia com múltiplas variações de
homicídios. Nas sociedades consideradas selvagens também ocorre a aceitação de
delitos contra o patrimônio.
Para Lombroso a provável origem da justiça é a arbitrariedade humana,
observada historicamente na evolução de diversas sociedades e também observada
no código dos presidiários de São Estevão, possibilitando estabelecer semelhanças
entre os delinquentes e os selvagens.

2.2 A reincidência no Brasil contemporâneo
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão pertencente
ao Ministério da Justiça, realiza estudos periódicos qualitativos e quantitativos a
respeito dos integrantes do sistema penitenciário, com elaboração de registros com
indicadores gerais como: sexo, grau de instrução, tipificação, faixa etária e outros,
entretanto, os índices de reincidência não estão discriminados nestes relatórios.

Figura 3 – Distribuição dos presos do sexo masculino e feminino, respectivamente,
do sistema penitenciário brasileiro por tipificação do ano 2009
Fonte:
Ministério
da
Justiça/DEPEN,
http://portal.mj.gov.br/depen/ser
vices/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B16E3BF-B16F-4AE28BA5-5169E9DD61E3}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}
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Os índices relativos à reincidência no Brasil não possuem consistência
suficiente para estabelecer uma estatística confiável. Os órgãos integrantes da
persecução penal, responsáveis pela coleta, armazenamento e distribuição das
informações referentes aos integrantes dos sistemas penitenciários ainda não
dispõem da integração necessária para que os dados gerados em cada uma das
etapas do persecução penal sejam confrontados para gerar dados seguros relativos
à reincidência no Brasil.
[...] é importante ressaltar, que algumas dessas limitações apontadas pelos
autores, foram também detectadas nesse estudo sobre a reincidência
penitenciária. Nesse particular, após inúmeras visitas ao DEPEN –
Departamento Penitenciário – órgão do Ministério da Justiça encarregado
de informações estatísticas sobre a população prisional - ficou evidenciado
que os dados disponíveis não são adequados para medir o coeficiente de
reincidência penitenciária no pais, sobretudo, em decorrência da falta de
visibilidade, destas informações, para o tema enfocado. Isso ocorre porque
o procedimento adotado pelos órgãos oficiais para medir o coeficiente de
reincidência no país, não leva em conta o fato do conceito expressar
fenômenos distintos e, sendo assim, também não estabelece diferenciações
do conceito empregado. (REIS, 2001, p. 21).

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou em março do ano de 2012
que realizará um estudo para determinar a taxa de reincidência devido ao aspecto
fundamental desse estudo para a elaboração de políticas de públicas de reinserção
de presos na sociedade. Esse levantamento ainda não foi publicado e esbarra nos
diversos obstáculos do baixo intercambio de informações entre os órgãos
relacionados ao processo de persecução penal.

4 Jargão ou gíria observada por Lombroso
Os delinquentes, como pode ser observado em qualquer área específica,
utilizam-se de uma linguagem particular podendo se manifestar de várias formas.
Uma delas é chamar um objeto ou pessoa pelos seus atributos intrínsecos ou
extrínsecos como: prostituta de “hotel”, devido ao fato de qualquer pessoa poder
utilizar desde que pague. Tendem a utilizar palavras estrangeiras, abreviar palavras
e utilizar a onomatopeia para criar novas palavras, algumas vezes absorvidas pelo
vocabulário popular. Também possuem a característica de conservar palavras que já
caíram em desuso, sendo que constatou traços da Alemanha de 1350.
Seus vocabulários e expressões são mais frequentes em objetos que os
delinquentes mais se interessam como dinheiro, chamado de “pilaa”. Possuem
tendência de animalizar coisas humanas substituindo termos como: pele por “couro”,
boca por “bico” e braço por “asa”.
Uma curiosidade a respeito do jargão dos delinquentes é sua difusão.
Enquanto existiam barreiras entre os vários idiomas e dialetos, os jargões eram
amplamente conhecidos e permitiam a comunicação entre pessoas que dominavam
línguas e dialetos diferentes, fenômeno atribuído, em maior parte, pela grande
mobilidade dos delinquentes, importando e exportando expressões.
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Uma das razões para o uso de gírias próprias pelos delinquentes é impedir
que pessoas estranhas compreendam o significado de suas mensagens. Algumas
gírias são absorvidas pela linguagem popular devido ao impacto epigramático ou
irônico que causam, caindo em uso frequente e se tornando parte do vocabulário
popular.
5 Considerações finais
Na época de Lombroso, século XIX, já se observavam diversos aspectos que
são constatados nos presos atuais. Seus estudos empíricos sem ter a disposição
técnicas científicas e tecnológicas contemporâneas o conduziram a concluir que a
delinquência é um mal inato, resultado das sucessões genealógicas.
Advogados criminalistas utilizam a tese determinista de Lombroso na defesa
de seus clientes uma vez que não é voluntária a conduta dos delinquentes, fruto do
livre arbítrio, o que não compactua com a opinião de Lombroso que defende que o
delinquente deve ser segregado da sociedade sendo favorável à pena perpétua, e
não acredita na ressocialização do apenado com características congênitas.
Analisando o método utilizado por Lombroso e comparando com os conceitos
de reincidência pode-se concluir que a reincidência apurada pelo autor trata-se da
reincidência penitenciária pois seu estudo foi focado em entrevistas com indivíduos
recolhidos nos sistemas prisionais, descartando indivíduos livres, seja qual for a
situação processual.
Para Lombroso a reincidência sempre tende a aumentar e é mais comum em
crimes contra o patrimônio, fraudes, sexuais, ou seja, crimes onde, conforme o seu
pensamento, o juízo moral do indivíduo possui uma deficiência. Entretanto, a
conclusão de Lombroso com relação às mulheres, o qual demonstrou um alto índice
de reincidência, pode ser justificado pelo menor número de mulheres presas.

Figura 2 – Grau de instrução das integrantes do sexo feminino do sistema
penitenciário nacional em 2007
Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN – maio de 2008, disponível em:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABbLcAH/monografia-revisada-completa
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Com base nas considerações de Lombroso a respeito da reincidência a pena
de restrição da liberdade não é suficiente para desestimular os delinquentes a
reincidir, descaracterizando dois aspectos do Direito Penal: seu caráter preventivo e
seu caráter repressivo, como pode ser observado na declaração de um preso: “[...]
antes que trabalhar prefiro morrer”. (LOMBROSO, 2010, p.162).
Há também um alto índice de reincidência, talvez mais de 50%. Existe,
ainda, alguns primários que foram aliciados por ex-detentos. Esse alto
índice de reincidência ocorre porque quando estavam presos não
receberam nem um tipo de apoio, principalmente os dependentes de álcool
e drogas [...]. (SILVA, 2012, p. 51).

A simulação e a crueldade, comum nos criminosos de “sangue-frio”, são
posturas que indicam a inobservância da moral e da fraternidade, e assemelham às
condutas de povos ditos selvagens, entretanto, sem a carga cultural e religiosa que
fundamenta tais condutas.
Alguns aspectos da reincidência apurados por Lombroso ainda são
observados hoje, mas vistos de uma forma completamente diferente. Não são
atribuídos causas inatas de delinquência, o que ensejaria em discriminação e
imputabilidade, mas é admitido que são fatores externos, sociais, que levam o
individuo a se tornar um delinquente e, consequentemente, um reincidente, o que
suprime a teoria determinista de Lombroso, campo de estudo da criminologia.
O estudo da reincidência com base em dados concretos e verídicos ainda não
está concluído devido à falta de um banco de dados confiável. O Conselho Nacional
de Justiça - CNJ se incumbiu de realizar o estudo para determinar o índice real de
reincidência no Brasil, dado fundamental para a elaboração das políticas públicas
relacionadas à persecução penal.
O sistema de ressocialização, implícito no sistema de execução penal
brasileiro, não tem eficácia no combate à reincidência e demanda um estudo e
aprimoramento seja na forma da aplicação da pena ou na forma de prevenção do
crime, considerando que alguns reincidentes, como declarado por Lombroso,
consideram que o cárcere é normal, uma segunda casa, um local de repouso,
recuperação da saúde e de aprimoramento das técnicas de cometimento de crimes.
O vocabulário próprio dos detentos ainda é uma realidade e sua difusão
também. Várias palavras referentes a objetos ou coisas de uso habitual dos presos
são denominadas por expressões desconhecidas fora do ambiente carcerário como:
janela de ventilação por “ventana”, carta ou bilhete por “pipo”, café por “moca”,
açúcar por “areia”, lavar as mãos por “fazer uma luva” e outros.
Essa forma de comunicação particular tem vários objetivos, dentre eles o de
dificultar o entendimento por parte de pessoas estranhas ao cárcere sendo que
utilizam outras espécies de códigos como linguagem de libras, assobios e outras.
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Resumo: Entre conflitos entre empregados e empregadores, um grupo, já vinha
desde tempos antigos tentando se adequar aquilo que o governo propunha, muitas
vezes não conseguia, e o que parecia realidade, de uma hora para outra virava
sonho, mas com garra, determinação e principalmente união, conseguiram se
manter sempre a frente de um órgão representativo, trazendo para si e para outros
da mesma categoria empregadora os benefícios pleiteados.
Palavras-chave: Sindicato. Rural. Empregadores. Palmas/PR
Abstract: Among conflicts between employees and employers, a group, had already
been trying for ages to fit what the government proposed, often could not, and what
appeared to reality, of a sudden turned dream, but with guts, determination and
mostly union, managed to always keep the front of a representative body, bringing to
themselves and to others in the same category pleaded employer benefits.
Keyword: Union. Rural. Employers. Palmas/PR
1 Introdução
Diferente de outras regiões, Palmas, no interior do Paraná, sempre esteve a
frente no que diz respeito a direitos e deveres de categorias, por ser uma terra de
pessoas de elevada conduta, desde os mais antigos tempos a classe empregadora
rural, se preocupava com seus deveres junto aqueles que vinham asuas terras com
intuito de colaboração, tanto se fala, que até hoje, se tem registros de famílias
inteiras nascidas e criadas nas mesmas terras, não por obrigação, mas por trabalho
honesto, uma troca, onde o empregador oferece condições de trabalho, moradia,
educação e o trabalhador devolve com mão-de-obra, muitas vezes aprendida nesta
mesma terra, pois ali nasceram, seus pais, avos, não se tem relação patrão e
empregado, mas sim como uma extensão de suas famílias.
Foi com esse pensamento, de sempre crescer, sem explorar, que a classe
empregadora rural Palmense fundou o Sindicato Rural Patronal, em data de 23 de
maio de 1968, colaborando para que nossa cidade e região, tivessem ainda mais
representatividade frente as organizações trabalhistas.
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A relação patrão x empregado, era nos moldes japoneses, ou seja, nascia,
crescia e morria, em um mesmo emprego, e normalmente se passava de pai para
filho.
Hoje, com o advento da CLT e CF, somado a evolução da sociedade
brasileira, esta relação não existe mais, sendo assim os conflitos entre as classes
ficaram mais visíveis.
O trabalho escravo, esta aparente, pois a mídia normalmente, dificulta cada
vez mais sua difusão, entendo que este segue a passos largos para extinção.
Pretendemos com esse artigo, demonstrar que nossa cidade, faz com certeza
parte de uma historia muito rica em momentos de nosso país, a colaboração de
ruralistas Palmenses, teve grandes nomes da política nacional, e vem ajudando a
construir uma sociedade mais justa e que caminha para a pacificação social.
2 Histórico dos Sindicatos no Brasil
Existem históricos que, no antigo Egito, na Índia e China, há milhares de
anos, surgiram entidades que talvez se confundissem com grupos sindicais, este foi
o relato mais próximo da origem dos sindicatos. Também, há relatos de que a sua
origem seria os colégios romanos.
Não pretendemos afirmar que tais movimentos possam ser considerados
como sindicais, mas tão somente, organizações, o que demonstra que a
necessidade de união das classes, sempre existiu, mesmo na época em que não
havia trabalho livre, nesta época, também já existiam pessoas que mesmo tendo
escravos a seus serviços, acreditavam que a paga pelo trabalho realizado deveria
existir, mesmo que não fosse em moeda.
No Brasil, o sindicalismo, nasceu no inicio do século XX, quando do
aparecimento de algumas associações de classe, nos anos de 1903, 1917, a
Sociedade União dos Foguistas(1903), foi dissolvida pelo governo três meses
depoisde instalada. A inexistência de indústrias e a desunião das classes, fez com
que o sindicalismo surgisse com força apenas depois da Revolução Liberal , em
1930, com apoio do Ministério do Trabalho. Apenas teve um incremento na década
de 1980, quando as greves do setor metalúrgico eram intensas.
Quando em 1945-1946 o pais passou por um processo de
redemocratização, várias instituições, mecanismos e propostas
do Estado Novo permaneceram de pé. Mas, a mais significativa
herança da ditadura a manter-se no período democrático,
impondo sérios limites a ele, foi a estrutura sindical.
Uma caracterização do movimento operário e sindical entre
1945 e 1964 tem de partir de uma periodização das diferentes
conjunturas, levando em conta: a expansão da atividade
sindical; as relações com o Estado e os diversos partidos
políticos; as greves e o grau de adequação ou confrontação
com a estrutura sindical oficial.( MATOS,2011/p. 77 e 78)
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Apenas nas grandes cidades o movimento tinha autonomia, no interior
apenas se tinha conhecimento das noticias, mas a movimentação sempre foi muito
pequena, a mentalidade dos trabalhadores e dos empregadores sempre foi diferente
das capitais, por isto, de até nossos dias, vermos trabalhadores não concordando
com atitudes de sindicatos, pois não precisamente reivindicar certos direitos, já os
tem, da mesma forma quando falamos de empregadores, estes já garantem direitos
que não estão previstos em lei, mas estão previstos em seus princípios, e assim
passados de geração em geração, sem que precise de homologação de órgão
superior para valer.
Não estaríamos completamente celebrando a liberdade sindical, se não fosse
reconhecida o direito sindical também aos empregadores.
Entre esses movimentos, o de maior repercussão na
conjuntura foi a chamada greve dos 300 mil em São Paulo. Por
sua dimensão, pela organização dos trabalhadores nos locais
de trabalho, por seu desdobramento na criação de um
organismo intersindical, entre outros fatores, ela representou
um marco na retomada das mobilizações operárias após o
descenso iniciado no governo Dutra.
Atitude do Estado e dos patrões frente à greve caracterizou-se
pela repressão. ( MATOS,2011/p.87)
No Brasil, os primeiros sindicatos eram denominados ligas operárias, e se tem
relatos de inicio por volta de 1800 a 1900, nasceram da influencia dos trabalhadores
estrangeiros. Sendo reconhecido inicialmente dos sindicatos rurais, em 1903.
As entidades patronais, são organizadas por Sindicatos, Federações e
Confederações por categorias. Mesmo assim, são aplicados os mesmos princípios
dos sindicatos dos trabalhadores, ou seja, simétrico e bilateral.
Segundo Martins (2005,p.157), o conceito de Sindicato é, “ a associação de
pessoas físicas ou jurídicas que tem atividades econômicas ou profissionais, visando
a defesa dos interesses coletivos e individuais de seus membros ou da categoria. É
uma associação espontânea entre as pessoas.”
A Constituição Federal trata do tema no artigo 8º, sendo:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para
a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL)

3 Fundação do Sindicato Rural de Palmas
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Como mencionado no início deste artigo, os empregadores rurais de Palmas,
sempre foram muito bem organizados, tanto que aqui funcionava desde 1926, um
posto da Associação Rural, que foi inaugurado por determinação do Interventor cujo
nome não conseguiu em relatos da época, mas esse era o Famoso Parque de
Exposições Remonta.
Essa associação rural, veio a ser extinta, apenas no ano de 1970, pois não se
poderia funcionar dois órgãos com a mesma finalidade, em um mesmo prédio.
Surgiu então, com a mudança das Leis trabalhistas, e a necessidade de maior
organização da parte empregadora rural palmense, da fundação do Sindicato Rural
Patronal.
Foi então, que em 05 de janeiro de 1968, reuniram-se na sede da Associação
Rural, os empregadores rurais do município de Palmas, para deliberarem sobre a
fundação do Sindicato Rural Patronal de Palmas.
Nas palavras do então presidente da Assembleia de Fundação Sr. Bonifácio
Batista Ribas, “as vantagens de se ter um Sindicato Rural Patronal, para nossa
classe, serão enormes, pois tudo isso será feito em conformidade com o que dispõe
a legislação em vigor”, nesta data foi então votado o estatuto da entidade recémfundada.
O estatuto em vigor ainda nos dias de hoje, traz em seus 109 artigos, os
direitos e deveres do sindicato, e dos sócios enquanto empregadores rurais:
O Sindicato Rural de Palmas, entidade sindical de primeiro
grau com sede e foro na cidade de Palmas estado do Paraná,
e base territorial no município de Palmas e Coronel Domingos
Soares, constituindo para fins de coordenação, proteção e
representação legal da categoria econômica rural, com o intuito
de colaboração com os poderes públicos e as demais
associações e de sua subordinação aos interesses nacionais.
(ATA DE FUNDAÇÃO, 1968).
Aos 04 dias do mês de outubro de 1968, foi reconhecido pelo então Ministro
do Trabalho e Previdência Social, como órgão representativo da classe dos
empregadores rurais de Palmas, tendo como seu primeiro presidente o Sr. Bonifácio
Batista Ribas, e este ficou a frente do órgão até o ano de 1971.
Seguindo o que rege a CF aCLT, os empregadores foram dando forma, e
colocando em pratica o que era orientado pelo Ministério do Trabalho, foi transcrito
no estatuto como obrigação do Sindicato: proteger e representar os interesses de
sua categoria perante as autoridades administrativas e jurídicas, colaborar com o
Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que se
relacionam com as atividades da categoria econômica que representa.
Também colaborar com o desenvolvimento da solidariedade social, promover
a conciliação nos dissídios de trabalho, promover a criação de cooperativas, fundar
e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.
4 Das Ações do Sindicato Rural de Palmas
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A convenção coletiva de trabalho cria lei entre as partes, e estas devem ser
respeitadas ao menos durante sua vigência. Suas cláusulas não devem interferir nos
direitos previstos na legislação.
ART. 8º - É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na
organização; II - é vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional
ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município; III - ao sindicato cabe a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive
em questões judiciais ou administrativas; IV - a assembleia geral
fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação
sindical
respectiva,
independentemente
da
contribuição prevista em lei;V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a
manter-se filiado a sindicato; VI - é obrigatória a participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; VII - o aposentado
filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei. (BRASIL, 1988).

Enquanto o país ia votando e trazendo novos rumos ao direito trabalhista, os
ruralistas de Palmas e região iam se adequando as novas propostas, trazidas pelo
governo federal, eram tempos difíceis, até mesmo para que as informações
chegassem em tempo de serem colocadas em pratica, antes que acontecessem as
famosas graves, tão temidas nas épocas, por parte dos empregadores.
“Uma organização se fez necessária, pensamentos se encontraram, uma
meta sempre igual: organizar nosso trabalho através de um Sindicato Rural.”
(NAZARO, 2000/p.02)
Foi então, que uma das maiores preocupações da primeira diretoria do
Sindicato, por se tratar Palmas, de região de divisa seca com estado de Santa
Catarina, muitos dos empregadores rurais do vizinho estado, mantinham e mantém
até hoje residência em nossa cidade, e estes não podiam ficar de fora deste novo
órgão, conseguiram a autorização, para que os ruralistas da fronteira, fossem
associados do Sindicato Rural de Palmas, e isto, é muito comum nos dias atuais, os
fazendeiros tradicionais, tem as propriedades na divisa, ou já no Estado de Santa
Catarina, mas a residência é em Palmas.
Também, conseguiram o atendimento odontológico e medico, aos associados
e aos funcionários, também contrataram um medico veterinário, tudo para atender
da melhor maneira seus associados.
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Depois de algumas reuniões, conseguiram firmar convenio com a Prefeitura
de Palmas, e o Sindicato começou a tomar forma, e corpo material, conseguiram
duas casas, que iriam servir de escola e sede para o Sindicato, ai começamos a
funcionar de forma mais concreta diríamos.
No ano de 1972, o Sindicato elegeu nova diretoria, e como era exigência do
Ministério do Trabalho, os sócios eleitos declaram seus bens, assim foi feito,e já no
mês de julho de 1972, o Sindicato mudou-se para a rua Padre Aquiles Saporiti,
conseguindo também um consultório odontológico, o qual iria funcionar na própria
sede do Sindicato.
Os anos iam se passando e o Sindicato, crescendo a uma velocidade, a
modernidade da época, o Sindicato estava sempre a frente, isto as vezes assustava,
as vezes trazia mais força para aqueles que tinham a missão de levar adiante com a
mesma postura dos fundadores daquele órgão tão importante e aqui já podemos
dizer no cenário nacional. “Os ruralistas de Palmas sempre marcaram presença
junto as reuniões da Federação da Agricultura do Paraná.” (NAZARO,2000,p.14)
Também começaram a funcionar os cursos sobre agricultura, além de outros
serviços pedidos pelos sócios, como a aquisição de um trator com arado, agora o
sindicato conquistava o direito de ter um medico a disposição dos empregadores e
seus empregados, conquista esta a custo de muito suor e luta da então diretoria.
Mas os incansáveis dirigentes, deste órgão, pensavam que atendimento era
muito pouco, perto do que eles podiam com seu trabalho oferecer a aqueles que
tanto contribuíam com o progresso de suas propriedades, queriam mais, começaram
então a trilhar um longo caminho para conseguirem um hospital dos trabalhadores.
Começou então, um estudo de viabilidade, varias reuniões na capital do
estado eram marcadas, em Foz do Iguaçu, infelizmente, por falta de interesse de
lideranças políticas, o sonho de tantos homens, ficou apenas no papel, como tantos
outros, mas isso não desanimou nossos bravos sindicalistas.
Seguiam sua luta, e em marco de 1974, chegou as mãos do Presidente do
Sindicato Rural Patronal, um convite para que este se fizesse presente na posse do
Presidente da Republica General Ernesto Geisel, assim Palmas estava
representada a nível nacional.
Também em 1974, levaram um projeto de viabilização da construção do
Hospital Veterinário, ano em que a Faculdade de Palmas FAFI, pleiteavaa criação
dos Cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, isto sempre foi uma necessidade
da região, mas não foi reconhecido.
Assim foram sucedendo-se as diretorias, mas o foco, nunca foi desviado,
tanto que uma entidade sólida, formada hoje por pessoas que viram seus pais
fundarem uma instituição cuidarem, e hoje esta sob sua direção, não se forma da
noite para o dia.
Várias instituições firmaram-se em Palmas, por intermédio do Sindicato Rural
Patronal, como Café do Paraná e Acarpa, Copasa, a Associação Brasileira de
Criadores de Caracu, entidade esta, que ate hoje permanece com sua sede em
nossa cidade, sendo a única entidade de classe nacional com sede no Paraná, hoje
funcionam ainda no mesmo prédio do Sindicato,o escritório Local da EMATER/PR;
SEAB.
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O apoio às exposições de animais tradicionais em nosso município, a feira da
maçã (hoje extinta), e outras atividades agropecuárias sempre puderam contar com
a luta do sindicato rural. “Em 1977, foi implantada uma horta comunitária que fazia
doação de seus produtos as escolas carentes da comunidade e ao asilo
local.”(NAZARO,2000,p.18)
Quanto ao hospital veterinário, também foi um sonho, que ainda não
conseguimos realizar, mas o tempo é o dono do mundo, e quem sabe, com o passar
dos anos, tudo vai se renovando, talvez ainda haja alguém capaz de resgatar e
quem sabe trazer este sonho para uma realidade bem próxima, por enquanto vamos
trabalhando apenas com a farmácia veterinária, que funciona em prédio junto com o
Sindicato, a intenção é que os associados possam obter medicamentos veterinários
a preço acessível e que estejam sempre presentes no sindicato rural.
4 Conclusão
Ao final deste artigo, a certeza de que foi adquirido muito mais que
conhecimento sobre direito sindical, a história de um sindicato rural patronal, é tão
rica, e contribui tanto para nossa cidade, que imagino ser quase um pecado não ser
divulgada, a geração de nossos dias.
Homens que em uma época, de tantas dificuldades, mudanças, incertezas,
tinham em mente um objetivo, a manutenção de um órgão que com certeza traria a
eles maior segurança enquanto classe empregadora, mas que em contrapartida
nessa caminhada jamais se esqueceram do bem estar daqueles que colaboravam
para com suas propriedades, quando falei no inicio do meu artigo que Palmas
sempre teve empregadores diferentes, nem mesmo eu tinha ideia da dimensão da
preocupação daqueles homens.
O povoamento de Palmas, é visto pelo Paraná e Brasil, como devastação,
mas o interesse aqui, sempre foi de exploração com preservação, tanto que, se foi
preservado é porque alguém teve a preocupação em utilizar-se com
responsabilidade, a idéia de destruição, portanto, não é verdadeira, em nossos
campos temos um refugio de vida silvestre e a vegetação encontrada aqui, em seu
estado nativo, em outros lugares já não existe mais, esta é a maior prova de
consciência ecológica, em tempos que isso não era comentado.
Hoje podemos entender um pouco mais, sobre a revolta dos fazendeiros
quando da imposição de leis que defendem trabalhadores, aqui elas já existiam a
muito tempo antes, e não dependiam de legislação para serem cumpridas, esta
imposição, com certeza traz , a homens de personalidade forte, uma revolta, que
muitas vezes é vista como afronta aos direitos dos trabalhadores.
Se ao menos 10% dos empregadores, tivessem a mesma preocupação com
seus colaboradores, e investissem em educação e saúde, com certeza o direito do
trabalho teria outras prioridades, que não seria as tão pequenas que vemos hoje.
Gostaria aqui de nominar a galeria dos presidentes do Sindicato Rural
Patronal:
- Bonifácio Batista Ribas – 1968
- Euclides dos Santos – 1972
- Rutilio de Sá Ribas Neto – 1974(assumiu por 30 dias o Sindicato)
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- Euclides dos Santos – 1975 a 1978
- Nelson Ribas dos Santos – 1981 a 1984
- Pedro Ribas Mendes – 1987
- Koso Abe – 1988
- Nestor Seben -1990
- Nilson Antonio Pagliosa – 1993 a 1999
- Jose Antonio Bueno –
- Flavio Luiz Carneiro –
- Renato Gregório –
Ao passarem os anos, as metas se modificaram, mas a união continuou, o
importante é acreditar que num futuro bem próximo o sucesso vai chegar, e que as
gerações seguintes, juntas também estarão para recebê-lo.
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O SISTEMA CARCERÁRIO E A CONSEQUENTE
DESESTRUTURAÇÃO DA FAMÍLIA: A DIGNIDADE DO PRESO
PERANTE UMA SOCIEDADE PRECONCEITUOSA E SEUS
REFLEXOS NA BUSCA DE RECONHECIMENTO
Autora: Prescila Fátima Capelezzo (pre_capelezzo@hotmail.com)
Instituto Federal do Paraná
Orientadora: Jussara Schmitt Sandri (jussara.sandri@ifpr.edu.br)
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Resumo: A família é chave principal na formação do indivíduo, a aprendizagem
depende de inúmeras formas de ensinamentos e capacidades da pessoa, como
também seus instintos e tendências. É importante ressaltar que a atenção da família
quanto à educação e o afeto são necessários para a constituição do caráter e
identidade da pessoa. Cada vez mais cedo jovens se envolvem no mundo do crime,
a falta da estrutura familiar e a facilidade em obter algo de consumo para eventuais
satisfações faz com que o número de detentos e reincidentes cresça a cada dia.
Sabe-se da necessidade de um sistema carcerário organizado, no qual os presos
consigam se conscientizar do que fizeram de errado, buscando a cada dia rever
seus conceitos na idealização de algo que após sua saída o faça revigorar como
cidadão honesto e capaz. Uma reforma é necessária e se torna a cada ano que
passa um desafio maior, pois não se trata apenas de recursos e atividades de
ressocialização, mas também transformações mais profundas na personalidade e
auto-estima do indivíduo.
Palavras-chave: Família. Detentos. Sistema Carcerário.
Keywords: The family is the primary key in shaping the individual, learning depends
on many forms of teaching and capabilities of the person, but also his instincts and
tendencies. Importantly, the family's attention on education and affection are
necessary for the formation of the character and identity of the person. Increasingly
early youth engage in the world of crime, lack of family structure and ease in getting
something for any consumer satisfactions causes the number of inmates and
offenders grow every day. We know the need for an organized prison system, where
inmates are able to become aware of what they did wrong, trying every day to revise
their concepts in the idealization of something to do after leaving reinvigorate citizen
as honest and capable. A reform is needed and becomes each year a greater
challenge because it is not only resource and rehabilitation activities, but also deeper
changes in personality and self-esteem of the individual.
Keywords: Family. Inmates. Prison System
1 Introdução
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É do Direito Penal que surgem as modalidades solucionadoras das ilicitudes
que prejudicam a sociedade. É do desgaste do nível de ineficácia que novas normas
surgem e a tentativa de um controle penal ainda se faz necessário. A precariedade
do sistema penitenciário brasileiro é visível a todos, os meios de comunicação cada
vez mais eficientes exibem a realidade todos os instantes. As prisões são
verdadeiros amontoados humanos onde o excesso de pessoas aliado às péssimas
condições de higiene e insalubridade tornam esses lugares ideais para a
multiplicação de doenças. Grande é o número de recolhidos que formam um
conjunto carecido de personalidade e identidade.
A crise que o sistema penitenciário enfrenta hoje é fruto de inúmeras
conturbações, aonde a falta de ressocialização e apoio do Estado faz confirmar um
sistema carente de melhorias. Entende-se como algo vicioso, desde a infância as
dificuldades financeiras e a falta do apoio regrado da família incentiva milhares de
jovens a buscar o desejado e em alguns casos o necessário para sobrevivência da
pior forma possível. A ignorância acaba que por roubar a honestidade e o respeito
de muitas pessoas, e assim no crime vivenciam o inesperado em suas vidas.
Encontram nesse meio um caminho muitas vezes sem volta ou de difícil cura, se
tornam pessoas amargas e de difícil interação.
O sistema carcerário busca a recuperação dos presos, a intenção maior é a
devolução a sociedade sem reincidências, infelizmente não é o que estamos
acostumados a ver e ouvir. O tempo desperdiçado dentro de uma cela na maioria
das vezes com excesso de pessoas faz com que a revolta e ideias de mau caráter
surjam. A precariedade no processo de individualização da pena é esquecida e o
grande número de detentos aglomerados faz aumentar o caos. Os direitos e
garantias fundamentais com a intenção de assegurar igualdade, dignidade e acesso
à justiça a todas as classes, tem como ideal que a sociedade e o Estado obedeçam
às leis na busca de adaptações a cada caso previsto. É complicado ensinar e
modificar as atitudes de indivíduos que já estão inseridos no mundo do crime a
tempo. É difícil acreditar na recuperação total dessas pessoas, mas não podemos
esquecer que errar é humano e todos merecem uma segunda chance.
2 Principais dificuldades de presos e ex-presos
Um dos grandes desejos da sociedade é o fim da delinquência. Muitos
acreditam que isso só seria possível com a saída daqueles que burlam as leis
penais do convívio social, por meio do sistema prisional, que há muito tempo
demostra sua ineficácia.
Um dos problemas que mais afligem a sociedade brasileira atualmente é o
que se deve fazer com aquela pessoa que agiu de forma ilícita, que
transgrediu as normas ditadas pelo estado.
A forma através da qual o infrator é punido tem que ser eficaz e a pena
deve ser justa, uma vez que o condenado deve estar recuperado quando
sair da prisão, pronto para reincorporar-se à sociedade e não mais agir em
desacordo com a lei. (ALVIM, 2006).

ISSN 2237-700X

308

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Dentre as dificuldades de um preso, primeiramente é o fato de que ele será
obrigado a lidar com as consequências de seus atos, será julgado e condenado a
pagar pelo o que cometeu de errado. A pessoa perde toda a sua liberdade social e
familiar e passa a obedecer a pessoas instruídas na intenção de melhorias, essas
que muitas vezes dão resultados inversos.
A família acaba por vivenciar uma nova situação, a falta de um de seus
membros que na maioria das vezes é o homem provoca o desequilíbrio desse lar e o
surgimento de indagações, como por exemplo, à questão financeira, aonde em
muitas situações o pai é o único provedor. Todos são obrigados a conhecer a
atividade prisional e se habituar a ela, a família em solidariedade com o preso,
mudará sua rotina para acompanhar essa nova realidade.
A razão está em que o sistema atual da jurisprudência criminal apresenta
aos nossos espíritos a ideia da força e do poder, em vez da justiça; é que se
atiram, na mesma masmorra, sem distinção alguma, o inocente suspeito e o
criminoso convicto; é que a prisão, entre nós, é antes de tudo um suplício e
não um meio de deter um acusado; é que, enfim, as forças que estão
externamente em defesa do trono e os direitos da nação estão separadas
daquelas que mantêm as leis no interior, quando deveriam estar
intimamente ligadas. (BECCARIA, 2008, p. 27).

A superlotação das celas, precariedade e a falta de higiene fazem com que as
prisões se tornem um berço de proliferação de doenças. A estrutura decadente
aliada também com uma alimentação inadequada, uso muitas vezes de drogas
tornam os presos que ali permanecem pessoas com a saúde fragilizada. A
recuperação que afeta o psicológico de cada um, também vai se manifestar na
condição humana ali dentro vivida. Adquirem as mais variadas doenças entre elas
as DST’s, pneumonia e tuberculose, sem contar que é grande o número de pessoas
com problemas mentais, câncer e com deficiências físicas. A pena acaba que por
perder seu intuito ressocializador e descumprir inúmeras normas gerais do Direito.
As agressões e abusos dentro das penitenciárias, visto como uma “correição”,
principalmente depois de tentativas de fugas e rebeliões gera uma onda de violência
aonde o mais forte usa indevidamente sua força na intenção de controlar essas
revoltas. A prática de violência entre os presos mesmos ocorre há todos os
instantes, espancamentos, mortes e abusos sexuais são práticas comuns de presos
criminalizados que na maioria das vezes possuem um controle autoritário frente há
outros detentos.
Um erro constante e que deixa as pessoas em cárcere mais revoltadas ainda
é a demora em conceder os benefícios àqueles que já cumpriram o determinado.
Isso acontece devido ao descumprimento dos órgãos responsáveis, podendo recair
como responsabilidade Civil do Estado que deixou encarcerado indivíduo de forma
ilegal e excessiva.
A punição ideal será transparente ao crime que sanciona; assim, para quem
a contempla, ela será infalivelmente o sinal do crime que castiga; e para
quem sonha com o crime, a simples ideia do delito despertará o sinal
punitivo. Vantagem para a estabilidade da ligação, vantagem para o cálculo
das proporções entre crime e castigo e para a leitura quantitativa dos
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interesses; pois, tomando a forma de uma consequência natural, a punição
não aparece como o efeito arbitrário de um poder humano. (FOUCAULT,
2009, p.101).

A sociedade não pode esquecer que a grande maioria desses presos são
pessoas excluídas socialmente, desempregados, pobres, analfabetos, pessoas
muitas vezes que não possuem pai, mãe ou alguém responsável por sua criação.
Algumas pessoas encontram na criminalidade a maneira de sobrevivência,
conseguem obter dela itens necessários para o sustento da família. É necessário
refletirmos, pois cada caso é um caso e acontece muito de condenados cometerem
algo ilícito por ingenuidade ou necessidade, enquanto em outros casos, a
criminalidade cometida da pior forma possível deixa milhares de indivíduos livres e
cada vez mais prejudicando pessoas inocentes.
Quando diversos homens se agrupam para enfrentar um mesmo perigo,
quanto maior ele é, tanto mais procurarão fazê-lo igual para todos. Se as
leis castigassem com maior severidade os que praticam o crime do que os
simples cúmplices, seria mais difícil àqueles que planejam um atentado
achar entre eles um homem que quisesse executá-lo, pois o risco seria
maior, em razão da diversidade das penas. Existe, porém, um caso em que
nos devemos afastar da regra que estabelecemos, e é quando aquele que
executa o crime recebe dos cúmplices uma recompensa à parte; como a
diferença dos perigos ficou compensada com a diferença das vantagens, o
castigo deve ser igual. (BECCARIA, 2008, p.47).

Além das inúmeras dificuldades vividas dentro do sistema penitenciário, os
parentes enfrentam uma série de sacrifícios, sentem-se presos junto com o familiar
condenado. A esposa que conta os dias para ver a pessoa desejada, outra que não
tem dinheiro suficiente para pagar à custa que defenderiam o companheiro, aqueles
também que trabalham a semana inteira e tentam conciliar o serviço com a
assistência ao familiar detido. Muitas são as histórias ocorridas em uma
penitenciária, não só a família sofre, mas também o detento que é obrigado a se
afastar da família e receber precárias visitas com o mínimo de conforto e qualidade.
Quem sofre muito com isso são os filhos dos detentos que se encontram distantes
da pessoa próxima a elas, toda a família sofre com o afastamento e a falta de
recursos que na maioria das vezes é provido por uma única pessoa que quando
presa modificará não só a sua vida em cárcere, mas toda a realidade dessa família.
A confiança é algo que aos poucos ex-detentos precisam provar para as
pessoas ao seu redor, muitas oportunidades irão surgir e ai a imensa vontade de
vencer precisa estar idealizada para então não acontecer aborrecimentos. A mãe e o
pai, pessoas que possuem a prerrogativa de controlar as atitudes desses futuros
adultos, não agem da maneira ideal para formação de um indivíduo que respeite o
próximo. Mesmo com a ampla divulgação de modalidades de se preservar uma
gravidez, o número de pais jovens é grande, sem contar aqueles que não possuem
estrutura para exercer esse encargo.
O primeiro passo para uma transformação e diminuição de detentos precisa
vir de casa, o laço afetivo e a troca de respeito entre pais e filhos é essencial para o
desenvolvimento de uma pessoa. Não são as leis, policiais e uma penitenciária mais
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ampla e dinâmica que vai resolver essa situação, mas a nova geração que precisa
receber uma atenção diferenciada, cultivando valores e a cidadania.
3 Fugas, rebeliões e reincidências
A junção de inúmeros fatores negativos, aliados a precária segurança dos
presídios e a desestruturação emocional dos presidiários, faz se revelar outros
problemas do sistema carcerário, as fugas e as rebeliões de presos.
Normalmente organizadas pelos presos de formas violentas, as rebeliões não
passam de manifestações reivindicatórias de seus direitos, aonde assim chamam a
atenção da mídia como também de autoridades quanto à situação em que eles são
submetidos dentro das prisões.
Lei sábia e de efeitos sempre felizes é aquela que prescreve que cada qual
seja julgado por seus iguais; pois, em se tratando da fortuna e da liberdade
de um cidadão, todos os sentimentos que a desigualdade inspira devem
silenciar. Ora, o desprezo do homem poderoso para com a vítima da
desgraça, e a indignação que sente o homem de condição medíocre pelo
culpado que está acima dele pela sua condição, são sentimentos perigosos
que não existem nos julgamentos de que falo. (BECCARIA, 2008, p. 29).

Quando alguém comete algo de errado perante a sociedade, ou seja, comete
ato ilícito, sobretudo quando prejudica a vida de outras famílias, merece sim pagar
por aquilo feito de errado. A questão é que acontece muito de presidiários saírem
piores do que quando entraram, devido à forma como são tratados e a falta de
interesse dos responsáveis em auxiliá-los, o que faz com que esses detentos se
tornem pessoas frustradas e com dificuldades maiores em se relacionar. Acabam
que por sair dos presídios sem nenhum preparo e voltando ao mundo do crime como
uma opção, muitas vezes para o próprio sustento.
A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de
existência que faz os detentos levarem: que fiquem isolados nas celas, ou
que lhes seja imposto um trabalho inútil, para o qual não encontrarão
utilidade, é de qualquer maneira não “pensar no homem em sociedade, é
criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa”; queremos que a
prisão eduque os detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao
homem pode ter razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da
natureza? A prisão fabrica também delinquentes impondo aos detentos
limitações violentas; ela se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito
por elas; ora, todo o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso
de poder. (FOUCAULT, 2009, p. 252).

Esses fatores aliados à falta de segurança nas cadeias levam a facilitar as
rebeliões e as fugas. As rebeliões não passam de reinvindicações, aonde a
necessidade de chamar a atenção supera qualquer outra expectativa. As fugas
podem ser influenciadas pela falta de segurança e infelizmente pela corrupção
praticada por agentes penitenciários ou da administração
Normalmente agressões e abusos cometidos em presos por agentes
penitenciários, acontecem após a ocorrência de rebeliões ou tentativas de fugas.
Depois de controlada a situação, sofrem a chamada “correição”, que não passa de
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uma surra como forma de castigo na intenção de amedrontá-los para que não
voltem mais a causar problemas.
Inúmeras são as causas das rebeliões, e as mais comuns são a superlotação,
aonde os presos não possuem privacidade alguma, o espaço pequeno favorece o
desenrolar de brigas e confusões. A transferência de presos já condenados muitas
vezes gera revoltadas daqueles que já estão há mais tempo nesse mesmo lugar. A
falta de informação e assistência da justiça os deixam ansiosos por respostas que
muitas vezes demoram a chegar, muitos ainda possuem algum benefício e deles
não conseguem alguma resposta. Existem aqueles também que já se encontram
com a pena vencida e mesmo assim continuam presos, muitos que necessitam de
um amparo médico e que vivem amedrontados pelas torturas e espancamentos.
O ciclo está fechado: da tortura à execução, o corpo produziu e reproduziu a
verdade do crime. Ou melhor, ele constitui o elemento que, através de todo
um jogo de rituais e de provas, confessa que o crime aconteceu, que ele
mesmo o cometeu, mostra que o leva inscrito em si e sobre si, suporta a
operação do castigo e manifesta seus efeitos da maneira mais ostensiva. O
corpo várias vezes supliciado torce a realidade dos fatos e a verdade da
informação, dos atos de processo e do discurso do criminoso, do crime e da
punição. Peça essencial, consequentemente, numa liturgia penal em que
deve constituir o parceiro de um processo organizado em torno dos direitos
formidáveis do soberano, do inquérito e do segredo. (FOUCAULT, 2009, p.
47).

Em relação às fugas, a sua ocorrência pode ser primeiramente pela falta de
segurança bem como uma péssima organização dos agentes penitenciários, sem
contar a corrupção entre detentos e policias. Fogem porque percebem determinada
facilidade, normalmente não o fazem sozinho, estão sempre acompanhados com
algum outro detento e também elaboram inúmeras fugas, são planos aonde quando
percebem que o ideal não vai dar certo, optam pela segunda tentativa de fuga, ou
até mesmo pela terceira.
É elevado o número de reincidentes oriundos do sistema carcerário no Brasil.
A maioria daqueles que retornam a sociedade, voltam a delinquir e
consequentemente voltam à prisão. Isso demonstra um espelho da maneira como
foram tratados no ambiente prisional, aliados a rejeição da sociedade e do Estado
quando voltam a participar da sociedade. Sentem-se marginalizados no âmbito
social, o que por dificuldades em melhores opções, decidem por voltar ao mundo do
crime.
É que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser,
de modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas
aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada
pela lei. (BECCARIA, 2008, p. 107).

A assistência pró-egresso, não é uma forma de solução a reincidência de exdetentos, pois fatores que deixam tudo isso acontecer outra vez, é fruto do
tratamento indevido dentro dos presídios. A dedicação sistemática perante a pessoa
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do egresso diminuiria os resultados degradantes por ele sofridos durante a vida
prisional e o readaptaria a sua volta ao convívio social.
A penalização é pela pena propriamente dita, mas também é deplorável a
situação em cárcere. Os arts. 10 e 11 da Lei de Execução Penal prevêem a
assistência ao preso como dever do Estado, bem como prevenção do crime e
orientação para convívio com a sociedade. Os incisos do art. 11 revelam o
descumprimento à assistência fazendo com que a pena perca seu intuito
ressocializador e incentivando assim a lei do mais forte
Uma política de apoio ao regresso é uma maneira da sociedade e autoridades
se conscientizarem que sem o apoio deles não existirá solução para o problema da
reincidência. Claro que tudo isso não depende apenas do Estado e da sociedade,
mas também da família, que precisa lhe dar o suporte inicial para adaptação, e
também uma força de vontade sem igual do próprio ex-detento, que precisa ser o
principal responsável por sua mudança em vista de melhorias e conquistas.
4 A luta da classe carcerária em busca de reconhecimento
O sistema carcerário é sempre o espelho da sociedade que o produz, as
desigualdades sempre foram visíveis, onde parte da sociedade acaba que por se
tornar uma massa de desempregados, por não obterem condições que os garantam
de confiança para a sociedade. Originados dos que sobram, uma nova classe surge,
caracterizando a falta de expectativa de uma nova geração, vítimas da desigualdade
e do descaso, sendo eles pessoas cada vez mais jovens que veem no crime uma
maneira de conseguirem o que precisam de uma forma perigosa mais também, mais
rápida.
Quando diversos homens se agrupam para enfrentar um mesmo perigo,
quanto maior ele é, tanto mais procurarão fazê-lo igual para todos. Se as
leis castigassem com maior severidade os que praticam o crime do que os
simples cúmplices, seria mais difícil àqueles que planejam um atentado
achar entre eles um homem que quisesse executá-lo, pois o risco seria
maior, em razão da diversidade das penas. Existe, porém, um caso em que
nos devemos afastar da regra que estabelecemos, e é quando aquele que
executa o crime recebe dos cúmplices uma recompensa à parte; como a
diferença dos perigos ficou compensada com a diferença das vantagens, o
castigo deve ser igual. (BECCARIA, 2008, p.17).

É na busca de emprego que o ex-detento percebe a tamanha dificuldade que
vai encontrar. Não tendo como se sustentar, muitos acabam por voltar ao mundo do
crime. O preconceito e a insegurança da sociedade aliado a falta de capacitação dos
presos que não recebem ensino profissionalizante e instrução na maioria das
penitenciárias faz crescer ainda mais o repúdio a essas pessoas que em muitos
casos lutam por uma segunda chance e uma vida digna.
O sistema intramuros acarreta uma imensa transformação no psicológico do
detento, o sentimento de inferioridade é inevitável e afeta diretamente a
personalidade deste. Os familiares em alguns casos são obrigados a ajudar na
satisfação de obter alguns utensílios como armas e drogas, necessidade essa que
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muitas vezes é comandada por grupos que ditam as regras dentro das
penitenciárias.
Não existem programas que acolham crianças em casos de familiares
presos, o que motiva é uma realidade decadente, o presente acaba por ser
transtornado e a visão do futuro voltada ao crime.
O cidadão se torna uma pessoa fria e sem sentimentos, aonde tira o que é
do outro e em casos mais graves a vida. O acúmulo de pessoas em celas em
péssimas condições, as brigas e reviravoltas que só quem já foi preso conseguiria
relatar recai sobre a família e sua forma de educar, berço de todos os atos e
manifestações.
À proporção que as penas forem mais suaves, quando as prisões deixarem
de ser a horrível mansão do desespero e da fome, quando a piedade e a
humanidade adentrarem as celas, quando, finalmente, os executores
implacáveis dos rigores da justiça abrirem o coração à compaixão, as leis
poderão satisfazer-se como provas mais fracas para pedir a prisão.
(BECCARIA, 2008, p. 26).

Uma situação que dificulta a reabilitação desses condenados é quando não
há possibilidade de trabalho ou de estudo. O desenvolvimento intelectual do
indivíduo que precisa ser provocado para receber algum retorno fica ameaçado, não
sendo praticada nenhuma atividade que auxilie sua recuperação. É importante
ressaltar que a auto-estima influência e muito em sua capacidade. O detento que
tem a ajuda emocional da família e acredita nele tem chances maiores de
recuperação.
A família tem papel fundamental na formação do caráter de seus membros, é
dela que desde cedo se recebe o apoio necessário para então se consolidar os atos
futuros. O sistema carcerário tenta retirar pessoas que possam causar danos às
outras, mas não leva em consideração o transtorno que irá causar a toda família.
De fato, todos os experimentadores coincidem em afirmar que a imensa
maioria dos delinquentes sofre perturbações afetivas – quantitativas ou
qualitativas. O indivíduo, ao nascer, contém em si todas as tendências
delituosas, visto que procura satisfazer suas necessidades vitais sem ter em
conta absolutamente o prejuízo que isso possa ocasionar ao meio que o
rodeia. Somente a lenta e penosa ação coercitiva da educação o irá
ensinando que sua conduta resultará sempre de um compromisso, de uma
transação entre a satisfação de suas necessidades e as dos demais.
(LÓPEZ, 2005, p.141).

Busca-se criar uma maneira eficiente de sofrear aquela parte da população
que oferece perigo aos demais através de impetuosidade individual às pessoas e ao
patrimônio. Em vista todos os males do sistema carcerário e as consequências
perceptíveis, se deduz que as penas não devem ser utilizadas de formas tão
generalizadas.
Na maioria das vezes, as penitenciarias não oferecem nenhum tipo de atrativo
que modifique a visão desses detentos, acabam que saindo das prisões e se
tornando pessoas mais transtornadas do que quando entraram. Atividades
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profissionalizantes e um apoio psicológico a detentos e familiares são essenciais no
decorrer desse processo. Faltam lugares e condições, sobram presídios sem
estrutura mínima e funcionários despreparados e fáceis a corrupção.
O reconhecimento de cada indivíduo recai sobre suas atitudes, aquele que
consegue trabalhar da forma digna, com certeza colherá frutos doces, já outros
infelizmente não seguem esse caminho e sofrem as mais variadas dificuldades, pois
ainda nos dias de hoje, o retorno a sociedade e sua aceitação constituem desafios
que nem todos conseguem suportar.
4 Conclusão
Muitos criminosos se sentem poderosos em praticar algum delito, sendo
necessária a intervenção do Estado, para proporcionar e garantir a pacificação
social.
A adaptação de um apenado em um sistema que o reeduque se torna
necessário, mas o grande número de infratores aliados à precariedade estrutural,
acaba por transformar essas pessoas em indivíduos duvidosos, sendo que muitas
vezes eles acreditam que o mundo do crime os favorece mais.
A situação dentro das cadeias é degradante, a violência está sempre
presente, não sendo nada fácil se acostumar às regras e às ordens passadas para
aqueles que antes possuíam a liberdade de ir e vir, e mais, de fazer o que
quisessem às margens da lei.
Acostumar-se a essa nova modalidade de vida implica diversos fatores de
sobrevivência, aonde novas condições de vida são passadas.
Muitos são os presídios que não possuem condições mínimas para uma
pessoa viver. A alimentação precária e a falta de higiene auxiliam na
desestruturação e desmotivação dessas pessoas, não podendo se olvidar da falta
de incentivo a alguma ocupação útil dentro das prisões.
A sociedade, pouco receptiva, ainda recebe ex-presos com bastante
preconceito, encarando-os como marginais.
A ressocialização é dificultada por três aspectos: a falta de empregos e de
oportunidades, a falta do apoio da família e a precária assistência oferecida pelo
Estado.
Diante disto, comumente os presidiários saem da cadeia sem nenhum
preparo para o retorno ao convívio social, tampouco têm chances de inserção no
mercado de trabalho, na medida em que não recebem ensino profissionalizante e
apoio algum, começando, então, uma longa jornada de adaptação.
Surge ai há necessidade de essas pessoas, advindas de longos períodos
encarceradas, manterem-se fortes, resistindo à tentação da reincidência criminal,
devendo enfrentar as inúmeras situações adversas pelas quais irão passar devido
ao fato de serem ex-presidiários.
Nesse contexto figura a importância da família na ressocialização do
apenado, dando-lhe o suporte necessário à sua reintegração no convívio social e na
busca por um trabalho lícito.
Mediante o apoio da família, o indivíduo que passou pela experiência prisional
terá mais chances de não retornar à vida criminal, o que poderá minimizar a
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superlotação carcerária e certamente estará promovendo a dignidade humana para
aquela pessoa.
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo estudar a morfometria da bacia
hidrográfica do alto Rio Ligeiro, localizada na cidade de Pato Branco, localizado na
Região Sudoeste do Estado do Paraná. O Rio Ligeiro está inserido na bacia
hidrográfica do Rio Chopim e este, por sua vez, é afluente à margem esquerda do
Rio Iguaçu. As bases de dados foram obtidas através de mapas cartográficos
digitalizados. Os valores obtidos permitiram avaliar a composição da bacia
hidrográfica com área de 68,26 km2 e perímetro de 36,9 km. Constatou-se que a
bacia apresenta forma alongada, com baixa densidade de drenagem e altitude
média de 799 m. Em relação à área ambiental, o rio sofre processos de degradação
antrópica, com a invasão das margens e a poluição das águas por despejo de
esgoto.
Palavras-chave: morfometria, bacia hidrográfica e ambiente.
Abstract: The objective this paper is study the upper Ligeiro River watershed, in
Pato Branco City and availed the condition about environmental and that was
condition with results or antropic action.
Keywords: morphometric, watershed and environmental.
1 – Introdução
A bacia hidrográfica é definida como uma área de captação natural da água
pluvial que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída,
denominada de exutório (SILVEIRA, 2001 apud CARDOSO et al., 2006).
A quantidade de água que flui em uma bacia depende da sua área de
influência, isto é, do tamanho da área ocupada pela bacia, da precipitação local, das
perdas devidas à evapotranspiração e infiltração (CRISTOFOLETTI, 1980).
A ocupação urbana sem o planejamento urbana modifica a bacia hidrográfica,
de modo a influenciar a sua hidrologia, como o aumento de escoamento superficial
ou na poluição das águas subterrâneas ou superficiais. Fundos de vales não
protegidos, facilitam o assoreamento e erosões
Os estudos voltados aos diagnósticos de bacias hidrográficas poderão auxiliar
na proteção do solo, da água e do ar, como na manutenção de mananciais de
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abastecimento público. Planejamento de planos diretores, com coerência de uso de
solo urbano em conjunto com a interatividade da bacia hidrográfica, devem ser
trabalhados em conjuntos.
Desse modo, as características físicas e bióticas de uma bacia possuem
importante papel nos processos do ciclo hidrológico, influenciando entre outros; a
infiltração, a vazão de água produzida como deflúvio, a evapotranspiração e os
escoamentos superficial e sub-superficial. (TONELLO et al., 2006).
O objetivo deste trabalho é avaliar a morfometria da bacia hidrográfica do alto
do Rio Ligeiro, seguindo alguns parâmetros, os quais são: área da bacia, perímetro,
padrão de drenagem, fator de forma, índice de circularidade, densidade de
drenagem, ordem dos rios, declividade, comprimento dos canais de drenagem,
altitude média. Com os resultados obtidos foi feito uma avaliação da bacia
hidrográfica na área ambiental.
2 – Materiais e Métodos
2.1 – Área de Estudo
A bacia hidrográfica, objeto de estudo, localiza-se no município de Pato
Branco – PR., conforme pode ser observado na Figura 01, na latitude 26º09’52” Sul
e na longitude 52º41’44” Oeste, apresenta uma área de 68,26 km2, com o perímetro
de 36,9 km. O Rio Ligeiro esta inserido na bacia hidrográfica do Rio Chopim e este,
por sua vez, é afluente da margem esquerda do Rio Iguaçu. A bacia hidrográfica do
Rio Iguaçu é a maior do Estado do Paraná, com área de 70.800 km² e 80,4 % desta
área esta compreendida no Estado do Paraná, 16,6 % no Estado de Santa Catarina
e apenas 3 % na Argentina (SEMA, 2000).

Figura 01: Localização de Pato Branco em relação ao Estado do Paraná.
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Fonte: Modificado da Prefeitura Municipal de Pato Branco (2008) e da SEMA (1993).
Dentro da bacia hidrográfica do alto Rio Ligeiro, desenvolveu-se a cidade de
Pato Branco. O seu primeiro traçado urbano da cidade foi desenhado pelo
engenheiro Duílio Beltrão, autor da idéia de nomear as ruas com os nomes
indígenas. Em 1951 foi criado o município de Pato Branco, na data de 14 de
dezembro de 1952. A área compreendia os atuais municípios de Itapejara do Oeste,
Verê, Dois Vizinhos, Mariópolis, Bom Sucesso do Sul e parte de Renascença
(KRÜGER, 2004). Conforme SCHWARZ (2001), Pato Branco, no seu
desenvolvimento e ocupação do espaço, desenvolveu-se o crescimento urbano no
sentido norte-sul acompanhando a vertente do vale do Rio Ligeiro e seus afluentes.
2.2 – Morfologia física da bacia
A ordem dos cursos d’água (Hierarquia Fluvial) consiste em estabelecer a
classificação no grau de ramificação ou bifurcação dos rios, quer que sejam perenes
ou intermitentes. A ordem pode ser determinada pelo sistema de Horton ou de
Strahler, conforme Figura 02 (TUCCI, 1997; CRISTOFOLETTI, 1980; ANDREOLLI,
2003). No sistema de Horton, consideram-se os canais de primeira ordem aqueles
que não apresentam tributários, os canais de segunda ordem aqueles afluentes de
primeira ordem e o de terceira ordem podem receber um ou mais tributários, tanto
de primeira ordem como de segunda ordem. E assim sucessivamente. (TUCCI,
1997; CRISTOFOLETTI, 1980).

Figura 02: Determinação da ordem dos rios.
Fonte: Modificado de CRISTOFOLETTI (1980).
No sistema de Strahler, todos os canais sem tributários são de primeira
ordem, sendo formadores dos rios, como exemplo as cabeceiras. Os de segunda
ordem são segmentos formados pela junção de dois trechos inferiores, de dois
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canais de primeira ordem; os canais de terceira ordem originam-se da confluência1
de dois canais de segunda ordem, e assim um canal de ordem “u” é formado pela
união de dois canais de ordem “u-1”. (TUCCI, 1997; ANDREOLLI, 2003).
O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a área da bacia em estudo e a
área do circulo de mesmo perímetro. Quanto mais próxima do valor de 1, mais
próxima da forma circular estará a bacia, para valores superiores a 1 o formato da
bacia tenderá a ser alongada ou irregular. (CRISTOFOLETTI, 1980; CARDOSO et
al., 2006). O coeficiente de compacidade a fórmula empregada é apresentada pela
Equação 01:
Kc 

0,28  P
A1 / 2

Equação 01

Onde Kc é o coeficiente de compacidade, P é o perímetro da bacia (m) e A é a área
da bacia hidrográfica (m2).
Para Cardoso (2006) o fator de forma (Kf) relaciona a forma da bacia com a
de um retângulo, corresponde à razão entre a largura média e o comprimento axial
da bacia (da foz ao ponto mais longínquo do espigão). Segundo Lima (1986) a forma
da bacia, bem como a forma do sistema de drenagem, pode ser influenciada por
algumas características, principalmente a geologia. Podem atuar sobre alguns
processos hidrológicos ou sobre o comportamento hidrológico da bacia. A Equação
02, que foi desenvolvida por Horton apud Lima (1986), apresenta o procedimento de
cálculo do fator de forma:
Kf 

A
L2

Equação 02

Onde Kf é o fator de forma, A é a área da bacia (m²) e L é comprimento do eixo da
bacia (m).
O índice de circularidade (Ic) também identifica a forma da bacia hidrográfica,
se esta tende a ser alongada ou circular. Valores próximos de 1 a bacia apresenta a
forma circular e valores menores torna alongada. A Equação 03 pode ser utilizada
para determinar o índice de circularidade, segundo (CARDOSO et al., 2006):
 12,57  A 
IC  

2
 P


Equação 03

Onde IC é o índice de circularidade, A é área de drenagem (m²), P é o perímetro
(m).
Horton apud Lima (1986) definiu a densidade de drenagem como sendo a
razão entre o comprimento total dos canais e a área da bacia hidrográfica. Este
índice tem sua importância, pois reflete a influência da geologia, topografia, do solo
1

Junção.
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e da vegetação da bacia hidrográfica e está relacionado com o tempo gasto para
saída do escoamento superficial. Em relação à densidade de drenagem (DD), as
bacias podem ser classificadas em (STHRALER apud LIMA (1986)): Baixa DD > 5,0
km/km²; Média DD: 5,0 – 13,5 km/km²; Alta DD: 13,5 – 155,5 km/km²; Muito Alta DD:
>> 155,5 km/km².
A densidade de drenagem é representada na equação 04 a seguir:

DD 

L
A

Equação 04

Onde DD é a densidade de drenagem (km/km²), L é o comprimento total de todos os
canais (km) e A é a área da bacia hidrográfica (km²).
As altitudes e a altitude média de uma bacia hidrográfica são fatores
relacionados, segundo Lima (1986), com a temperatura e a precipitação local. Em
bacias grandes, a altitude média pode ser mais facilmente determinada pelo método
das interseções, conforme apontado pela Equação 05. Este método adotado utiliza o
uso de uma transparência reticulada sobre o mapa da bacia, contam-se as
interseções que se encontram dentro da área da bacia (sendo no mínimo 100
interseções).
H 

h
n

Equação 05

Onde H é a altitude média da bacia (m), h é a altitude nas interseções (m) e n é o
número de interseções.
Uma análise mais completa das características de altitude de uma bacia pode
ser feita pela medição, com o uso de um mapa topográfico conveniente, das
subáreas compreendidas entre pares sucessivos de curvas de nível. Avalia-se,
então, a percentagem correspondente a cada uma destas subáreas, em relação à
área total da bacia. Por simples soma, obtém-se, a seguir, a porcentagem da área
total que fica acima ou abaixo de uma dada altitude. Este método, descrito em
Wisler e Brater (1964) apud Lima (1986) pode ser compreendido através do
demonstrativo da Tabela 01, que ilustra o esquema de cálculo da altitude média da
bacia hidrográfica experimental do Onça.
Tabela 01: Esquema demonstrativo do cálculo da altitude média.

Intervalo
de classe
(m)
380 – 400
400 – 420
420 – 440
ISSN 2237-700X

Sub-área
entre as
curvas
(km²)
(a)
0,03
0,25
0,45
-

Altitude
média do
intervalo
(m)
(h)
390
410
430
-

(a)*(h)

% sobre o
total

11,7
61,5
193,5
-

0,8
1,2
3,0
-

% do total
acima do
limite
inferior do
intervalo
100,00
98,8
95,8
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-

∑=A

-

∑ (a)*(h)

-

-

Fonte: LIMA, 1986.

A altitude média da bacia é, então, calculada pela Equação 06 a seguir:
H 

a  h
A

Equação 06

Os dados da Tabela 01 servem para a determinação da chamada curva
hipsométrica2 da bacia, a qual mostra a percentagem da área da bacia que se
encontra acima de uma determinada altitude básica. (LIMA, 1986)
A declividade apresenta as variações que ocorrem no terreno conforme o
relevo o qual está inserido. A declividade do terreno de uma bacia hidrográfica
controla em boa parte a velocidade do escoamento superficial, afetando o tempo
que leva a água a escoar e concentrar-se nos leitos fluviais. (ANDREOLLI et al.,
2003). Calcula-se pela Equação 07, segundo LIMA (1986):
 DL
D%  
  100
 A 

Equação 07

Onde D% é a declividade média (%), D é a distância entre as curvas de nível (m), L
é o comprimento total das curvas de nível (m) e o A área da bacia hidrográfica (m²).
Pelo método acima, necessita-se antes da efetuação dos cálculos, que o
pesquisador tenha o material necessário o qual compreende um mapa planialtimétrico, um curvímetro para a medição de distâncias no mapa, um planímetro
para a determinação da área (LIMA, 1986); atualmente o uso de softwares facilita o
pesquisador adquirir os dados, obtendo diretamente a área da bacia e o
comprimento das curvas de nível.
Comprimento total dos canais (L) é obtido com a medição de toda hidrografia
presente na área de estudo. A medição pode ocorrer com o uso de um curvímetro
ou no uso de softwares.
3 – Avaliação Ambiental
A avaliação ambiental compreendeu no trabalho de campo de toda a bacia
hidrográfica, para delimitação de possíveis pontos de impactos ambientais, como
locais passíveis de erosão, assoreamento, poluição da água e problemas de
enchentes urbanas. Para este estudo foi necessário o uso de mapas, máquina
fotográfica e em períodos de enchentes, o uso de dados de pluviometria, cedidos
pela IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná).

2

Curva hipsométrica – através deste gráfico, apresenta a porcentagem da área da bacia que se encontra acima de uma
determinada altitude básica.
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4 – Resultados e Discussões
4.1 – Parâmetros Morfológicos
Após a delimitação da bacia hidrográfica (Figura 03), com o uso do software
Auto-Cad, partiu-se para o cálculo de cada característica acima citada. Os
resultados estão apresentados na Tabela 02.
Tabela 02: característica morfométrica da bacia hidrográfica.

Características
Área de drenagem (A)
Perímetro (P)
Coeficiente de compacidade (Kc)
Fator de forma (F)
Índice de circularidade (IC)
Padrão de drenagem
Altitude mínima
Altitude média
Altitude máxima
Declividade média (D%)
Comprimento total dos canais (L)
Ordem da bacia
Densidade de drenagem (DD)

ISSN 2237-700X

Resultados
68,3 km²
36,9 km
1,25
0,40
0,63
Dentrítico
700 m
799 m
930 m
10,35 %
67,89 km
3
0,99 km/km²
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Figura 03: Bacia hidrográfica do alto Rio Ligeiro.
A forma da bacia é determinada por índices que relacionam a formas
geométricas conhecidas: o fator de forma (F), coeficiente de compacidade (Kc) e
índice de circularidade (IC). A forma superficial de uma bacia hidrográfica é
importante na determinação do tempo de concentração, o tempo necessário para
que toda a bacia contribua para a sua saída (exutório) após uma precipitação.
Quanto maior o tempo de concentração, menor a vazão máxima de enchente, se
mantidas constantes as outras características (VILLELA; MATTOS, 1975 apud
TONELLO et al., 2006).
O resultado do coeficiente de compacidade apresentar valor superior a
unidade 1 (1,25) e o fator de forma o valor de 0,40. Estes dois valores indicam que a
bacia em estudo não apresenta o formato semelhante ao de uma circunferência,
correspondendo a uma bacia alongada. Este mesmo fato pode ser comprovado pelo
índice de circularidade, cujo valor é de 0,63.
De acordo com estes resultados, pode-se afirmar que a bacia hidrográfica do
rio Ligeiro mostra-se pouco suscetível a enchentes em condições normais de
precipitação, excluindo é claro, eventos de intensidade anormais. Observa-se que
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em bacias circulares, a probabilidade de curvas intensas ocorrerem
simultaneamente em toda a sua extensão é muito maior que em bacias alongadas.
A densidade de drenagem foi de 0,99 km/km², que conforme Sthraler apud
Lima (1986), a drenagem apresenta-se baixa (DD > 5 km/km²). Segundo Cardoso et
al. (2006) a densidade de drenagem é um fator importante na indicação do grau de
desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Esses valores ajudam no
planejamento do manejo da bacia hidrográfica. O sistema de drenagem da bacia em
estudo, de acordo com a hierarquia de Strahler, possui ramificação de terceira
ordem, o que significa baixa ramificação para a escala do mapa utilizado.
A altitude da bacia variou entre 930m a 700m, sendo a altitude média de 778.
De acordo com Castro e Lopes (2001) apud Tonello et al. (2006); a altitude média
influência a quantidade de radiação que recebe e influencia a evapotranspiração, na
temperatura local e na precipitação. Tonello et al. (2006) considera quanto maior
altitude da bacia, menor na quantidade de energia solar que o ambiente recebe e
menos energia estará disponível para este fenômeno.
De acordo com Castro Jr. (2001) apud Cardoso et al. (2006, p. 245):
“em altitudes elevadas, a temperatura é baixa, e apenas pequena
quantidade de energia é utilizada para evaporar a água, ao passo que, em
altitudes baixas, quase toda a energia absorvida é usada para evaporação
da água. As altitudes elevadas tendem a receber maior quantidade de
precipitação, além de a perda de água ser menor. Nessas regiões, a
precipitação normalmente excede a evapotranspiração, ocasionando um
suprimento de água que mantém o abastecimento regular dos aqüíferos
responsáveis pelas nascentes dos cursos d’água.”

Para a elaboração do mapa hipsométrico, foi necessária a digitalização da
curvas de nível, considerando curvas entre 40 metros. Neste mesmo mapa foi
possível determinar a área de influência de cada altitude e calcular a altitude média
da bacia.
A Figura 04 ilustra a distribuição das altitudes na bacia, através do mapa
hipsométrico, e na Tabela 03, verifica-se a porcentagem da área de drenagem nas
faixas altimétricas definidas.
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Figura 04: Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica.
Tabela 03: Distribuição da altitude de acordo com a área da bacia do Rio Ligeiro.

Altitude
680 – 700
700 – 740
740 – 780
780 – 820
820 – 860
860 – 900
900 – 940

Área (km²)
0,85
14,80
22,46
15,84
10,75
3,47
0,103

Percentagem (%)
1,24
21,68
32,90
23,21
15,75
5,08
0,15

Obtido a Tabela 03, passou pela metodologia de calculo da altitude média,
sendo que os resultados obtidos estão representados na Tabela 05. Para isso,
multiplicou-se a altitude e a área de cada intervalo, transformando estes valores em
percentagem sobre o total.
Tabela 04: Cálculo da altitude média da bacia hidrográfica.

Intervalo
ISSN 2237-700X

Sub-área

Altitude

(a)*(h)

Percentagem Percentagem
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de classe
(m)

entre as
curvas
(km²) (a)

média do
intervalo
(m) (h)

680 - 720
720 - 760
760 - 800
800 - 840
840 - 880
880 - 920
920 - 960
Total

0,85
14,80
22,46
15,84
10,75
3,47
0,103
68,26

680
720
760
800
840
880
920
----

sobre o total

592,9
10949,04
17518,02
12989,62
9244,14
3122,1
96,82
54512,64

1,240844
21,67594
32,90214
23,20686
15,74714
5,082039
0,150894
100

do total
acima do
limite
inferior do
intervalo
100
98,76
77,1
44,2
21,0
5,23
0,15
-----

Na Tabela 04 verifica-se a percentagem calculada da área de drenagem nas
faixas altimétricas definidas. Observa-se também na tabela, que maior parte da
altitude, em relação a área total da bacia, apresenta-se na faixa entre 760 m a 800
m, correspondendo a 32,90%. O resultado apresentado na Tabela 04 pode ser
representado no gráfico da curva hipsométrica, conforme Figura 05:

Figura 05: Curva hipsométrica da bacia hidrográfica.
Para determinar a altitude média, dividiu-se a somatória das áreas das curvas
de nível multiplicadas pela respectiva altitude, pela área total de 68,26 km². O
resultado obtido foi de 798,55 metros, isto é, uma altitude média de 799 metros.
4.2 – Parâmetros Ambientais
A bacia hidrográfica tem sofrido, ao longo das últimas décadas, um aumento
das áreas residenciais, comerciais, de indústria e de serviço, devido ao crescimento
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demográfico. Normalmente, para o dimensionamento das redes de drenagem
urbanas, são obtidos tempos de retorno de 5 a 10 anos, mas na ocorrência de
eventos extremos, a capacidade de infiltração é menor que a precipitação é o que
ocasionam os danos de inundações locais.
“A questão das cheias nada mais é do que a ocupação irregular do espaço. O
rio, na época das chuvas, dispõe de mais água e necessita, para tal, de espaço para
transportá-la, e se a cidade ocupa esse espaço, o rio o utilizará e invadirá as áreas
urbanizadas” (ALCÂNTARA; AMORIM, 2003 apud FARIA, PEDROSA, 2005).
A impermeabilização do solo na cidade teve picos entre o período de 1980
apesar de um plano diretor ter sido planejado, ainda assistiu-se uma expansão
urbana, de verticalização do centro e um grande volume de obras no leito de cheia
do rio, sendo a solução encontrada a canalização fechada do rio, na área central, e
canalização aberta, em áreas residenciais.
Os valores de crescimento urbano, em áreas, esta apresentado na Tabela 05:
Tabela 05: Evolução da ocupação urbana de Pato Branco.

Ano
Área (km²)
1953
1,2
1963
2,8
1980
7,7
1996
12,3
2000
18,4
2007
21,54
Fonte: IPPUPB (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Pato Branco), 2009.
Verifica-se que em áreas impermeabilizadas o escoamento superficial é o
fenômeno dominante, tornando-se a infiltração quase nula. Este é um fator que
ajuda a compreender a alteração do normal funcionamento do ciclo hidrológico de
uma bacia hidrográfica. Na bacia hidrográfica em estudo, assistiu-se, nas duas
últimas décadas, à retirada da cobertura vegetal (tanto florestal como agrícola)
substituída por loteamentos urbanos.
O processo de urbanização tem, portanto, várias conseqüências, entre as
quais se destacam, nesta análise, a degradação do solo e o incremento de
inundações. Quando modifica o solo, retirando-lhe a cobertura vegetal,
imediatamente o solo fica sujeito à ação das gotas de água em fortes precipitações,
podendo transportar boa parte dos sedimentos.
Em áreas urbanizadas, o incremento no pico de cheia está intimamente
relacionado com a existência de sistemas de drenagem pluvial urbana que aceleram
o escoamento superficial, apenas transferindo a inundação para outro local (do
ponto alto para o ponto baixo). Na bacia em estudo, existem linhas de água
efêmeras, que desaparecem durante o período não chuvoso. “O desconhecimento
do Ciclo Hidrológico e da dinâmica fluvial leva à ocorrência de vários erros
urbanísticos, surgindo construções nos “Leitos de Cheia” (MAGALHÃES, 2001 apud
FARIA, PEDROSA, 2005).
Um evento marcante de inundação ocorreu no dia 27 de outubro de 2009,
com um registro de chuvas acumuladas, neste dia, de 47 mm (informações
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pessoais)3 .O solo local apresentava saturado devido ao excesso e chuva na
semana. Este episódio coincidiu com o rompimento de tanques de piscicultura que
se localizam em uma das nascentes do rio. O aumento de escoamento superficial foi
incrementado com este volume de água.
O evento de enchente provocou graves prejuízos de em parte da extensão da
região de baixada da cidade. Parte do canal de rocha foi destruída. Alguns edifícios
locais também foram danificados e alguns inundados, conforme pode ser verificado
na Figura 06. Vários tipos de dados de campo foram coletados, incluindo dados de
chuvas, marcação de nível de água, depoimentos de pessoas e gravações em
vídeo.

Paralisação do trafego de veículos e de pessoas, apesar do fim da chuva, o escoamento
mantinha-se alto na cidade, em área central.

Parte da água escoada, ainda era retirada pelas bocas de lobo e após 4 horas é que foram
totalmente esgotadas.

3 Dados obtidos por Clovis Padoan, o qual possui uma estação metereológica.
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Transbordamento dos canais centrais do rio e alagamento de casas e comércios locais.

Figura 7: Áreas de alagamento na região sul da cidade.
Fonte: Imagens cedidas por Clovis Padoan, 2009.
Parte da chuva precipitada esteve localizada na região sul da cidade, nas
nascentes do Rio Ligeiro. Em locais mais afastados, como por exemplo, na região
norte da cidade, não houve registro de chuva no local.
A contribuição do escoamento superficial foi um acréscimo de vários fatores
interligados:
- A chuva excessiva do mês contribuiu com a saturação do solo, deste modo a
infiltração foi nula (I = 0); a precipitação efetiva é igual ao escoamento superficial,
pois não acarretou interceptação da precipitação, pois vegetação é mínima no local;
- A falta de planejamento no local também contribuiu com aumento do escoamento,
pois apesar da cidade apresentar um plano diretor, este ainda não é aplicado na
cidade e a região sul sofre com processo de urbanização em conjunto com a retirada
da vegetação e da impermeabilização do solo;
- Parte da canalização do Rio Ligeiro é retangular, considerando que indicações de
autores, indicam o canal trapezoidal de melhor seção transversal, pois apresenta
área de maior fluxo de escoamento;
- O canal projetado não apresenta as laterais de áreas de infiltração, e muito menos
os limites de tolerância para a vegetação e para as edificações como já descrito
anteriormente;
- A chuva foi concentrada a montante da bacia hidrográfica, nas nascentes e em
conjunto com a retificação do canal do rio, aumentou o pico de vazão a jusante;
- Finalizando, segundo informações pessoais, tanques de piscicultura foram
rompidos extravasando todo o efluente no rio, que poderia ter contribuído no
aumento do escoamento superficial.
O nível do rio atingiu a uma altura superior a 3 metros em alguns pontos de
seu curso.
5 – Conclusão
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A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos nas condições
atuais da área permitiram concluir que a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Ligeiro,
localizado na zona urbana da cidade de Pato Branco – PR., possui a forma
alongada, evidenciando menor risco de cheias em condições normais de
pluviosidade anual. Sendo comprovado pelo índice de circularidade, coeficiente de
compacidade e fator de forma. Isso denota um forte controle estrutural da drenagem.
Apesar deste diagnóstico, a bacia em estudo apresenta problemas de
enchentes urbanas. Em bairros que tem contato direto com as margens do Rio
Ligeiro são os que mais sofrem com o transbordamento do mesmo, devido à
modificação antrópica do leito.
A declividade média encontrada na bacia foi de 10,35%, caracterizando o
relevo ondulado, com altitude média de 799 metros. A drenagem deficiente (DD =
0,99 km/km²) e precipitação anual de 2.091,55 mm. Esses parâmetros têm grande
influência sobre o escoamento superficial e, conseqüentemente, sobre o processo
erosivo, que resulta em perdas de solo, água, matéria orgânica, nutrientes e
microfauna, provocando, assim, assoreamento e eutrofização dos corpos d’água. O
padrão de drenagem formado pelos cursos d’água caracteriza-se como do tipo
dendrítico, com baixo grau de ramificação (ordem 3).
Durante a pesquisa de campo, alguns critérios qualitativos não numéricos
foram observados, seguindo a classificação na Resolução CONAMA nº 357/2005.
Os materiais flutuantes e espumas foram verificados em alguns pontos. Óleos e
graxas apresentaram virtualmente ausentes em todo o período de pesquisa. O forte
odor foi observado em períodos de estiagem onde o rio apresentava baixa vazão.
Os resíduos sólidos concentravam-se em todo o rio, desde a nascente, com pneus e
trapos, até o exutório com animais mortos, garrafas pet, entre outros.
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Blog: A tecnologia em favor da educação
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Resumo: Visando contribuir com as atividades complementares dos acadêmicos do
Cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Letras e Pedagogia do IFPR Câmpus
Palmas e com a formação continuada dos professores da educação básica da área
do Ensino de Arte do Município de Palmas, o Colegiado do Curso de Licenciatura
em Artes Visuais criou o Programa Arte em Foco (ProAF). Para que esta proposta
fosse alcançada foi preciso a elaboração de meios visuais para a divulgação das
Oficinas e Minicursos ofertados pelo ProAF. Dessa forma surgiu o Blog do Curso de
Licenciatura em Artes Visuais do IFPR Câmpus Palmas. O intuito do Blog foi e é
contribuir para o auxílio da qualificação dos acadêmicos, com postagens de sites,
eventos, links, trabalhos dos acadêmicos do Curso de Artes Visuais, assim como
gerenciar a organização do mesmo.
Palavras-chave: Blog. Programa. Arte. Informação. Eventos.

Abstract: To contribute to the complementary activities of the academic courses
Bachelor of Visual Arts, Literature and Pedagogy IFPR Campus Palmas and the
continued training of basic education teachers in the area of Art Education of the City
of Palms, the College of Graduate Course Visual Arts created the Art in Focus
(ProAF). For this proposal to be achieved it was necessary the elaboration of visual
media to disseminate Workshops and Short Courses offered by ProAF. Thus arose
the Blog Bachelor of Visual Arts IFPR Campus Palmas. The purpose of the blog was
and is to contribute to the aid of academic qualification, with postings sites, events,
links, academic papers of the Visual Arts Course, as well as manage the organization
of it.
Keywords: Blog. Programme. Art. Information. Events.

1 Introdução
Hoje a tecnologia vem crescendo, com ela a necessidade de conhecê-la,
compreendê-la e utilizá-la para inúmeras situações. Uma dessas situações se trata
de unir tecnologia com educação, aprendizado, conhecimento. Para isso é
necessário que os professores busquem meios de estarem conectadas as interfaces
digitais para estarem a par do dia a dia de seus alunos.
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Dentre as interfaces que podem ser utilizadas dentro da sala de aula como
auxílio ao professor é o Blog, uma página na internet onde podem ser postadas
diversas informações, de uma forma mais simplificada, o Blog se trata de um "diário
virtual". É uma interface pouco complexa, de fácil compreensão e acesso, sendo a
sua utilização um recurso pedagógico que pode incentivar os alunos a diversas
situações, como produzir textos, poemas, poesias, notícias, vídeos, fotos, entre
outros.
Dentro do Instituto Federal do Paraná - IFPR - Câmpus Palmas, o Blog do
Curso de Licenciatura em Artes Visuais está sendo utilizado para levar informações
sobre o curso para os acadêmicos de Licenciatura em Artes Visuais, como também,
para a comunidade em geral.
O curso possui um programa de extensão chamado Programa Arte em Foco,
que visa suprir a necessidade da complementação da formação dos acadêmicos dos
Cursos de licenciatura em Artes Visuais, Letras e Pedagogia, e também da formação
continuada dos professores da educação básica do Município de Palmas, com o
objetivo de ofertar para os mesmos cursos, oficinas e apresentações culturais, pois
na região há pouco acesso para esta formação.
Assim como há uma carência significativa em relação à formação
complementar e continuada, pode-se notar também a escassez de apresentações
culturais ou da divulgação de quando ocorre alguma. O Blog do referido Curso foi
criado para compartilhar divulgações, tanto dos escassos eventos culturais que
ocorrem em Palmas e Região, bem como com as atividades ofertadas pelo ProAF.
Além da monitoração do Blog, desenvolvida por uma bolsista conquistada
através do Edital para Bolsa de Extensão 2012, lançado pela Diretoria de Extensão
e Políticas de Inclusão (DIEXT) e Pró-Reitoria de Extensão Pesquisa e Inovação
(PROEPI) do IFPR, a bolsa visa à elaboração de materiais gráficos, matérias, envios
para o site do IFPR Câmpus Palmas e jornais locais.
Criou-se o Blog de Artes Visuais para levar informações sobre os eventos
realizados no Intervalo Cultural, projeto que organiza apresentações das
manifestações artísticas locais e regionais, assim como as oficinas, cursos e
palestras do ProAF, além, de eventos que acontecem na cidade de Palmas e
Região, como um auxílio e incentivo ao desenvolvimento da cultura para a
comunidade.

2 Tecnologia e educação: diferença de ferramenta e interface
Para compreender melhor sobre o que se trata interface, Silva explica que:
A ferramenta opera com o objeto material e a interface é um objeto
virtual. A ferramenta está para a sociedade industrial como
instrumento de fabricação, de manufatura. A interface está para a
cibercultura como espaço on-line de encontro e de comunicação
entre duas ou mais faces. É mais do que um mediador de interação
ou tradutor de sensibilidades entre as faces ( 2003, p. 65).
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A tecnologia esta cada vez mais frequente na vida das pessoas, e os alunos,
abrangendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade, estão cada vez
mais conectadas a este mundo de informações rápidas que facilitam o dia a dia.
O Instituto Claro lançou em 2010 a cartilha “Tecnologia na escola, Como
explorar o potencial das tecnologias de informação e comunicação na
aprendizagem”, voltada para a educação tecnológica dentro das escolas, um auxílio
aos professores para que possam tornar sua prática de ensino mais dinâmica e
atual. O material contém vários itens que podem ser abordados em todas as
disciplinas. Um dos assuntos abordados nesta cartilha aborda especificamente
sobre a utilização do blog, um diário digital de armazenamento de informações, onde
vários temas podem ser abordados, informações, eventos, imagens, vídeos, entre
muitos outros recursos que podem ser explorados pelo professor.

Figura 1 – Glossário: o que é blog?
Fonte: SEABRA, Carlos. Tecnologias na escola. Disponível em:
www.institutoclaro.org.br/banco_arquivos/Cartilha

O Blog, utilizado de uma forma educativa pode explorar diversos assuntos,
assim como incentivar o interesse pela escrita. De acordo com Seabra:
Os blogs são uma excelente forma de comunicação, permitindo que
seus autores se expressem de acordo com suas convicções e visões
de mundo e que outras pessoas possam ler e registrar comentários
sobre a produção textual apresentada. Isso vale tanto para
professores terem seus blogs individuais, compartilhando
pensamentos e informações com seus pares ou com pais e com
alunos, como para uma classe ter um blog coletivo, ou os alunos
fazerem blogs em grupos ou individualmente ( 2010, p. 14).
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Na cartilha há várias dicas aos professores de como utilizar o blog em sala
de aula, como incentivar os alunos a utilizar essa ferramenta digital a favor da
aprendizagem:
Você pode sugerir aos alunos, por exemplo, a criação de um jornal
online sobre a sua disciplina. Nesse jornal entrariam informações
sobre os conteúdos apresentados em sala de aula, com indicação de
sites para consulta ou para a realização de atividades adicionais, e
informações sobre trabalhos ou notícias pesquisadas pelos próprios
alunos sobre a disciplina e postadas por você, ou por eles, no blog
(SEABRA, 2010, p. 14).

De uma forma simplificada e de muita ajuda, Ferreira (2007, p. 01) explica
como o Blog pode auxiliar uma aula:
 Apresentar várias etapas de um projeto desenvolvido na
escola, na sala, em grupos ou mesmo individual;
 Criação de um jornal online;
 Divulgação de atividades;
 Apoio à um eixo de trabalho(ou mesmo à uma
disciplina);
 Preparar para encontros educacionais ente os
profissionais, ou mesmo entre estudantes;
 Divulgação de produções dos alunos em diferentes
áreas de conhecimento;
 Divulgar estudos realizados pelos alunos;
 Desenvolver a curiosidade tecnológica, incentivando o
aluno a busca diferentes linguagens de programação;
 Desenvolver habilidades e competências nas diferentes
áreas de conhecimento, aplicando os conteúdos estabelecidos em
currículo;
 Trabalhar com imagens criadas ou registradas pelos
próprios alunos, ampliando suas habilidades cognitivas na área de
criação;
 Elaborar templates que desenvolvem além de
conhecimentos, técnicas e habilidades próprias, possibilitam utilizarse da criatividade, da ética, e de muitos outros componentes da
cidadania;
 Podem elaborar animações para postar no blog, como
resultados de trabalhos;
 Trazer a discussão de valores e da moral, quando na
postagem de comentários, observando os limites do respeito à
produção do próximo;
 Ajudar a comunidade escolar com esclarecimentos e
informações elaboradas pelos próprios alunos;
 Incentivar a criação de concursos entre os alunos de
suas produções.
ISSN 2237-700X

336

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Com base nestas informações muitos planos de aula podem ser elaborados
como experiência e aproximação do professor e aluno dos recursos digitais. Porém,
o professor deve estar a par dessa interface digital para que possa auxiliar seus
alunos e que "atribua sentido aos equipamentos em seu trabalho. É só a partir do
momento em que incorporamos as novas mídias que valorizamos seu uso"
(ALMEIDA, apud OLYNTHO, 2008, p. 1).

3 Blog do curso de Licenciatura em Artes Visuais

Figura 2: Layout do blog do curso de Licenciatura em Artes Visuais - IFPR Câmpus
Palmas.
Fonte: GUERINI, Thalita Miranda.

Diante da necessidade de divulgação e elaboração de materiais gráficos e
midiáticos para o ProAF, surgiu a proposta de realizar uma Bolsa de Extensão que
suprisse esta necessidade. Segundo o site da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), "Programa é um conjunto articulado de projetos e outras ações de
extensão, preferencialmente integrando as ações de Extensão, Pesquisa e Ensino" (
2012, p. 1).
Nas pesquisas realizadas, segundo o site da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), "é considerado projeto de extensão universitária o conjunto de atividades
de caráter educativo, cultural, artístico, científico e tecnológico, que envolva
docentes, pesquisadores e discentes, desenvolvidas junto à comunidade" (2012,
p.1).
Assim, fora criado o Blog do Curso de Licenciatura de Artes Visuais, onde
professores, acadêmicos e pessoas da comunidade possam expressar suas
opiniões a respeito do assunto, para discutir os conteúdos aplicados em sala de aula
visando uma melhor interação, disponibilização de textos e outros materiais de
apoio, auxiliando na divulgação dos eventos culturais da cidade.
Conforme Ferreira:
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Os blogs são páginas na internet (Web), que utilizam os protocolos
de transmissão de dados e contam com um servidor para armazenar
as informações que apresenta e que precisam ser atualizados com
frequência. [...] Apresenta-se com uma linha de tempo para as
postagens, abarcando uma infinidade de assuntos que vão desde
diários, piadas, links, notícias, poesias, artigos, ideias, fotografias e
tudo mais que seja possível para sua atualização. Quando "no ar",
isto é, postado na web, qualquer pessoa pode acessá-lo.
Sendo uma excelente forma de comunicação, permite que grupos e
pessoas interem-se sem restrição temporal, pois o leitor pode
registrar comentários acerca da exposição do blog (2007, p.1).

Com esse mesmo propósito, o Blog de Artes Visuais dispõe de um acervo
de informações voltadas aos interesses daqueles que buscam um apoio para o
desenvolvimento de atividades na área de Arte, informações e a aproximação da
sociedade com as atividades realizadas e propostas pelo IFPR, assim como por
outras instituições da cidade.
Para que a universidade crie vínculos com a sociedade de interação
e não de transferência de tecnologias, destoadas das realidades
vividas, é necessário criar, permanentemente, um ambiente
institucional que reforce o caráter indissociável da Extensão, do
Ensino e da Pesquisa (ALMEIDA, 2010, p. 2).

No Blog são postados links informativos que se podem ter acesso. Caso a
postagem seja antiga, na coluna direita da página onde há uma lista de links
postados, o interessado poderá ter acesso às mesmas. Há a possibilidade de quem
o acessa se torna um "seguidor", isto é, as pessoas que se inscrevem como
"Seguidores" estarão cadastrados nos contatos do Blog. Se os Seguidores também
tiverem Blog, suas atualizações aparecerão automaticamente para o gerente do
Blog de Arte e no atualizado, respectivamente.
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Figura 3: Seguidores/Membros
Fonte: Blog Artes Visuais. Disponível em:
http://arteifpr.blogspot.com.br/
Já há postado no blog o passo a passo para esta opção: como se tornar
seguidor do mesmo. Além desta postagem há detalhes descritos de como se
cadastrar em sites relacionados a Arte, como o site Arte na Escola e futuramente
haverão mais tutoriais sobre assuntos referentes, folders sobre eventos relacionados
ao instituto voltados para a comunidade palmense.
É possível acessar no blog o arquivo de postagens passadas. Essa opção
se encontra abaixo da opção Membros onde o acessante poderá escolher a data
referente ao evento que procura, no "Arquivo do blog".
Para acessar um assunto específico, o internauta tem acesso a opção
"Marcadores". Está opção se refere a palavras-chaves que são colocadas em cada
postagem para determinar o conteúdo postado, serve como um "cardápio" para que
o acessante encontre de forma mais ágil o assunto exato que procura para
pesquisa.

Figura 4: Opção Arquivo do Blog e Marcadores.
Fonte: Blog Artes Visuais. Disponível em:
http://arteifpr.blogspot.com.br/

Ainda no Blog são postadas fotos de eventos em que os acadêmicos de
Artes Visuais, 2º, 5º e 7º período participaram. Os mesmo são convidados a relatar
sobre os eventos, tendo seus nomes divulgados também pela autoria das fotos.
Fotos de eventos que acontecem no Município de Palmas, que tenham o enfoque
dentro da área de Arte também são postados com seu devido "realese" e autor do
mesmo. Toda essa gama de informações pode ser acessa no blog, e para que isso
aconteça se torna necessário que docentes e discentes façam parte dessa processo
de dessa divulgação.
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Com o uso da tecnologia de informação e comunicação e da Internet,
pode-se navegar livremente pelos hipertextos de forma não
sequencial, sem uma trajetória predefinida, estabelecer múltiplas
conexões, tornar-se mais participativo, comunicativo e criativo,
libertar-se da distribuição homogênea de informações e assumir a
comunicação multidirecional com vistas a tecer a própria rede de
conhecimentos (ALMEIDA, 2008, p. 71).

Para a II Mostra de Cursos que aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro, um
panfleto fora criado para a divulgação do blog para alunos do Ensino Médio e
Formação de Docentes de Palmas e região, explicando seus conteúdo, forma de
acesso e objetivos.

Figura 4: Panfleto criado para divulgação do blog na II Mostra de Cursos IFPR.
Fonte: GUERINI, Thalita Miranda.

No Blog se busca manter informado sobre o "mundo da Arte" aqueles que o
acessam, não apenas com links de sites, instituições ou documentos, mas também
com vídeos, obras dos acadêmicos, auxiliando na divulgação de eventos culturais
que acontecem no Município de Palmas e região, assim como o Intervalo Cultural,
que acontece no IFPR - Câmpus Palmas, também desenvolvido juntamente com o
ProAF.
Algumas considerações
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O blog é uma interface da atualidade tecnológica para ser usado como
auxílio do conhecimento, podendo ser entendido e desenvolvido em todos os
âmbitos: acadêmicos, escolares, administrativos. Como Programa que envolve uma
gama muito maior de conteúdos e projetos, o ProAF necessita desta interface para
divulgar seus objetivos, para ampliar as formas de aproximação da comunidade com
o desenvolvimento acadêmico.
A partir da criação do blog os professores e acadêmicos foram incentivados
a partilhar informações referentes à arte, a educação e a formação continuada, a
divulgar o blog não somente na instituição, mas para amigos, familiares e a toda a
comunidade.
O blog possui um sentido positivo, de levar informações de forma rápida e
prática aos acessantes, em casa, no trabalho, até mesmo dentro da instituição. O
trabalho realizado para mantê-lo ativo e sempre atualizado deve partir não somente
de uma única pessoa, ligada diretamente ao mesmo, mas de toda uma equipe que
compartilhe ideias na perspectiva que o Blog foi criado.
Porém, houve uma breve participação de início, logo a perspectiva que havia
sobre contribuições e participações foram diminuindo e se resumiu apenas aos mais
ligados ao blog buscar informações para postagem. Acredita-se que este não era o
objetivo, o blog foi criado com e para os acadêmicos de forma que estes fossem
participativos em "alimentá-lo".
Sentiu-se a necessidade de mais partições até mesmo dos outros períodos
do curso, sendo que a manutenção do blog parte somente do trabalho desenvolvido
pela bolsista. Como foi dito de início, a participação de professores e acadêmicos de
todos os períodos aconteceu em um período muito curto. Poucos acessam para ver
fotos ou vídeos.
Não foi sentido nem houve o interesse de outros acadêmicos em conhecer,
querer partilhar ou assumir tal responsabilidade para futuras atualizações e
desenvolver os objetivos do Blog. Em reunião, ao questionar outras bolsistas na
possibilidade de aprender a desenvolver a atividade com esta interface, não houve
manifestações de real interesse.
Não por isso que os objetivos do Blog deixarão de existir. Com a
persistência da coordenação do projeto em buscar novos acadêmicos para mantê-lo
online, além de incentivar os próprios colegas docentes a participar mais do
partilhamento de conteúdos referentes a outras áreas da Arte, o Blog possui um
caminho duradouro que auxiliará muito os futuros acadêmicos do curso e os
interessados.
Acredita-se que muito ainda pode ser melhorado dentro do ProAF, mas para
isso o blog deve ser cada ano mais aprimorado, como um suporte para divulgações,
pois muito do que acontece em Palmas não é divulgado e por isso ocorrem poucas
participações.
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Resumo: Este artigo apresenta-se como relato de experiências que compreendem o
trabalho com a leitura e escrita no Ensino Superior. Especificamente, no curso de
Letras, o ato de ler e escrever é imprescindível porque circunscreve a práxis desse
profissional da educação. Todavia, em qualquer área de conhecimento, desenvolver
atividades de linguagem possibilita maior habilidade nas diferentes situações
comunicativas e interacionais.
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Educação. Ensino Superior.
Abstract: This article presents itself as an account of experiences that include work
with reading and writing in Higher Education. Specifically, in the course of Letters, the
act of reading and writing is essential because circumscribes the practice of
professional education. However, in any area of knowledge, develop language
activities enables greater skill in different situations communicative and interactive.
Keywords: Reading. Writing. Education. Higher Education.

A leitura e a escrita são necessidades que se impõem com o desenvolvimento
da sociedade e a realização desses dois operadores da linguagem garante a
transmissão de conhecimentos pela/através da história. A linguagem consiste num
suporte que acompanha a evolução das tecnologias e dos diferentes meios de
comunicação, bem como engendra novas práticas socioculturais. Especificamente
no ambiente acadêmico, as práticas de leitura e escrita envolvem modalidades de
comunicação mais e menos formais, compreendendo a articulação entre língua e
fala como processos contíguos. Trata-se do locus onde se devem disseminar
saberes aprofundados, nas diferentes áreas do conhecimento, por meio de
linguagens apropriadas a um contexto particular. Dominar as convenções do código
escrito e lido, bem como o modo como se estruturam os diferentes gêneros do
discurso que comumente circulam em sociedade, possui extrema importância na
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medida em que esses textos refletem as produções neste espaço desenvolvidas.
Portanto, as atividades da leitura e da escrita configuram-se como mediadoras dos
conteúdos curriculares, assim como é pelo desenvolvimento da linguagem que os
sujeitos devolverão à sociedade o conhecimento nesse contexto produzido.
Em situações de ensino, o processo de interpretação/compreensão dos textos
representa parte do aprendizado, que pode revelar falhas quando o estudante
encontra-se limitado textualmente. Com esse olhar mais voltado para o
aperfeiçoamento das linguagens que circunscrevem o ambiente acadêmico, surge a
preocupação com o desenvolvimento das tarefas delegadas a esse público, pois,
como se sabe, a educação básica não tem proporcionado o preparo adequado aos
eventos de leitura e escrita a que esses/as estudantes estarão suscetíveis no ensino
superior. Diante de tal realidade, propomos essa discussão, que tem por finalidade
refletir sobre os recursos de linguagem em diferentes situações de ensino e
aprendizagem.
A comunicação de modo geral, em ambientes reais de interação social,
realiza-se por meio de textos. Através destes, os sujeitos se expressam e são
capazes de entender textos produzidos por interlocutores diretos e indiretos. É
também papel do curso de Letras proporcionar o desenvolvimento desse aspecto da
linguagem em seus/suas acadêmicos/as, para que suas ações sejam socialmente
eficazes. Para cumprir essa função, as atividades acadêmicas, sobretudo voltadas
para o ensino de línguas, devem prever leitura e produção de textos bem formados,
que sejam exemplos do que se usa no ambiente sociocultural. Esse exercício
envolve uma linguagem adequada a cada tipo e gênero textual, aprendizagem
resultante das práticas de análise linguística.
A análise linguística é uma prática didática complementar às práticas de
leitura, oralidade e escrita, faz parte do letramento escolar, visto que possibilita “a
reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-discursivos que
perpassam os usos linguísticos, seja no momento de ler/escutar, de produzir textos
ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua” (MENDONÇA, 2006, p. 204).
Essa prática abre espaço para as atividades de reflexão sobre os recursos
linguísticos e seus efeitos de sentido nos textos. Antunes (2007, p. 130) ressalta que
“A gramática é constitutiva do texto, e o texto é constitutivo da atividade da
linguagem”, ressaltando que o estudo eficaz da língua culmina com a exploração
das atividades textuais e discursivas.
As práticas de análise linguística têm na gramática um bom instrumento de
trabalho: os tópicos são os tradicionalmente conhecidos, mas o enfoque muda,
tendo como fulcro a linguística textual. A partir das experiências com o uso efetivo
da linguagem, nos mais variados gêneros discursivos que circulam em seu meio, em
conjunto com as atividades de leitura e produção textual, o aluno reflete sobre o
fenômeno da linguagem, avaliando criticamente a atividade de linguagem, seja
pessoal, seja de outrem. Geraldi (1997, p. 25) explica que, dessa forma,
desenvolvem-se atividades epilinguísticas: “aquelas que, também presentes nos
processos interacionais, e neles detectáveis, resultam de uma reflexão que toma os
próprios recursos expressivos como seu objeto”. Ao entender o funcionamento da
linguagem, esse aluno estará, enfim, pronto para usufruir dos benefícios que o
estudo gramatical adequado pode lhe oferecer.
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O processo de leitura representa a abstração dessa linguagem, portanto, nele
estão pressupostas as concepções que orientam a maneira pela qual o sujeito
utiliza/concebe a língua. O domínio sob os códigos, como se sabe, garante ao
indivíduo maior poder sobre o ato comunicativo e sobre os discursos que organizam
a sociedade, compreendendo as forças centrífugas e centrípetas dos enunciados.
Imbuído dessa autonomia, o usuário da língua é capaz de reconhecer nos
enunciados as hierarquias discursivas e as relações de poder nelas implícitas. O
filme “Narradores de Javé” é exemplar nesse sentido, pois demonstra como uma
comunidade pode ser silenciada na história pelo fato de não dominar o código
escrito, isto é, não saber ler tampouco escrever. Por esse viés, Leontiev (2004)
explica que a estrutura interna das comunidades caracteriza-se como contingente
das significações elaboradas socialmente e fixadas na linguagem, e, portanto, o
embrutecimento cultural advém do atrofiamento das possibilidades de uso da língua.
As condições de leitura estão diretamente associadas à organização da
sociedade. No ambiente acadêmico, por exemplo, espera-se que a compreensão
dos saberes científicos torne-se subsídio para as futuras e novas formas de
organização social, que proporcionem à sociedade maior discernimento sobre as
informações, para, por consequência, se superar conflitos advindos da sua própria
estrutura. Do ponto de vista dos estudos da linguagem, a história social sempre
esteve circunscrita por relações de poder, o que impede a ascensão cultural e, por
que não dizer, intelectual às classes menos privilegiadas. Até início do século XX, as
atividades de linguagem eram reguladas pela ideia de que a linguagem representava
o pensamento. Isto é, o indivíduo que não dominava o código, tanto na modalidade
escrita como na oral, não era capaz de pensar, raciocinar. Esse direcionamento,
presente na tradição escolar, é denominado por Bakhtin (1999) de subjetivismo
individualista ou psicologista, em que a figura de um sujeito centralizador é fonte e
portadora de uma consciência capaz de representar o mundo a partir de sua
inteligência. Despreza-se, portanto, qualquer contradição ou entidade, como a de um
criador das coisas (Zeus, Deus), pois a consciência se opera a partir do real apenas,
da transparência na linguagem, da lógica, da criatividade, do belo e do não-belo. A
expressão escrita, nesse caso, necessita de um conjunto externo (linguístico) para
representar a ideia dessa consciência cartesiana. E, desse modo, a prescrição de
uma gramática culta firmaria a realização dessa linguagem por meio da escrita
erudita. Advém tal pensamento dos escritos de Platão, principalmente da obra O
crátilo, em que, no “Diálogo sobre a justeza dos nomes”, Hermógenes argumenta:
Este nosso Crátilo, Sócrates, opina que existe, naturalmente, uma
designação justa para cada um dos seres; e que seu nome não é
aquele porque alguns convencionalmente os designam, servindo-se
de uma parcela de sua linguagem; ao contrário, segundo ele, existe
naturalmente, tanto para Gregos como para Bárbaros, uma justeza de
designação idêntica para todos (PLATÃO, 1963, p. 05).

Bakhtin critica essa concepção de linguagem no capítulo sexto da obra
Marxismo e filosofia da linguagem (1999), quando assegura que a língua é um
objeto socialmente vulnerável ao posicionamento ideológico do sujeito.
ISSN 2237-700X

345

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Uma segunda vertente sobre os estudos da linguagem, também criticada por
Bakhtin na obra supracitada, é a concepção de linguagem como meio de
comunicação. Segundo ele “... os representantes dessa orientação acentuam
constantemente que o sistema linguístico constitui um fato objetivo externo à
consciência individual e independente desta – e isto representa uma de suas
posições fundamentais” (1999, p. 90). Como código externo, a língua submete o
sujeito, que deve buscar no repertório cristalizado de um dado momento histórico os
códigos necessários sintático-semântico-estilisticamente para “comunicar” ao outro,
sujeito passivo, o seu pensamento. Neste caso, “o outro” é a medida. Para fazer o
interlocutor compreender o que se quer dizer, deve-se adequar a linguagem, o meio
de comunicação, para atingir o objetivo de se fazer entender.
A linguagem vista como meio de comunicação deu-se principalmente com os
seguidores das teorias estruturalistas de Saussure – considerado o pai da linguística
moderna – e coincidiu com a popularização dos meios de comunicação na Europa,
com advento da rádio e aparecimento da TV, alimentando as teorias da
comunicação e do “funcionamento” da linguagem. Para essa concepção, a
gramática que subsidia a escrita é descritiva e sociolinguística. Sua disseminação
ganhou espaço nas academias e nas salas de aula, sobretudo no período em que a
educação no Brasil foi balizada pelo tecnicismo.
As duas vertentes verificadas acima não contemplariam todos os fenômenos
sociais que interferem nas atividades de linguagem e no raciocínio do indivíduo.
Nessa esteira, uma concepção materialista sobre a linguagem, denominada por
Bronckart (2003) de “interacionismo sócio-discursivo” considera a linguagem como
uma necessidade de sobrevivência, tão importante quanto as fisiológicas (fome, dor,
medo). A extrema formalização da linguagem, para essa vertente interacionista,
promove a desumanização e, não raro, a barbárie emergida das atitudes daqueles
que não possuem domínio sob o código.
Para Bakhtin (1999), a materialidade da linguagem, na perspectiva
interacionista, se opera em gêneros de textos, isto é, modelos socioculturais que se
repetem em detrimento do seu conteúdo. Quer dizer, o gênero é clivado pela
ideologia do seu propositor, por enunciados genéricos e por uma forma expressiva.
O texto, nesta visão, sendo a materialização do gênero, é irrepetível, pois como
gênero do discurso entenda-se “qualquer enunciado considerado isoladamente é,
claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1975, p. 279).
O interacionismo sociodiscursivo é sustentado pelas teorias de Bakhtin e
Vygotsky. Deste, são absorvidas as ideias acerca do desenvolvimento da linguagem.
Conforme Schneuwly (2004), os textos, representados por gêneros discursivos e
divididos em primários e secundários, realizam-se na troca verbal espontânea. Essa
reação involuntária, advinda da concepção vygotskiana acerca da linguagem, está
ligada à experiência pessoal do indivíduo (ou da criança, para Vygotsky) e se aplica
a uma determinada situação restrita, isto é, ocorre a necessidade de elaboração de
um texto, com sua estrutura pré-estabelecida, sem o qual a interação pode ser
comprometida. Consideremos, por exemplo, que em situação de ensino, um/a
acadêmico/a receba o comando de produzir um texto dissertativo com finalidade
científica. Desapropriado/a desse conhecimento, o/a estudante produz um texto de
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opinião, usual e na linguagem corrente, o que inviabiliza o processo interativo e
interfere na finalidade da tal atividade de linguagem. De acordo com Schneuwly &
Dolz,
Toda ação de linguagem implica, por outro lado, diversas capacidades
de parte do sujeito: adaptar-se às características do contexto e do
referente (capacidade de ação), mobilizar modelos discursivos
(capacidades discursivas) e dominar as operações psicolingüísticas e
as unidades lingüísticas (capacidades lingüístico-discursivas) (2004, p.
74).

Considerar, portanto, a linguagem como trabalho, como desenvolvimento
humano, é compreender a evolução social através da linguagem. Numa relação de
causa e efeito, todo sujeito exerce ação sobre a língua e por ela é transformado.
Agente e paciente. Eis o modo como se estruturam as relações sociais.
Agregadas a essas concepções de linguagem, estão as de escrita, que
complementariam o processo de ensino e aprendizagem da produção textual. Com
base na história do ensino da Língua Portuguesa, interessa lembrar que são
conhecidas quatro concepções de escrita. A primeira possui o foco na língua, isto é,
em situação de ensino, o/a docente tem como primeira reação corrigir os aspectos
estruturais da língua (ortografia, sintaxe, pontuação). O texto em si não é
considerado o elemento principal da atividade, mas seus elementos estruturantes.
A segunda concepção orienta-se pela inspiração, pela atitude naturalista do
sujeito, que possuiria, assim, um repertório internalizado, produto de seu histórico de
leitura. De certo modo, essa concepção tenta provar que os fatores externos ao
sujeito não influenciam sua linguagem. A terceira concepção de escrita se justifica
pela consequência de uma ação anteriormente produzida, ou seja, como imitação de
um texto já representado. Por fim, a quarta concepção entende a escrita como
trabalho, como processo contínuo do ensino e aprendizagem, em que o/a estudante
utiliza a escrita como necessidade. Para tal concepção, todo texto é produto de
etapas que emergem de distintas atividades de linguagem: planejamento, redação,
revisão e reescrita. Nela, o/a professor/a assume a função de interlocutor do gênero
produzido, podendo interferir no processo.
A leitura, como se pode observar, consiste num trabalho de produção
intelectual, determinado por situações de comunicação, e que leva consigo uma
proposta de interação. Já, a linguagem no/como trabalho reflete as condições
específicas às finalidades da comunicação, qual seja, a de interpor nossas reflexões
acerca de determinados objetos. Em ambientes acadêmicos, a linguagem científica
é privilegiada, pois é responsável pela disseminação, na história, de conhecimentos
sistematizados, aprofundados, portadores da práxis humana. Assim, no que
concerne ao estudioso das Letras, surge como proposta algumas perspectivas do
ato de ler, no sentido amplo da teoria freireana: ler o contexto e não apenas o texto,
pois “linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (1989 p.11).
A primeira proposta deste estudo, no que corresponde à sistematização a
leitura e escrita no ensino superior, diz respeito a Leituras do texto Literário,
disciplina ministrada no curso de Letras, que introduz estratégias de leituras que
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ressignificam os signos literários. O trabalho desenvolvido no decorrer da disciplina
teve como objetivo iniciar estudantes de Letras na leitura sistemática do texto
literário, com vistas ao aprofundamento dos elementos intra e extra-textuais, de
acordo com o gênero literário. Não obstante, a leitura do texto literário não se aplica
apenas ao reconhecimento de recursos estéticos, mas também ao reconhecimento
do texto como bem imaterial, capaz de refletir a identidade cultural de um povo. De
acordo com Freire, a leitura deve proporcionar a “compreensão da cultura e do seu
papel, tanto no processo de libertação quanto no da reconstrução nacional” (1989,
p.42), operando representações socioculturais na ficção, que fazem a manutenção
de práticas estéticas, culturais e discursivas no leitor.
O leitor do texto literário é considerado, hoje, um signo caro aos Estudos
Literários, tendo em vista as chamadas “crises” de leitura. A rigor, Mallarmè já havia
anunciado a Crise de vers, em ensaios escritos em 1897. Posteriormente, Walter
Benjamin faz menção ao que poderia ser uma crise da narrativa em sua obra Magia
e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (1985). Além
das duas perspectivas acerca da decadência da leitura dos referidos gêneros
literários, Perrone-Moisés (1988) observa, a partir dos relatos de Gilles Deleuze, a
crise dos “grandes relatos”, que constitui a problemática enfrentada pelas narrativas
mais extensas nos tempo modernos, em detrimento das narrativas mais curtas que
ganham cada vez mais espaço em atividades de leitura e na comunicação de modo
geral. É responsabilidade social e cultural dos profissionais da área de Letras
proporem a ressignificação do papel do leitor do texto literário, considerando a
Literatura um bem cultural e imaterial do qual a humanidade se alimenta, não
importando seu gênero literário, tampouco a extensão do texto.
Se considerarmos a Literatura como um bem cultural da humanidade,
seguindo as observações de Umberto Eco (2011), podemos verificar que os textos
literários constituem-se enquanto operadores de novos e amplos sentidos
socioculturais. A Literatura possui funções que lhe garante a permanência no
imaginário social. Eco atribui à leitura do texto literário a manutenção do código e
dos arranjos estéticos, a reorganização das identidades socioculturais e a formação
da identidade individual do sujeito. Nesse sentido, a Literatura lida promove o ajuste
cultural do Zeitgeist, um fenômeno considerado “espírito do tempo” ou da época.
De acordo com Leenhardt, “o processo estético da leitura reside na dialética
intrínseca da cultura, às vezes realidade social e cotidiana” (2006, p. 21), pois a
leitura é eminentemente social, acompanha o leitor em sua trajetória, contribuindo
para a apropriação de diferentes conhecimentos. Esclarecer questões acerca do
valor da leitura e demonstrar o discernimento de que a leitura promove a capacidade
crítica do sujeito é também uma das tarefas atribuídas ao docente, independente de
sua área de conhecimento. Especialmente, o profissional das Letras carrega consigo
a práxis linguística, fator que lhe faz responsável por promover a leitura dos textos
que desenvolvem elementos da linguagem. O texto literário advém desse processo.
Nele se estabelece a importância da leitura literária como particip(ação) efetiva nos
eventos históricos e culturais da humanidade. A leitura do texto literário constitui
uma experiência estética e discursiva particular, em que se sobressaem valores
individuais e coletivos.
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“Ler de muitos jeitos, ler de qualquer jeito, mas, sobretudo, ler porque é
excelente leitura!” (2004a, p. 27). Ao romper com o objetivo pragmático da leitura,
Lajolo aventa o ato de ler por prazer, ler porque o texto é bom para o leitor. Ler
porque a leitura faz o leitor transitar pelo seu e por outros mundos, mas sempre
retornando à realidade com novas ideias a se pensar ou repensando a realidade.
Nesse sentido, a leitura do texto literário é capaz de ressignificar a nossa postura
ideológica e nossa compreensão das relações sociais. As teorias da literatura são
auxiliares da contemplação do mundo através da leitura do texto literário. Segundo
Lajolo,
As teorias da literatura, ao instituírem seu objeto, costumam proceder
todas de forma análoga: ao se proporem como reflexão sistemática
sobre certos textos de uma dada comunidade, qualquer teoria da
literatura se inicia por um ato de interpretação através do qual
determinamos textos (e não outros) são selecionados para
constituição de seu objeto e, a partir desta seleção, passam a ser
considerados literatura.
Resulta disso que todas as teorias literárias se ocupam de textos por
elas mesmas instituídos como literários. E a partir deles que as
hipóteses são formuladas, e que o instrumental analítico é
desenvolvido (2004b, p. 89).

Na perspectiva de Lajolo, deve-se haver sempre uma coerência entre obra
literária e metodologia de leitura, de modo que a representação literária se explique
por determinado viés, sem tornar a leitura um lugar-comum ou atitude panfletária do
leitor.
A segunda proposta deste estudo refere-se à disciplina de Metodologia do
trabalho científico, a qual visa ao letramento acadêmico-científico dos estudantes, a
fim de instrumentalizá-los tecnicamente para a leitura e produção de textos orais e
escritos, no âmbito da academia.
O letramento é entendido aqui, não somente como característica de quem é
versado em letras ou literatura, mas como competências e habilidades leitoras
desenvolvidas por aquele sujeito que sabe fazer uso da língua em práticas sociais.
Implícita, nesse processo, está a ideia de que a escrita traz consigo consequências
sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas à vida dessa
pessoa (SOARES, 1998, p.17). Sabe-se que o mundo está imerso na leitura e na
escrita, e mesmo uma pessoa considerada analfabeta, pode ser letrada, pois ela
necessita da escrita e da leitura nas práticas sociais diárias (fala, ouve, vê), mesmo
não tendo o domínio do sistema alfabético/ortográfico.
Academicamente considera-se que, a partir da década de 1980, letrado passa
a caracterizar o indivíduo que domina a leitura, ou seja, que não sabe somente ler e
escrever, que é característico daquele que é alfabetizado, mas também faz uso
competente e frequente da leitura e da escrita. Isso é o que se espera dos
acadêmicos de cursos superiores da área de Letras, por exemplo, os quais serão
futuros profissionais do ensino em nosso país. Nesta esteira, contudo, pretende-se
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contribuir para alterar dados trazidos pelo INAF4 Brasil 2011 (Indicador de
Alfabetismo Funcional), os quais mostram que somente (62%), dentre os brasileiros
que acessaram o ensino superior possuem pleno domínio das habilidades de leitura,
de escrita e das habilidades matemáticas, os outros (38%) ainda possuem níveis
menores de alfabetismo – básico ou rudimentar.
Nesse sentido, a disciplina de Metodologia do trabalho científico é de suma
importância para ambientar o estudante “às linguagens” acadêmicas. Fazê-lo
conhecer as técnicas de redação para comunicação de ideias científicas, bem como,
as normas de elaboração de textos técnicos e acadêmicos e também, as estratégias
de apresentação oral são formas de incluí-los no meio acadêmico científico. Detentor
desses códigos, o aluno sente-se partícipe do processo ensino-aprendizagem e,
além disso, adquire mais autonomia para a realização de pesquisas e estudos.
Conhecer a natureza dos gêneros textuais acadêmicos, tanto orais quanto
escritos, objetiva, além instrumentalizar, principalmente, despertar a curiosidade
acadêmico-científica do/a estudante. Esta postura de pesquisador/a o/a fará buscar
iniciativas para a pesquisa, a produção e a divulgação de textos acadêmicos, nas
diferentes temáticas que envolvem a área de Letras. Sobre este aspecto, o
presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), Glaucius Oliva, aos tratar das iniciativas do CNPq, coloca que:
Se antes os cientistas faziam suas pesquisas em laboratórios
fechados e pouco divulgavam seus trabalhos por considerar ser
papel do jornalista ou professor levar a informação científica à
sociedade, hoje percebemos que isso não é o suficiente. O País
precisa de uma ciência cada vez mais antenada com a sociedade, e
para isso, o cientista deve reconhecer o seu papel de engajamento
no cotidiano das pessoas [...]5.

Ou seja, o contato da sociedade com a ciência e com o conhecimento
científico, em geral, tende a estimular o contato com as informações e ainda, às
inovações em prol do desenvolvimento da sociedade nacional. Nesse quadro,
observa-se a necessidade de estreitar laços de diálogo entre os pesquisadores e a
sociedade. Os pesquisadores são financiados por esta sociedade e têm a
responsabilidade de prestar contas a ela, informando e disponibilizando aquilo que
pesquisam para melhorar o dia a dia dos cidadãos, argumenta ainda Oliva.
Esta ideia corrobora ainda com o fato de que, é compromisso da academia
desenvolver o senso crítico e ético dos acadêmicos. Conscientizá-los de que cópias
e plágios, hoje ainda mais facilitados pela disponibilidade da rede mundial e
computadores, constituem-se como crimes e não garantem a qualidade e o sucesso
das pesquisas e estudos realizados. Contudo, isso não deve tirar-lhes o interesse
4

INAF. Disponível em: <
http://www.ipm.org.br/download/inf_resultados_inaf2011_ver_final_diagramado_2.pdf >. Acesso em: 22 de out.
2012.
5
Entrevista: Ajustes na Plataforma Lattes estimulam divulgação científica. Disponível em:
<http://noticias.ufsc.br/2012/03/16/ajustes-na-plataforma-lattes-estimulam-divulgacao-cientifica/>. Acesso em
18 de out. 2012.
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pela pesquisa, pois outro papel importante, desempenhado pelas instituições de
ensino superior, através de disciplinas, como a de Metodologia do trabalho científico,
é a inclusão científica. Segundo Désirée Motta-Roth “Muita gente, que tem excelente
domínio de uma língua, frequentemente se sente impotente em algumas esferas de
comunicação, precisamente porque não dominam, na prática, as formas [dos vários
gêneros usados] em uma dada esfera de interação.” (2006, p.831). Assim, reitera-se
que a heterogeneidade linguístico-comunicativa dos estudantes deve ser respeitada
e pode constituir-se ainda como “tempero” para o ensino das línguas (no caso do
curso de Letras) e, em especial, da linguagem acadêmico-científica, pois a língua,
além de representar um mecanismo de cultura, representa também uma
possibilidade de poder.
A disciplina Sociologia, aplicada ao curso de Letras, também utiliza-se de
conceitos e práticas de leitura e escrita. Mais importante que saber escrever, é
aprender ler, mais importante que ler é interpretar. No entanto, se não sabemos
escrever não lemos, se não lemos não interpretamos. No mundo moderno, dos três
pressupostos acima valorizamos apenas: saber escrever. Isso se reflete no fato de
que a leitura tem se tornado uma tarefa complexa para educadores no mundo
moderno. Os alunos renunciam à leitura e quando leem, não sabe o que leem. Lê-se
as letras, decodifica-se, mas não se opera a leitura do texto em constante diálogo
com o contexto. Assim, somos alfabetizados, mas não aprendemos a definir
raciocínios, ideias, pensamentos. Isso se deve à fragmentação dos nossos
processos de formação. A modernidade deixou de lado fatores essenciais ao
desenvolvimento da leitura: primeiro a prática da leitura. A leitura é uma prática que
desobriga e não uma exigência metódica, permanente; o segundo fator é o
abandono da filosofia nos processos de formação. A filosofia é a única ciência capaz
de dar ao homem o poder de interpretação e de construção dos sentidos; terceiro é
a falta de poesia, de sentimento de emotividade, espiritualidade nos processos de
formação; quarto é a dificuldade de construir a alfabetização desde contextos
problematizados. Aqui, Paulo Freire (1989) teve muitos méritos no sentido de buscar
construir a alfabetização com consciência crítica; quinto, hoje há uma renúncia
drástica à leitura, pois a nossa cultura pós-moderna determinada pelo consumismo
está marcada pelo poder da imagem. Assim, queremos ver e não imaginar. Ao invés
de ler os livros, queremos ver o filme. Quem já viveu a experiência de ler um livro e
depois assistir a um filme, se frustra, pois a leitura é muito mais formidável ela dá um
poder imaginativo e interpretativo muito maior.
É verdade que a leitura pressupõe a escrita. Elas são contíguas, mas também
se distanciam daquilo que cada uma representa. Qual é a diferença entre a escrita e
a leitura? A Escrita pode ser apenas um exercício ortográfico, uma junção de várias
letras que podem produzir códigos, mas que não necessariamente produzem
sentido. Elas podem expressar ideias fragmentadas e descontextualizadas, e isso só
pode ser feito pela leitura. Ao contrário da escrita, ler pressupõe a interpretar a
escrita. No entanto, todo o texto está carregado de informações que não
necessariamente estão na escrita, estão envoltos no texto anônimo, que não são
verbalizadas. Assim, para ler bem é necessário conhecer o autor do texto e o local
de onde escreveu. Marx, por exemplo, escreveu grande parte da sua obra na
Inglaterra, foi por isso que se interessou pela compreensão do capitalismo e pela
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exploração da classe operária. Toda a sua teoria foi influenciada pelo contexto
cultural da Revolução Industrial que não necessariamente compuseram seus
escritos. O texto “anônimo” carrega em si a cultura de que, consciente ou
inconscientemente, influencia o autor na sua escrita e que não entra nos seus
textos. É o papel do leitor entender esse contexto. Se isso ocorrer o leitor entenderá
o autor e o texto de forma muito mais apropriada. A maior dificuldade do leitor hoje é
entender o contexto de quem escreve. A leitura requer primeiro a contextualização
de quem escreve.
A leitura também pressupõe entender o contexto de quem lê. Quem faz
perguntas ao texto é o leitor. Suas perguntas partem geralmente de realidades
distintas e de interesses diferentes. Entender a realidade do texto é fundamental
para projetar as perguntas certas ao que leio. Se não fazemos perguntas ao texto
lido, o texto se limita e se reduzo a minha capacidade interpretativa do mesmo. A
riqueza da leitura é a capacidade de interpretação que ela me dá. É isso que define
se um livro é bom ou não.
Nesse âmbito, é essencial saber: porque leio?! A primeira pergunta que devo
responder é: porque leio? Se partirmos deste pressuposto, daremos sentido à
leitura. Muitos podem dizer que “leem como Hobbi!” Na verdade estão perdendo
tempo com prazer. Pode até ser... mas toda a leitura tem um sentido. A leitura pode
ser apenas emocional quando leio um romance; poder ser científica quando leio
para buscar informações e aprofundar conhecimentos ou afirmar verdades que julgo
importantes; pode ser política quando procuro entender a realidade a agir sobre ela
de forma critica; pode ser histórica quando busco as origens do tempo, do homem e
do espaço. A leitura tem muitos sentidos, estas opções são infinitas. O nosso
problema na contemporaneidade é não saber o que se lê e para que se lê.
E a leitura também pressupõe capacidade de interpretação. Um livro diz
aquilo que se interpreta dele. Um mesmo livro poderá ser interpretado de múltiplas
formas. O bom livro é aquele que possibilita as mais diferentes interpretações. Se
um livro inibe a interpretação poderá ser apenas um texto. Ou seja, um complexo de
letras compostas e palavras mal organizadas. Se fossem bem organizadas deveriam
provocar a interpretação. A obra que diz apenas o que quer dizer acabará ocupando
espaços nas estantes das bibliotecas. Será inútil.
Em tese, a leitura depende mais de quem lê do que quem escreve. Para a
boa leitura temos que saber interpretar e a interpretação do texto pressupõe uma
contextualização de quem escreve e de quem lê, só assim você poderá explorar a
sua capacidade interpretativa ao máximo e o escrito lhe dará possibilidade de
crescimento e desenvolvimento.
Para comprovar o exposto acima, na disciplina Textualidade estudam-se os
elementos que identificam, qualificam e conceituam a língua, a linguagem, o texto e
seus fatores. Parte-se da definição de texto enquanto “ocorrência linguística falada
ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e
formal” (VAL, 1993, p.3) para abrir as reflexões a respeito dos fatores textuais:
coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade
e intertextualidade.
O estudo provoca muitas inquietações aos discentes, oriundos de um saber
que previa o texto enquanto uma organização de palavras escritas com começo,
ISSN 2237-700X

352

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

meio e fim, independente de seu gênero textual. Até a conclusão do ensino médio
tem-se um vocabulário considerado apto às manifestações desejadas, o que se
torna insuficiente às exigências do ensino superior. Apresenta-se, neste contexto,
uma série de gêneros textuais acadêmicos necessários à eficiência da formação
universitária do discente, como: memorial, artigo de opinião, artigo cientifico, crônica,
resenha, resumos cientifico e/ou literário, e o ensaio.
Tornar-se leitor e produtor de texto não ocorre sem problemas. Entre as
dificuldades apresentadas podemos salientar a adequação do vocabulário à
estrutura, à organização do período; o estabelecimento da coesão e da coerência ao
dito diante do contexto. Alias, situar o texto ao contexto do leitor exige pressuposição
do saber compartilhado autor-leitor. Mesmo assim, a satisfação de produzir seja
oralmente ou por escrito o texto acadêmico é deliciosa tanto ao discente quanto ao
docente que o possibilitou.
As experiências com leitura nas disciplinas de Filosofia e Introdução aos
Estudos Clássicos seguem a mesma linha de pensamento. Não se pode filosofar
sem ler. Não se podem conhecer os clássicos da literatura grega e romana sem
leitura. Os clássicos da filosofia e da literatura antiga são mananciais de cultura. É
nesse cenário que mais se percebe a falta de leitura e principalmente a dificuldade
de interpretação das construções linguísticas e de pensamentos lógicos e
estruturados e, sobretudo o desconhecimento das obras e autores clássicos que são
essenciais para o entendimento e aprofundamento cultural.
Leitura é e deve ser sinônimo de cultura. Mas os conhecimentos culturais não
se dão por “osmose” ou apenas por “leituras e pesquisas rápidas” no “Google”, é
preciso leitura, estudo, interpretação e capacidade de relacionar os conhecimentos e
de perceber a interdisciplinaridade dos mesmos, pois, dentro de uma estrutura
curricular de um curso, busca-se a complementação e interrelação dos mesmos em
busca dessa transdisciplinaridade (Morin, 2003).
Quando ainda não existia o papel, o homem já se preocupava em deixar
gravado o seu pensamento, suas ideias e ações. A escrita tornou-se uma
necessidade dos nossos ancestrais, desde épocas mais remotas. Por volta de
45.000 anos, antes de Cristo, o homem registrava a sua imaginação por meio de
símbolos, em desenhos nas pedras e paredes das cavernas. Foi escrevendo na
pedra, no barro, na madeira, nas folhas e cascas de árvores, que o homem iniciou a
sua trajetória de escriba e comunicador, bem como, sua ascensão ao Conhecimento
e à Cultura. É importante ressaltar, porém que não há escrita se não houver leitura,
seja ela leitura de mundo ou leitura “livresca”.
Por esse viés, o livro se tornou o veículo por excelência da expansão cultural.
Se um pesquisador localiza um novo transmissor de doença, logo a sua descoberta
chegará ao conhecimento do público pelos meios de comunicação, principalmente
pela escrita de um autor e pela leitura do público em geral. O cientista, após estudar
por muitos anos um determinado fenômeno, difundirá o seu saber em forma de
escrita que, ao chegar às mãos do leitor, dar-lhe-á a oportunidade de conhecer, em
poucas horas de leitura, tudo o que o primeiro aprendeu em décadas de pesquisas e
estudo. Isto é fantástico, levando-se em consideração o volume de conhecimento
estocado, sob a forma de livros, revistas, jornais, boletins, etc.; à disposição de
qualquer pessoa. Um homem que lê, vale por dois... para citar Rui Barbosa.
ISSN 2237-700X

353

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

Toda geração, em determinado momento de sua época, fornece o alicerce
para as vindouras. Nenhuma Geração prescinde da sabedoria de seus
antepassados. A História nos revela a “saga” dos nossos ancestrais; seus inventos,
descobertas e criações estão sendo usados hoje por bilhões de imaturos que em
nada concorreram para tê-los. Muito pelo contrário, em muitos casos fazem péssimo
uso deles. Agora, poderia perguntar-se, que “saga” esta geração deixará como
exemplos para as próximas? Por quais feitos se notabilizarão para os que nos
sucederão os briosos, conscientes, competentes e alegres rapazes e moças; dignos
patriotas e autênticos representantes destes nossos dias? De que forma os novos
“moykanos” escreverão as páginas do Porvir? Muitos homens e mulheres do
passado nos deixaram a marca dos seus “gênios” que ainda hoje nos deleitam e
tornam melhor a nossa vida.
Com o avanço da tecnologia e a expansão Internet novos desafios impõem-se
à educação e, sobretudo à leitura e à escrita. Na maioria das vezes prefere-se a
facilidade e “rapidez” da rede mundial à leitura e pesquisa em bibliotecas. A
tecnologia deve ser, sem dúvida, aliada e propulsora do interesse à leitura. Ela deve
ser realizada independente da forma, pelo livro impresso ou ebook.
A relação leitura-conhecimento-cultura é indissociável. A leitura no seu
sentido geral amplia nossos horizontes e nos transporta ao mundo da imaginação,
sem contar os conhecimentos culturais que adquirimos quando mergulhamos em
universos desconhecidos. Portanto, é de suma importância desenvolver em nós uma
“cultura de leitura”, pois só assim seremos aprendizes e formadores de opinião em
todo ambiente social e democrático que estivermos.
Para concluir, salienta-se que no ensino superior, há necessidade de
reconhecer os conceitos sobre língua e texto, os quais refletem na conscientização
para exercer a leitura de forma qualificada conforme as exigências dos gêneros
acadêmicos. Deparamo-nos com a ausência de informação sobre os gêneros
literários e discursivos, como o ensaio, os artigos de opinião, informativo ou
científico, caracterizando as práticas escolares com a leitura e a escrita
desvinculadas das reflexões a respeito das características que compõem tais textos.
Independente da área de conhecimento, o ato de ler e escrever é
compromisso de todas as disciplinas, não querendo plagiar obra de mesmo título,
publicada pela editora da UFRGS, mas ressaltar tal compromisso entre corpo
docente e discente. Para retomar o filme “Narradores de Javé”, citado no começo
deste trabalho, contar histórias passadas nos remete ao futuro e se a caneta nos
põe medo ao escrever, usemos o lápis que desliza no papel e aceita a borracha.
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Resumo: Para justificar a importância de uma formação continuada aos professores
que atuam na área do Ensino de Arte e de propiciar atividades complementares para
os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Pedagogia e Letras do
Instituto Federal do Paraná ¨C Câmpus Palmas, vêm sendo desenvolvido o
Programa Arte em Foco. Para verificar quais as necessidades que os professores
que atuam no Ensino de Arte no Ensino Fundamental do Município de Palmas ¨C Pr
possuem, foi realizada uma pesquisa científica com os mesmos, para que o
Programa Arte em Foco possa contribuir e auxiliar na práxis do Ensino de Arte. A
pesquisa seguiu a modalidade qualitativa na busca dos dados e quantitativa, no
levantamento de professores; através do estudo de caso, utilizando como
instrumento de coleta de dados a entrevista com os professores citados. Aponta-se
nesse texto o panorama da formação dos professores que atuam com o Ensino de
Arte no Município, algumas ações pedagógicas, o por quê da escolha para atuar
nessa área de conhecimento e o confronto com a bibliografia estudada.
Palavras-chave: Arte; Formação de professores; Ensino de Arte; Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
Abstract: To justify the importance of continuing education for teachers working in
the field of Art Education and provide enrichment activities for the students of the
Bachelor of Visual Arts, Arts Education and the Federal Institute of Paraná - Campus
Palmas, have been developed Art in Focus program. To check what needs teachers
who work in Art Education in Elementary Education of the City of Palms - Pr feature,
a search was conducted with the same science, that the Art in Focus Program can
contribute and assist in the practice of teaching art. The research followed the sport
in search of qualitative and quantitative data, the survey of teachers, through case
study, using as an instrument for data collection interviews with teachers cited. It is
pointed out that the text overview of the training of teachers who work with the
School of Art in the City, some pedagogical actions, why the choice to act in this area
of knowledge and confrontation with the literature studied.
Keywords: Art, Teacher Training, Teaching Art, the first years of elementary school.
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1 Introdução
O Colegiado do Curso de Licenciatura em Artes Visuais no início do ano de
2011 elaborou o Programa Arte em Foco, com o objetivo de contribuir com
atividades complementares dos acadêmicos de Artes Visuais, Letras e Pedagogia,
bem como com a formação continuada dos professores que atuam no Ensino de
Arte da rede Básica de Educação do Município de Palmas ¨C Pr. Nesse Programa,
são ofertados cursos, oficinas, palestras e apresentações culturais envolvendo os
quatro eixos da Arte.
O atual Programa Arte em Foco teve a contribuição de bolsistas com o
levantamento dos profissionais que atuam no Ensino de Arte do Município de
Palmas e região. A contribuição foi feita a partir de uma pesquisa científica, no qual
os registros foram através de dados científicos para averiguar quais as
necessidades que permeiam a práxis em sala de aula dos mesmos. O objetivo da
pesquisa foi de justificar que há necessidades e de que estando ciente desse
diagnóstico é possível contribuir através dos cursos, oficinas e palestras reduzindo
as necessidades e dificuldades em relação à formação continuada, ampliando as
possibilidades de ensino e experiências.
Aqui, o enfoque será com os professores que atuam no Ensino de Arte nos
iniciais do Ensino Fundamental do Município de Palmas ?C Pr.

2 Aporte teórico
As entrevistas foram realizadas de setembro a dezembro de 2011, com os
professores que atuam no Ensino da Arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental
do Município de Palmas - Pr, no qual foram gravadas e transcritas. Com a análise
dos dados coletados nas transcrições, houve o confronto das mesmas com as
pesquisas bibliográficas.
A abordagem da pesquisa foi qualitativa, pois de acordo com Chizzotti ( 2001,
p. 79), “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e
o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito” e conforme Lüdke e André (1986, p. 9) “o pesquisador deve estar atento à
acuidade e veracidade das informações que vai obtendo, ou melhor, construindo”.
A modalidade da pesquisa constitui um estudo de caso que segundo Lüdke e
André (apud XAVIER, 2009, p. 44):

O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples ou
específico... o caso sempre é bem delimitado devendo ter seus
contornos claramente definidos no desenrolar do estudo... o
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular,
mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas
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semelhanças com outros casos ou situações (LÜDKE; ANDRÉ,
1986, p. 17).

A partir do estudo de caso foram questionadas quais as necessidades que o
profissional de Arte possui em sala de aula, bem como as fragilidades frente aos
eixos da Arte em questão da sua formação.
Assim, o pesquisador é total responsável pela pesquisa, devendo estar atento
a cada detalhe dos dados coletados, relevando além das respostas coletadas, o
contexto que ocorre no ambiente e com as pessoas envolvidas.
Foram catalogadas as escolas que fazem parte da área urbana de Palmas e
entrado em contato com as mesmas para o agendamento das entrevistas. Para as
entrevistas foram elaborados documentos, a carta de apresentação, solicitação de
ciência da mesma, o questionário e a autorização para a utilização de imagem e
som.
Após as entrevistas, as gravações foram transcritas, analisadas e recortadas.
Dentre as sete escolas em que foram feitas as entrevistas, foram catalogados nove
professores que atuam no Ensino da Arte, apenas três professores possuem
formação em alguma área da Arte, sendo que esta não abrangia os quatro eixos da
Arte (Figura 1).

Quantidade
de
professores
A= Formação em Arte
B= Especialização em Arte
C= Outra formação
5
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Figura 1: Formação dos professores que atuam no ensino da
Arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr.
Figura 1: Formação dos professores que atuam no ensino da Arte nos anos iniciais
do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr.
Figura 1: Formação dos professores que atuam no ensino da Arte nos anos iniciais
do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr.
Fonte: Autora Amanda Iark.
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Comparando a realidade atual com a de quando formularam a Lei Federal n.
5.692 em que incluía a Educação Artística no currículo escolar de 5ª série a Ensino
Médio como “atividade educativa” (BRASIL, 1997, p. 27; PARANÁ, 2008, p. 43;
SUBTIL, 2011, p. 247), notamos que não foi levado em conta que para que o
processo de construção do conhecimento em Arte se efetive é necessário
profissionais que possuam tal conhecimento. O mesmo ocorre nas escolas até hoje,
professores sem formação em Arte atuam com o Ensino de Arte e nenhuma
providência se efetuou até então.
Na visão de Subtil:

[...] a arte nunca foi protagonista na escola. O ensino de arte na
maior parte dessa história esteve a reboque das demandas políticas
econômicas e culturais que nem sempre possibilitaram que ela se
estabelecesse no campo escolar como conhecimento importante e
significativo (2011, p. 250).

Com a Lei Federal n. 5.692/71 muitos dos artistas plásticos, cênicos, de
desenho e de música se viram na função de educar as várias linguagens aos alunos,
tentando integrar o que sabiam. Dessa maneira a qualificação dos mesmos não foi a
mesma (BRASIL, 1997, p. 28). Não distante disso, atualmente os professores se
formam em uma determinada área da Arte e em sua prática educacional têm que
aplicar em suas aulas os quatro eixos da Arte (Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro).
Subtil cita que:

A polivalência assumida pela gestão das escolas (SUBTIL, 2011, p.
250 apud STORI, 2010) e incentivada pelas instâncias
governamentais, é em parte explicada pela falta de professores
qualificados em número suficiente para atender as demandas da
educação escolar. Assumimos que é fundamental uma visão
abrangente do campo da arte e isso requer que o professor de cada
área específica em sua formação tenha acesso aos conhecimentos
básicos das outras áreas. Não obstante, isso não deve significar a
desqualificação dessa prática pelo aligeiramento e pela simplificação
dos conhecimentos próprios da área (SUBTIL, 2011, p. 250)

Para Pimentel, o professor do Ensino de Arte:

[...] deve ter uma sólida formação em um dos campos de expressão,
para poder ensinar bem esse campo e participar ativamente da vida
cultural, convivendo constantemente com os outros campos. Assim
poderá entender a abrangência da arte e poderá compartilhar com
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seus pares os conhecimentos construídos. Atividades multi ou
interdisciplinares são bem vindas, desde que preservem a
construção de conhecimentos e o desenvolvimento do raciocínio em
Arte ( 2010, p. 160)

Faz-se necessário que o professor conheça a realidade cultural e social dos
seus alunos procurando interagir o passado com a atualidade de maneira que haja
uma contextualização e tenha sentido para os mesmos, procurando a conexão dos
conteúdos com de outras disciplinas.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Município de Palmas ¨C Pr, cada
escola possui no máximo dois professores que atuam no Ensino da Arte, sendo que
estes na maioria das vezes atuam também na Educação Infantil e Ensino Médio
além dos anos iniciais (Figura 2).

Número de professores por escola que atuam no Ensino da Arte
Escolas onde foram realizadas as entrevistas
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Figura 2: Quantidade de professores que atuam no Ensino da
Arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr.
Figura 2: Quantidade de professores que atuam no Ensino da Arte nos anos
iniciais do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr.
Figura 2: Quantidade de professores que atuam no Ensino da Arte nos anos iniciais
do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr.
Fonte: Autora Amanda Iark.

Mesmo os professores formados em Arte, e principalmente os que não
possuem, encontram muitas fragilidades na elaboração no desenvolvimento das
aulas e apontam a falta de formação continuada específica como um dos fatores que
afeta a práxis na referida área.
O professor atuando no Ensino a Arte deve estar em constante busca de
aprendizado, avaliando sua práxis, e conservando o verdadeiro conhecimento em
Arte. Assim, Barbosa sugere que:
Conseqüentemente, [...] avaliemos o mais objetivamente possível,
tudo aquilo que fazemos na sala de aula e que reorientemos nossa
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conduta numa direção que trate mais especificamente da
aprendizagem em arte do que do desenvolvimento pessoal de
qualidade não necessariamente relacionadas com arte (BARBOSA,
2008, p. 45).

Para Contreras, o professor “tem que inevitavelmente se defrontar com sua
própria decisão sobre a prática que realiza [...] deve decidir ou assumir o grau de
identificação ou de compromisso com as práticas educativas que desenvolve”
levando em conta os “níveis de transformação da realidade que enfrenta” (2002, p.
78).
Uma das questões propostas no questionário era detectar qual o eixo da Arte
em que os professores sentiam mais fragilidade ao trabalhar. De maneira geral,
todos possuem fragilidade em pelo menos um dos eixos (Figura 3). Pode-se
observar durante as entrevistas que alguns dizem não encontrar dificuldades, mas
na prática agem de forma equivocada por falta de conhecimento.
Quantidade de professores que encontarm fragilidades em cada eixo da Arte

Figura 3: Eixos da Arte em que os professores que atuam no Ensino da Arte nos
anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr encontram mais
fragilidade.
Figura 3: Eixos da Arte em que os professores que atuam no Ensino da Arte nos
anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Palmas ¨C Pr encontram mais
fragilidade.
Fonte: Autora Amanda Iark.

Com relação aos eixos da Arte, a grande maioria dos professores dá
preferência às Artes Visuais por terem mais facilidade, quanto aos outros eixos ¨C
Dança, Teatro e Música ¨C encontram dificuldades, mas não deixam de trabalhar, e
muitas vezes o conhecimento é empírico. Em muitos casos o conhecimento empírico
não é suficiente por ter sido embasada pelas pedagogias anteriores, como a
Pedagogia Tradicional.
Pela falta da formação específica, observou durante as entrevistas que estes
profissionais possuem muitas dificuldades para trabalharem os conteúdos de cada
eixo da Arte. E o que mais interfere em suas aulas é o tempo reduzido para a
realização das atividades. Normalmente as aulas tem duração de quarenta e cinco
minutos, sendo que nesse tempo há a troca de turmas, organização do material
antes e depois das atividades, explicação da atividade proposta e execução da
mesma.
Alguns até opinaram que para se trabalhar com a Arte necessitaria que, ao
menos, fossem duas aulas por semana, assim não teriam que rever o conteúdo da
ISSN 2237-700X

361

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

aula passada pra seguir com um novo, pois o intervalo de uma aula à outra faz com
que os alunos esqueçam da maior parte do que foi visto.
Um fato bastante curioso diante das respostas dos entrevistados foi que
mesmo aqueles que não possuem formação específica passaram a gostar e se
especializar nessa área. A professora “D” é exemplo disso “[...] não que eu seja
formada, mas eu sempre tento buscar conhecimento quando tem curso de Arte. É
uma coisa que eu gosto muito[...]”.
Para uma análise mais completa sobre porquê os professores entrevistados
atuam no Ensino da Arte segue-se no quadro as respostas fornecidas:

Tabela 1 ¨C Porque os professores que atuam no Ensino de Arte nos anos iniciais do
Ensino Fundamental no Município de Palmas ¨C Pr estão atuando na respectiva
área
Professora “A”
“[...] foi por falta de opção. Eu saí da escola, e fui convidada pra coordenar um CMEI, mas
quando cheguei lá não era o que tinham me falado. Quando voltei aqui pra escola a única disciplina
que tinha era Arte, então, era pegar ou largar [...]”
“[...] foi por falta de opção. Eu saí da escola, e fui convidada pra coordenar um CMEI, mas quando
cheguei lá não era o que tinham me falado. Quando voltei aqui pra escola a única disciplina que tinha
era Arte, então, era pegar ou largar [...]”
Professora “B”
“[...] não foi que eu escolhi. Pra eu fechar as minhas vinte horas pra vim trabalhar aqui,
então eu fechei as vinte. Dez horas de Arte e dez horas em Libras. Então foi por isso que, na verdade
não fui eu que escolhi. Escolheram pra eu poder fechar a minha carga horária.”
“[...] não foi que eu escolhi. Pra eu fechar as minhas vinte horas pra vim trabalhar aqui, então eu
fechei as vinte. Dez horas de Arte e dez horas em Libras. Então foi por isso que, na verdade não fui
eu que escolhi. Escolheram pra eu poder fechar a minha carga horária.”
Professora “C”
“Porque eu me identifico com a proposta da Arte, com a linguagem da Arte, eu gosto da
Arte.”
“Porque eu me identifico com a proposta da Arte, com a linguagem da Arte, eu gosto da Arte.”
Professora “D”
“[...] porque é uma escolha da escola [...] como sabem que eu gosto acabam me colocando
na área de Arte.”
Professora “E” “Porque quando eu vim pra Palmas consegui pegar aula de Arte
aqui com aquela faculdade que eu já tinha e gostei dessa matéria, da aula de Arte. Então resolvi fazer
uma faculdade de Arte [...]”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou
formada nessa área e tive que aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e
coincidentemente a professora de Arte estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que
aceitar.”
Professora “G” “[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar
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essas aulas.’’
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o
Município, comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
“[...] porque é uma escolha da escola [...] como sabem que eu gosto acabam me colocando na área
de Arte.”
Professora “E” “Porque quando eu vim pra Palmas consegui pegar aula de Arte aqui
com aquela faculdade que eu já tinha e gostei dessa matéria, da aula de Arte. Então resolvi fazer
uma faculdade de Arte [...]”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou
formada nessa área e tive que aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e
coincidentemente a professora de Arte estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que
aceitar.”
Professora “G” “[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar
essas aulas.’’
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o
Município, comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “E” “Porque quando eu vim pra Palmas consegui pegar aula de Arte aqui com aquela
faculdade que eu já tinha e gostei dessa matéria, da aula de Arte. Então resolvi fazer uma faculdade
de Arte [...]”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou formada nessa
área e tive que aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e coincidentemente a
professora de Arte estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que aceitar.”
Professora
“G” “[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas aulas.’’
Professora
“H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com
Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “E” “Porque quando eu vim pra Palmas consegui pegar aula de Arte aqui com
aquela faculdade que eu já tinha e gostei dessa matéria, da aula de Arte. Então resolvi fazer uma
faculdade de Arte [...]”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou
formada nessa área e tive que aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e
coincidentemente a professora de Arte estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que
aceitar.”
Professora “G” “[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar
essas aulas.’’
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o
Município, comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
“Porque quando eu vim pra Palmas consegui pegar aula de Arte aqui com aquela faculdade que eu já
tinha e gostei dessa matéria, da aula de Arte. Então resolvi fazer uma faculdade de Arte
[...]”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou formada nessa área e
tive que aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e coincidentemente a professora
de Arte estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que aceitar.”
Professora “G” “[...]
por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas aulas.’’
Professora
“H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com
Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou formada nessa área e tive que
aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e coincidentemente a professora de Arte
estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que aceitar.”
Professora “G” “[...] por falta
de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas aulas.’’
Professora “H” “Porque eu
sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com Arte e me
apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “F” “[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou formada nessa área e
tive que aceitar porque estava voltando pra escola no meio do ano e coincidentemente a professora
de Arte estava saindo e me colocaram nessa função e eu tive que aceitar.”
Professora “G” “[...]
por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas aulas.’’
Professora
“H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com
Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
“[...] não escolhi e não escolheria, porque eu não sou formada nessa área e tive que aceitar porque
estava voltando pra escola no meio do ano e coincidentemente a professora de Arte estava saindo e
me colocaram nessa função e eu tive que aceitar.”
Professora “G” “[...] por falta de professor
formado em Arte eu fui convidada pra dar essas aulas.’’
Professora “H” “Porque eu sou
apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei
na hora.”
Professora “I”
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Professora “G” “[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas
aulas.’’
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município,
comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “G” “[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas
aulas.’’
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município,
comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
“[...] por falta de professor formado em Arte eu fui convidada pra dar essas aulas.’’
Professora
“H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com
Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a
trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “H” “Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município,
comecei a trabalhar com Arte e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
“Porque eu sou apaixonada por Arte [...] quando vim para o Município, comecei a trabalhar com Arte
e me apaixonei na hora.”
Professora “I”
Professora “I”
Professora “I”
“[...] porque eu sempre gostei de artesanato, gostava de desenhar, mas eu não tinha nenhuma
técnica [...]”
Fonte: Autora Amanda Iark.
Fonte: Autora Amanda Iark.
Fonte: Autora Amanda Iark.

A maioria dos professores não optou por trabalhar com o Ensino de Arte,
sendo assim a dedicação não é completa, pois não sendo o conteúdo que tem
afinidade, o ensino se resume em um simples fazer por fazer.
Camargo, ao citar a Arte nas séries iniciais, afirma que:

Se durante a fase inicial do 1º grau o ensino de Artes foi precário,
esse artista já estará enterrado há muito tempo. Como não relacionar
a isso o fato de o professor de 1ª série do 1º grau trabalhar com
quarenta alunos em período restrito de três horas e meia diárias, com
extenso programa a cumprir e sem ter a formação necessária para
integrar a Arte no currículo? (CAMARGO, 1994, p. 58).

Não é novidade que a Arte é, talvez, uma das mais complexas disciplinas da
área do conhecimento, apesar de leigos a reduzirem em pintura e desenho. A Arte
está em cada detalhe da vida do ser humano, sendo impossível viver sem ela.
Faz-se necessário que o profissional que atua no Ensino da Arte esteja
capacitado para atuar, assim, deve ter consciência de que a Arte é uma forma de
construção do conhecimento, significando um fator de humanização, socialização e
de identidade cultural (CAMARGO, 1994, p. 153).
Alguns professores ressaltam a importância de um espaço específico para as
aulas de Arte, assim conseguem trabalhar com mais organização e liberdade, os
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materiais a serem utilizados estão sempre à disposição e as atividades podem ser
expostas.
Ao questionar sobre o acervo bibliográfico disponível na Instituição de Ensino
em que atuam, infelizmente deixa a desejar e não há atualização do mesmo. Os
professores se referenciam por meio de material pessoal e também pela internet.
Sem um acervo adequado para Arte os professores se sentem fragilizados por não
possuírem um material de apoio para a utilização no planejamento das aulas durante
o tempo disponível para isso.
Quanto à formação continuada dos professores, poucos têm se aperfeiçoado
e participado de cursos, oficinas, palestras e outros eventos relacionados à Arte por
haver uma carência destes no Município de Palmas ¨C Pr. Os professores que
conseguem, fazem cursos em outras cidades da região e têm que arcar com os
custos de maneira pessoal.
Com essas dificuldades apontadas, os professores sentem grande
necessidade de especialização em cada eixo, coisa que não acontece nos
planejamentos.
O planejamento em Arte é feito duas vezes ao ano, em que os professores se
encontram em um determinado lugar para discussão do mesmo e também é feita a
troca de ideias. Os envolvidos apontaram durante as entrevistas que faz falta um
coordenador de Arte para tal planejamento no Departamento de Educação, porque
tendo alguém que entenda melhor do assunto é melhor aproveitado o momento e
melhor direcionado.
Com a falta de um coordenador de Arte, o planejamento é feito
superficialmente, os materiais necessários para as aulas ficam apenas a desejar e
não há cursos e oficinas para a formação continuada dos professores, pois não há
quem realmente conheça as dificuldades e necessidades dessa área.
Como o mundo está em constante transformação, e a Arte vem sendo
modificada ao longo do tempo, acompanhando sempre o processo histórico e social
da humanidade, é necessário que tais profissionais estejam sempre se atualizando,
e só é possível esse estímulo com a oferta de uma formação continuada, assim
cada aula será uma novidade e os alunos, até mesmo pais e comunidade darão
maior relevância à Arte e seu Ensino.
O ser humano desde sempre tem desenvolvido sua vida utilizando a arte em
seu cotidiano. Para Fischer, o ser humano necessita da arte para obter um equilíbrio
com o mundo, “foi necessária no passado como o continuará sendo sempre” (1959,
p. 9). Através da arte o ser humano expressa sua individualidade, seu gosto em
particular, suas preferências, expressa aquilo que quer e sente necessidade disso,
não há como negar, estamos cercados por todos os lados pela arte nas coisas mais
simples e sem ela não vivemos.
Para Camargo a arte:
[...] é uma atividade integradora da personalidade. Fazendo arte, a
pessoa usa seu corpo, sua percepção, seus conceitos, sua emoção,
sua intuição ¨C tudo isso em uma atividade que não a divide em
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compartimentos, mas ao contrário, integra os vários aspectos da
personalidade (1994, p. 14).

É através da Arte que o ser humano se sensibiliza e modifica o mundo.

3 Considerações finais
Com esses dados coletados através das entrevistas fica evidente que a Arte
não vem sendo valorizada como devia, professores com outra formação pode atuar
no Ensino de Arte sem ter conhecimento dos conteúdos, e por mais que se esforcem
em planejar e pesquisar para a elaboração das aulas, sempre ficará um vazio, uma
“peça” faltando. As aulas de Arte têm sido vistas em muitos casos como algo pra
descontrair, ocupar o tempo, mera atividade.
Para que o Ensino de Arte possua mais significado àqueles que tem pouco
acesso, faz-se necessário investir na formação dos professores que atuam com a
respectiva área de ensino para que estejam referenciados adequadamente e
possam aos poucos mudar a visão equivocada frente à arte.
Não é tão simples como parece mudar essa visão equivocada sobre a Arte,
pois não depende somente dos professores que atuam no ensino da mesma,
depende de toda uma gestão municipal. Faz-se necessário o investimento em
apresentações culturais, cursos, oficinas e palestras em que a Arte seja o foco. Com
professores formados em Arte e possuindo uma formação continuada, estes estarão
em constante aprendizado, necessário para que a práxis em sala de aula se efetive.
Não basta apenas a preocupação com a quantidade de professores, mas sim
na qualidade dos mesmos. De nada adianta a contratação de professores sem
experiência só pra “tapar buraco”, sendo que o ensino não se realizará conforme o
adequado.
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RESUMOS EXPANDIDOS
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ADUBAÇÃO QUÍMICA E ORGÂNICA NA CULTURA DE RABANETE
Fernanda Machado de Souza (nandinhamaxadu@hotmail.com.br)
Frank Silvano Lagos (frank.lagos@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo expandido: O rabanete (Raphanus sativus) é uma olerácea cultivada em
hortas diversificadas. Trata-se de uma herbácea anual de ciclo curto, 30 a 35 dias,
com retorno rápido, podendo chegar a 15-30 kg de produtividade em 10 m2. Adaptase melhor em regiões de clima frio ou temperado, com temperaturas entre 10 a 20°
C, em solos areno-argilosos. Em solos férteis dispensa adubação, já em solos com
baixa fertilidade recomenda-se adubação orgânica juntamente com 100-120 Kg/ha
de P2O5, usando superfosfato simples como fonte, e podem-se aplicar 30-35 Kg/ha
de N em uma única cobertura, e 2 kg/ha de B. O trabalho foi desenvolvido no
Instituto Federal do Paraná – Câmpus Palmas, em experimento conduzido à campo,
utilizando delineamento experimental blocos ao acaso com 4 repetições, foi aplicado
o Teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade, com o objetivo de avaliar a
resposta a diferentes fontes de adubação química e orgânica. Foram aplicados os
seguintes tratamentos: testemunha (1); adubo químico- superfosfato simples 0-18-0
(2) e 8-20-15(3) e como adubo orgânico ovelha (4), adubo orgânico bovino (5) e
adubo orgânico eqüino (6). As sementes foram semeadas em canteiros,
previamente adubados, com 1,830 Kg de 0-18-0 por m² (superfosfato simples);
1,830g por m² de adubo químico 8-20-15; 2,5 kg/m² de adubação orgânica de
ovelha; 2,5 kg/m² de esterco bovino curtido e 2,5 kg/m² de esterco equino. Cada
parcela experimental foi constituída por canteiros de 1m de largura x 2m de
comprimento x 0,1m de altura, e espaçadas entre si por 50 cm. A semeadura foi
realizada no espaçamento de 2,5 cm entre sulcos, após fazer desbastamento e ficar
com o espaçamento de 5 cm. Os resultados demonstraram que, onde não houve
nenhum tipo de adubo (testemunha) a produção foi menor, devido o solo ser pobre
em nutrientes e fatores climáticos. Os tratamentos que obtiveram melhor resposta
foram o superfosfato simples, o adubo orgânico de ovelha e o adubo orgânico de
equinos, os quais não apresentaram diferenças significativas entre si. O superfosfato
simples destacou-se do formulado 8-20-15, do adubo bovino e da testemunha. Estes
resultados podem se explicar virtude do solo da área experimental ser pobre em
fósforo, nutriente envolvido na maioria dos processos biológicos, exercendo funções
primordiais para o desenvolvimento da plantas, com destaque no desenvolvimento
do sistema radicular, aumento de matéria seca, sendo nutriente chave da
produtividade. As fontes de adubação orgânica que tiveram os melhores resultados
foram o de equino e o de ovinos, sendo as melhores opções, por serem fonte de
matéria orgânica rica em microrganismos que atuam a favor da cultura e serem mais
baratos que a adubação química.
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Palavra chave: adubação orgânica, rabanete, adubação química.
CHEMICAL AND ORGANIC FERTILIZATION IN THE CULTURE OF RADISH
Abstract: The radish (Raphanus sativus) is a diversified oleracea grown in gardens.
It is an herbaceous annual cycle short, 30 to 35 days, with fast turnaround, reaching
15-30 kg productivity by 10 m2. Fits better in cold climates or temperate, with
temperatures between 10 and 20 ° C, in sandy clay soils. In fertile soils dispenses
fertilizer already in soils with low fertility is recommended organic fertilizer along with
100-120 kg / ha of P2O5 using superphosphate as a source, and can be applied 3035 kg N / ha in a single coverage, and 2 kg / ha of B. The study was conducted at the
Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas, in the field experiment conducted
using experimental blocks with four replications was applied Tukey test at 5%
probability, with the objective of evaluating the answer the different sources of
chemical and organic fertilization. We applied the following treatments: (1) chemical
fertilizer, superphosphate 0-18-0 (2) 8-20-15 and (3) as organic fertilizer and sheep
(4), organic fertilizer bovine (5) and fertilizer Organic Equine (6). The seeds were
sown in plots previously fertilized with 1.830 Kg per m² of 0-18-0 (superphosphate),
1.830 g per m² of 8-20-15 fertilizer, 2.5 kg / m² of organic manure from sheep , 2.5 kg
/ m² of cattle manure and 2.5 kg / m² of horse manure. Each plot consisted of beds of
1m wide x 2m long x 0.1 m high, and spaced by 50 cm. The seeds were sown at a
spacing of 2.5 cm between furrows, after making chopping and keep the spacing of 5
cm. The results showed that, where there was no type of fertilizer (control) production
was lower due to be nutrient-poor soil and climatic factors. Treatments that had the
best response were super simple, organic fertilizer and organic manure from sheep
to horses, which showed no significant differences between them. The simple
superphosphate made up of 8-20-15, the fertilizer and cattle witness. These results
can be explained due to the experimental area is low in phosphorus, nutrient involved
in most biological processes, acting paramount for the development of plants, with
emphasis on root development, increased dry matter and nutrient key productivity.
The sources of organic fertilizer that had the best results of the horse and the sheep,
and the best options because they are a source of organic matter rich in
microorganisms that work to promote culture and be cheaper than chemical fertilizer.
Keywords: organic manure, radish, chemical fertilization.
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EFEITO DE DIFERENTES COBERTURAS DE NITROGÊNIO NA
CULTURA DO SORGO FORRAGEIRO

Autor: Frank Silvano Lagos (frank.lagos@ifpr.edu.br)
Autor: Suelen Pieta (suelen_pieta@hotmail.com)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo Expandido: O sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] é uma cultura
forrageira de destaque, por ser uma gramínea bastante energética, com alta
digestibilidade, produtividade e adaptação a ambientes secos e quentes. É utilizada
para silagem ou corte verde, para pastejo, e os grãos pode ser utilizados em rações
animais e para o consumo humano. O nitrogênio é um macronutriente primário,
sendo o mais utilizado, mais extraído e mais exportado pelas culturas dentre os
nutrientes. Pode ser aplicado nas plantas mediante fontes químicas como a uréia e
o sulfato de amônia e mediante fontes orgânicas como biofertilizantes e chorume
suíno. Adubos orgânicos além de adicionar nutrientes, afetam as propriedades
físicas, químicas e biológicas do solo, contribuindo para o desenvolvimento de um
ambiente favorável para as plantas. O biofertilizante é um adubo orgânico
líquido proveniente de um processo de decomposição da matéria orgânica
animal ou vegetal, através de fermentação em meio líquido, constituindose como fonte de Nitrogênio e micronutrientes, além de atuar como
bioestimulante e defensivo natural. Chorume é o dejeto líquido, resultante
de criações de suínos, sendo um composto orgânico com elevado
potencial fertilizante, constituído de fezes, urina, sobras de ração, água e
outros resíduos. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Paraná,
Câmpus Palmas, no período de setembro a dezembro de 2011, com o objetivo de
analisar a produção de massa verde e a altura média do sorgo forrageiro utilizando
diferentes coberturas de nitrogênio (químico e orgânico). O delineamento
experimental foi em blocos ao acaso com cinco tratamentos (I – uréia, 1.320kg/ha; II
- sulfato de amônia, 1.320kg/ha; III – chorume de esterco suíno, 3%; IV –
biofertilizante, 3% e V - Testemunha) e quatro repetições. As médias foram
submetidas a análise de variância ao nível de 5 % de significância. As coberturas
com fonte química de N foram aplicadas divididas em duas aplicações, sendo que a
primeira com vinte dias e a segunda com vinte e oito dias e as coberturas com fonte
orgânica fora realizadas em 3 aplicações. Após o acompanhamento do
desenvolvimento da cultura utilizou-se como variável resposta a altura média de
plantas e o peso de massa fresca medidos 50 dias após a germinação. Nas
condições estudadas não observou-se diferenças significativas entre os tratamentos
estudados, tanto em relação à produção de massa fresca quanto a altura média de
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plantas. A ausência de resposta a adubação de cobertura pode ser explicada pela
adubação de base ter sido realizada em dosagem elevada, a qual pode ter suprido
as demandas por Nitrogênio, tornando-se assim dispensável a adição de Nitrogênio
em cobertura. A demanda por Nitrogênio em cobertura foi reduzida em função de ter
ocorrido poucas chuvas neste período e o experimento não foi irrigado. Neste
estudo, a eficiência da adubação teria sido superior se as condições pluviométricas
tivessem sido favoráveis, o que possibilitaria melhor crescimento das plantas e maior
demanda. O trabalho aponta a necessidade de se aprofundar o estudo, utilizando-se
dosagens mais elevadas das fotnes orgânicas, reduzindo-se a dosagem da
adubação de base e disponibilizando irrigação no experimento.
Palavras-chave: Sorgo, nitrogênio, adubação orgânica.
EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN IN COVERAGE OF CULTURE SORGHUM
FORAGE
Abstract: The sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] is an outstanding forage crop,
being a grass very energetic, with high digestibility, productivity and adaptability to
hot dry conditions. It is used for cutting silage or green, for grazing, and the grains
can be used in animal feeds and for human consumption. Nitrogen is a primary
macronutrient, the most used, more and more exported extracted from the cultures
nutrients. It can be applied in plants through chemical sources such as urea and
ammonium sulfate and by organic sources and biofertilizers as pig slurry. Organic
fertilizers also add nutrients, affect the physical, chemical and biological soil
properties, contributing to the development of a favorable environment for plants. The
biofertilizer is a liquid organic fertilizer from a process of decomposition of animal or
vegetable organic matter through fermentation in liquid medium, becoming a source
of nitrogen and micronutrients, besides acting as a natural bio-stimulant and
defensive. Leachate is the liquid waste resulting from swine farms, being an organic
compound fertilizer with high potential, consisting of feces, urine, leftover food, water
and other wastes. The study was conducted at the Instituto Federal do Paraná,
Campus Palmas, in the period September-December 2011, with the aim of analyzing
the production of green mass and height of sorghum using different toppings nitrogen
(chemical and organic). The experimental design was randomized blocks with five
treatments (I - urea, 1.320kg/ha II - ammonium sulfate, 1.320kg/ha III - pig manure
slurry, 3%; IV - biofertilizer, 3% and V - Witness) and four replications. Means were
subjected to variance analysis at 5% significance. The covers with chemical source
of N applied were divided in two doses, with the first twenty days and the second with
twenty-eight days and covers with organic source carried out in 3 applications. After
following the development of the culture was used as the dependent variable the
average height and weight of plant fresh weight measured 50 days after germination.
Under the conditions studied showed no significant differences among treatments,
both in relation to fresh mass production as the average height of plants. The lack of
response to topdressing can be explained by the fertilizer have been held in high
doses, which may have supplied the demand for nitrogen, thus making it
unnecessary to add nitrogen topdressing. Demand for nitrogen topdressing was
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reduced due to low rainfall have occurred in this period and the experiment was not
irrigated. In this study, the efficiency of fertilization would have been higher if rainfall
conditions were favorable, which would allow for better plant growth and higher
demand. The paper points out the need for further study, using higher dosages of
organic fotnes, reducing the dosage of fertilizer and irrigation available in the
experiment.
Keywords: Sorghum, nitrogen, organic fertilizer.
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MORFOLOGIA INTERNA DA Rapanea umbellata
Ana Paula Pedroso Magagnin (magagnin1@hotmail.com)
Adriana Couto Pereira Rocha (adriana.rocha@ifpr.edu.br )
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo: A folha é um órgão lateral, geralmente verde, que representa uma
expansão laminar do caule. Apresenta crescimento determinado e tem como função
principal fotossíntese, respiração, transpiração e gutação. As folhas têm a mesma
origem embriológica do caule, a partir da gêmula do embrião. Nascem nas
proximidades da superfície do meristema apical, como agrupamentos localizados,
chamados primórdios de folhas, sua origem exógena. Uma folha completa compõe
de limbo, pecíolo e bainha, qualquer uma dessas partes pode faltar, sendo mais rara
a ausência de limbo. A capororoca, de nome científico Rapanea umbella
(Mirsinaceae), é uma árvore de porte médio, alcançando aproximadamente 10 m de
altura, com tronco escuro e com farta ramificação. As folhas são grandes,
permanentes, de cor verde-escura e lustrosa e não possuem apêndice na base dos
folíolos. É uma árvore de aspecto arredondado, com caule curto. A planta
considerada perenifólia e pioneira, característica de formações secundárias da
floresta pluvial Atlântica. Prefere encostas e beira de córregos, ocorrendo até
altitudes acima de 2000 m. Em determinado estágio da sucessão secundária da
encosta atlântica chega a ser a espécie predominante. Suas flores são esverdeadas,
brancas e amarelas, desabrochando nos meses de agosto e setembro, diretamente
nos ramos lignificados. Seus frutos pequenos, redondas, com 5 a 6 mm de
diâmetros, possuem coloração verde, e, quando maduras , em janeiro e fevereiro,
adquirem a cor roxo-escura. Sendo consumidos por várias espécies de aves. É uma
árvore ideal para arborização em praças, parque, jardins, ruas e residências, por
fazer sombra o ano todo e pelas folhas grandes e lustrosas,
muito
ornamentais. Tem a vantagem de causar poucos problemas com a queda de folhas.
Suas raízes são profundas, e o crescimento é relativamente lento, além de não
alcançar grande porte. É muito usada para confecção de tesouras e outras peças
em construção rústicas, protegidas das intempéries. O objetivo do trabalho é
analisar as estruturas morfologia interna e externa da Capororoca, verificando como
se apresentam diante de três corantes diferentes. METODOLOGIA: O material foi
coletado no Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, em área próxima a
curso de água. Foram elaboradas nove lâminas com corte transversal nas folhas, na
porção basal, mediana e apical. Os cortes foram corados com hematoxilina,
floroglucina clorídrica e lugol e observados em aumento de 100X em microscópio
óptico. RESULTADOS: O resultado obtido pela analise foi à presença de lignina,
indicando xilema na parte interior, floema e parênquima. Pode-se observar a
epiderme na parte superior. CONCLUSÃO: A partir da prática experimental foi
possível identificar a organização morfológica da folha, constituída por epiderme,
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parênquima paliçádico e lacunoso, contendo nervuras formadas por xilema (adaxial)
e floema (abaxial). A disposição dos tecidos apresentada pela planta é similar á de
outras angiospermas tradicionalmente estudadas. Dentre os corantes utilizados, o
lugol e a fluroglucina apresentam melhores resultados na visualização dos tecidos,
sendo que o lugol evidenciou os cloroplastos presente no parênquima e a
fluroglucina destacou o xilema
Palavras-chave : Histologia vegetal, Capororoca, Rapanea umbella

INTERNAL MORFOLOGY OF Rapanea umbellata
Abstract: The leaf is a lateral organ, usually green, representing an expansion
of the laminar stems. It grows determined and its main function is photosynthesis,
respiration, transpiration and guttation. The leaves have the same embryological
origin stem from the plumule of the embryo. Born near the surface of the apical
meristem, as clusters, called leaf primordia, with exogenous origin. A full sheet
consists of limbo, petiole and sheath, any of these parts may be missing, and the
rarer missing is the absence of limbo. The Capororoca, scientific name and Rapanea
umbella (Mirsinaceae), is a medium-sized tree, reaching about 10 m tall, with dark
trunk and abundant branching. The leaves are large, permanent, dark green and
glossy and have no appendix at the base of the leaflets. It is a rounded tree, with
short stem. The plant considered evergreen and pioneering feature of secondary
formations of Atlantic rainforest. It prefers edge of streams and hillsides, occurring up
to altitudes above 2000 m. At some stage of secondary succession wound being the
predominant species. Its flowers are greenish, white and yellow, blooming in August
and September, directly on lignified branches. Its fruits are small, round, with 5-6 mm
diameter, have green color, and when ripe, in January and February, get the color
dark purple, being eaten by several species of birds. It is an ideal tree to be planted
in parks, gardens, streets, and homes, providing shade for the whole year and the
glossy leaves and large can be very ornamental. It has the advantage of causing
fewer problems with falling leaves. Its roots are deep, and the growth is relatively
slow, and do not achieve large size. It is widely used for making scissors and other
parts rustic building, protected from the weather. The objective of this paper is to
analyze the structures of internal and external morphology Capororoca, checking
how they appear before three different dyes. METHODS: The material was collected
at the Wildlife Refuge of Campos de Palmas, in close proximity to the watercourse.
Were prepared with nine blades cross in the leaves, in the basal, middle and apical
parts. The sections were stained with hematoxylin, chlorine phoroglucine, and lugol,
then observed under 100X optical microscope. RESULTS: The results obtained from
the analysis was the presence of lignin, on the inner indicates xylem, phloem
parenchyma. It can be observed in the upper epidermis. CONCLUSION: From the
experimental practice was possible to identify the morphological organization of the
leaf consists of epidermis, palisade and spongy parenchyma containing ridges
formed by xylem (adaxial) and phloem (abaxial). The arrangement presented by
plant tissues is similar to that of other angiosperms traditionally studied. Among the
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dyes used, lugol and chlorine phoroglucine show better results in the visualization of
the tissues, and the lugol showed chloroplasts present in parenchyma and chlorine
phoroglucine revealed xylem.
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Resumo Expandido: A contextualização do projeto “Fábrica Escola de Detergente”
com o ensino de Química, oportunizou aos acadêmicos do sétimo período de
Química, desenvolverem habilidades para produção de sabões e detergentes,
otimização, controle de qualidade e armazenagem, possibilitando a transposição
didática vivenciada na sua prática. Dessa forma, o trabalho teve como objetivos: a
integração do projeto com as disciplinas Estágio Supervisionado III, que visa a
reestruturação e aplicação de projetos de química no ensino médio e a Química
Analítica III, com ênfase nos processos de otimização e controle de qualidade;
desenvolvimento de formulações de detergentes e sabões com matéria-prima
alternativa como óleo residual de frituras e cinzas para substituição do sebo e do
hidróxido de sódio normalmente utilizados, além da otimização do produto final.
Esse trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Dom Carlos do Município de Palmas,
Paraná, para terceira série do Ensino Médio e para os acadêmicos do segundo e
terceiro períodos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do
Paraná – Campus Palmas, utilizando os métodos experimental e teórico expositivo
dialogado, desenvolvendo as formulações: alvejante com cinzas, detergente
sintético; sabão líquido a base de óleo residual de fritura e sabão em barra, além de
experimentos relacionados à química dos sabões e a ação nos processos de
limpeza. Durante as ações realizadas no colégio e no IFPR, os alunos
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contextualizaram conceitos básicos da química, como as funções orgânicas,
nomenclatura de compostos orgânicos e inorgânicos, hidrólise salina, pH,
solubilidade, forças intermoleculares e educação ambiental, integrando-os aos
processos químicos de saponificação e de limpeza. Durante o desenvolvimento do
trabalho os acadêmicos participantes do projeto mediaram conhecimentos
motivando a participação dos alunos de ensino médio e os acadêmicos do segundo
e terceiro período, promovendo o interesse e entusiasmo pelo objeto de estudo.
Trabalhos práticos em educação valorizam o processo de aprendizagem enfatizando
a integração de disciplinas e a contextualização do ensino, tendo como instrumentos
integradores o processo de produção, envolvendo conceitos científicos relacionados
à Química de forma aplicada. Assim, o projeto “Fábrica Escola de Detergentes”
juntamente com as disciplinas Química Analítica III e Estágio Supervisionado III
foram desenvolvidos de tal forma a proporcionar ao estudante a complementação do
ensino e aprendizagem, ou seja, uma das formas de dar ao estudante, a experiência
do cotidiano da profissão que só é adquirido com a prática no ambiente escolar.
Neste caso, a Química foi um instrumento de formação humana que ampliou os
horizontes e a autonomia no exercício da cidadania, o conhecimento químico foi
promovido como um dos meios para interpretar o mundo e intervir na realidade, foi
apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e
como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e ambiental
aos muitos aspectos da vida em sociedade.
Palavras-chave: Fábrica Escola Detergentes, Sabão, Ensino.
Abstract: The contextualization of the project “Factory School of the Detergents”
with teaching Chemistry, afford to the students of the seventh period of chemistry,
develop skills for production of soaps and detergents, optimization, quality control
and storage, enabling the didactic transposition experienced in their practice. Thus,
the study aimed to: the integration of the project to the subjects Stage Supervised III,
which aims at restructuring and implementing projects chemistry in high school and
Analytical Chemistry III, with emphasis on the process of optimization and quality
control; development the formulations of soap and detergent with raw materials
alternative as oil residual of frying and ash to replacement the tallow and sodium
hydroxide normally used, besides optimizing the final product. This work was applied
in Colégio Estadual Dom Carlos in the city of Palmas, Paraná, for third grade of high
school and for the academics of the second and third periods of the Bachelor's
Degree in Chemistry from the Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas, using
the experimental methods and theoretical expositive dialogue, developing the
formulations: bleach with ash, synthetic detergent, liquid soap based in residual oil
frying and bar soap, and experiments related to the chemical of the soaps and the
action in the cleaning procedures. During the actions taken in high school and IFPR,
the students contextualized basic concepts of chemistry such as organic functions,
nomenclature of organic compounds and inorganic, salt hydrolysis, pH, solubility,
intermolecular forces and environmental education, integrating them to the chemical
processes of saponification and cleaning. During the development of the work, the
academics participants of the project mediated the knowledge, motivating the
participation of high school students and scholars of the second and third period,
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promoting interest and enthusiasm for the object of study. Practical works in
education give the value to the learning process emphasizing the integration of
disciplines and the contextualization of teaching, have as instruments integrators the
process of production, involving scientific concepts related to chemistry the applied
way. So the project “Factory School of the Detergents” along with the disciplines
Analytical Chemistry III and Stage Supervised III were developed in such a way as to
provide the student the supplement of teaching and learning, that is one way to give
the student the everyday experience of the profession that is only acquired with
practice in the school environment. In this case, the chemistry was an instrument of
human formation that expanded the horizons and autonomy in the exercise of
citizenship, the chemical knowledge was promoted as a means of interpreting the
world and intervene in reality, was presented as science, with its concepts, methods
and languages themselves, and how historical construction-related environmental
and technological development to many aspects of life in society.
Keywords: Factory School of the Detergents, Soap, Education.
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A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: O ENSINO DA QUÍMICA
ANALÍTICA QUALITATIVA E O RESGATE DA QUÍMICA DESCRITIVA
Autor: Aline Vitória Reis (alinevitoriareis@gmail.com).
Autor: Cássia Rafaela de Almeida (cassiarafaella@hotmail.com).
Autor: Cassiana de Melo Langer (cassianalanger@gmail.com).
Autor: Daiana Berlesi (daia3416@hotmail.com).
Autor: Roberto Manoel Gonçalves Lins (robertom_glins@hotmail.com).
Autor: Edneia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br)
Autor: Sandra Inês Adams Angnes (sandra.angnes@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo Expandido: A formação de docentes deve incluir atividades que envolvam
a interdisciplinaridade, valorização da relação teoria-prática, construção da
autonomia e desenvolvimento do lado crítico em respeito ao meio ambiente. As
diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
para cursos de licenciatura indicam a inclusão mínima no componente de formação:
prática como componente curricular (400 h), estágio curricular supervisionado (400
h), conteúdos curriculares de natureza científico-cultural (1800 h) e atividades
acadêmico-científico-culturais (200 h). As atividades relacionadas à “prática como
componente curricular” devem ser entendidas como aquelas ligadas à formação
profissional, inclusive as de natureza acadêmica que se voltam para a compreensão
das práticas educativas e de aspectos variados da cultura das instituições
educacionais e suas relações com a sociedade e com as áreas de conhecimento
específico. A formação superior busca um ensino verdadeiramente formativo,
estimulando o estudante a pensar e raciocinar com base nos conhecimentos que vai
adquirindo durante o desenvolvimento de sua capacidade criativa e nesse sentido, a
funcionalidade da Química Analítica Qualitativa é capaz de desempenhar um grande
papel. O objetivo do trabalho foi colocar em discussão a importância da inclusão do
estudo da prática aliado com a teoria, a partir da identificação e separação de metais
pesados, através de testes analíticos qualitativos de amostras residuais de
laboratórios de Ensino de Química para formação de professores de Química. A
metodologia seguiu através de análises qualitativas para identificação dos íons Pb+2,
Hg2+2 e Ag+, através de reações em meio aquoso alcalino, ácido e neutro,
observando as características físicas e químicas dos compostos resultantes. Nas
reações para identificação do Pb+2, observou-se a formação de precipitados de
colorações: a) branca na presença de ácido clorídrico, hidróxido de sódio e
carbonato de sódio; e b) amarela na presença de iodeto de potássio e cromato de
potássio. Nas reações para identificação do Hg2+2, observou-se a formação de
precipitados de colorações: a) branca na presença de ácido clorídrico e carbonato
de sódio; b) verde na presença de iodeto de potássio; c) vermelha na presença de
cromato de potássio; e d) preta na presença de hidróxido de sódio. Nas reações
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para identificação da Ag+, observou-se a formação de precipitados de colorações: a)
branca na presença de ácido clorídrico e carbonato de sódio; b) amarela na
presença de iodeto de potássio; c) vermelha na presença de cromato de potássio; e
d) marrom na presença de hidróxido de sódio. Este trabalho permitiu explorar
conteúdos clássicos da Análise Descritiva, na disciplina da Química Analítica
Qualitativa, como formulações, nomenclatura e propriedades dos compostos
inorgânicos, com foco nas reações em meio aquoso, resolução de problemas por
balanceamento de carga e massa, solubilidade, toxicidade de metais entre outros.
Metais pesados são indestrutíveis e não podem ser decompostos como os
contaminantes orgânicos. Assim, uma alternativa proposta para o tratamento desses
resíduos é torná-los inertes, convertendo-os em formas menos reativas e menos
tóxicas. O experimento proposto apresentou aos acadêmicos, possíveis destinos
para os resíduos gerados contendo metais pesados, como o Pb+2, Hg2+2 e Ag+ que
podem ser precipitados e isolados na forma de seus respectivos sulfetos, cloretos,
iodetos, cromatos, óxidos e reutilizados em outros experimentos. A Química
Analítica Qualitativa possui um papel pedagógico relevante na formação do
professor de química e, quando explorada de forma adequada, possibilita ao aluno
adquirir uma noção global qualitativa de como e porque os íons interagem, tornandoo capaz de analisar, compreender e até mesmo intervir, caso necessário, nas
transformações químicas. Assim, é possível inferir que aulas que utilizam a
problematização dentro de um processo de reflexão na experimentação são
contribuintes na apropriação do conhecimento.
Palavras-chave: Ensino, Química Analítica Qualitativa, Formação de Professores.
Abstract: Teacher training should include activities that involve interdisciplinary,
valuation of the theory-practice, building autonomy and development of critical side in
respect to the environment. The curriculum guidelines established by the National
Education Council (CNE) for degree courses indicates the inclusion minimal of the
training component: practice as a curricular component (400 h), curricular supervised
phase (400 h), the curricular nature of the scientific-cultural (1800 h) and activities
academic-scientific-cultural (200 h). Activities related to "practice as a curriculum
component" should be understood as those related to training, including academic in
nature who turn to the understanding of educational practices and various aspects of
the culture of educational institutions and their relations with society and with areas of
expertise. The higher education seeks a truly formative education, encouraging
students to think and reason based on the knowledge that he acquired while
developing their creative and accordingly, the functionality of Qualitative Analytical
Chemistry can play a big role. The objective was to put in discussion the importance
of including the study of practice combined with theory, from the identification and
separation of heavy metals through qualitative analytical testing of samples of
wastewater of the chemistry teaching labs for teacher training chemistry. The
methodology followed by qualitative analysis to identify the Pb+2, Ag+ and Hg2+2, by
reactions in aqueous alkaline, acid and neutral observing the physical and chemical
characteristics of the resulting compounds. In the reactions for identification of Pb+2,
we observed the formation of precipitates of staining: a) white in the presence of
hydrochloric acid, sodium hydroxide and sodium carbonate; and b) yellow in the
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presence of potassium iodide and potassium chromate. In the reactions for
identification of Hg2+2, we observed the formation of precipitates of staining: a) white
in the presence of hydrochloric acid and sodium carbonate; b) green in the presence
of potassium iodide; c) red in the presence of chromate potassium; and d) black in
the presence of sodium hydroxide. In the reactions for identification of the Ag+, we
observed the formation of precipitates of staining: a) white in the presence of
hydrochloric acid and sodium carbonate; b) yellow in the presence of potassium
iodide; c) red in the presence of potassium chromate; and d) brown in the presence
of sodium hydroxide. This work allowed exploring classic contents of the Descriptive
Analysis, to the discipline of Qualitative Analytical Chemistry, as formulations,
nomenclature and properties of inorganic compounds, focusing on reactions in
aqueous media, solving problems by balancing charge and mass, solubility, toxicity
of metals, among others. Heavy metals are indestructible and cannot be
decomposed as the organic contaminants. Thus, a proposal alternative for the
treatment of such wastes is to make them inert, converting them into less reactive
forms and less toxic. The proposed experiment showed to the academics, possible
destinations for the waste generated containing heavy metals such as Pb+2, Hg2+2
and Ag+ that can be precipitated and isolated as their respective sulfides, chlorides,
iodides, chromates, oxides and reused in other experiments. The Qualitative
Analytical Chemistry has an important educational role in teacher education and
chemistry, when exploited properly, allows the student to acquire a global qualitative
notion of how and why ions interact, making it capable of analyzing, understanding
and even intervene if necessary, at the chemical transformations. Thus, it is possible
to infer that classes that use the questioning within a process of reflection on
experimentation are taxpayers in the appropriation of knowledge.
Keywords: Education, Qualitative Analytical Chemistry, Teacher Training.
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A INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA
CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA
Autor: Simone Zanin Rodrigues (simone_zaninrodrigues@hotmail.com)
Autor: Catieli Bruna Dell’ Osbell (cati.bruna@hotmail.com)
Autor: Edneia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br)
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Autor: Patricia de Fátima Scolari (patricia.scolari@hotmail.com)
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Resumo Expandido: As principais indústrias de sabões e sabonetes utilizam
modernos processos contínuos e estima-se que no Brasil possuam muitas fábricas
de pequeno porte que trabalham de forma artesanal, sendo que 75% do mercado
são atendidos por aproximadamente 10 indústrias, e no caso de sabonete 5
empresas apresentam 90% da produção nacional. Trabalhos de pesquisa em
educação valorizam o processo de produção envolvendo conceitos científicos
relacionados as disciplinas de Química de forma aplicada. O principal objetivo do
trabalho foi o estudo de formulações de produtos saneantes, através de roteiros de
controle de qualidade do produto acabado, no espaço Fábrica Escola de
Detergentes, voltado para a integração entre o ensino nas disciplinas, Química
Orgânica e Química Tecnológica, à pesquisas no processo de otimização dos
produtos e à Extensão com cursos ministrados para a comunidade, alunos e
professores de escolas do ensino médio. Os produtos listados foram formulados a
partir de metodologias propostas por Borsato (2004), com adaptações: produtos
saneantes - detergente líquido (ácido sulfônico, soda líquida, espessante, amida,
tripolifosfato, ureia agrícola, formol, corante e algumas gotas de essência), limpa
vidros (tensoativo não iônico), detergente (butilglicol, solução hidróxido de amônio,
potássio e sódio, álcool etílico comercial, corante, essência, água). Limpador MultiUso (ácido sulfônico, água, hidróxido de sódio, tripolifosfato de sódio, butilglicol,
formol, água). Outros (shampoo automotivo, abrilhantador de superfície metálicas,
amaciante, desinfetante). Este trabalho permitiu que o aluno estabelecesse
correlações entre a Química e áreas conexas, ampliando o caráter interdisciplinar.
Explorou-se mais que o domínio cognitivo da química ,reações para produção de um
tensoativo, pH, teorias ácido/base e mecanismos de reações orgânicas,
contextualizando atividades que contemplaram correlações com o trabalho e a
tecnologia. Nesse sentido a formação docente deve preocupar-se em desenvolver
profissionais reflexivos e pesquisadores de sua própria prática para que no contexto
da escola possam avaliar as situações instauradas e sejam capazes de agir sobre
as mesmas, tendo como apoio seu arcabouço de conhecimentos intelectuais,
pedagógicos e humanísticos. Os Projetos Integradores objetivam fortalecer a
articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva,
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nesse sentido a Fabrica Escola de Detergentes funcionou como um espaço
interdisciplinar, com a finalidade de proporcionar, ao futuro professor, oportunidades
de reflexão sobre a tomada de decisões mais adequadas à sua prática docente, com
base na integração dos conteúdos ministrados no curso articulando atividades
práticas com o conhecimento específico contemplando a integração entre ensino,
pesquisa e extensão.
Palavras-chave: fabricação, otimização, produtos saneantes, minicursos.
Abstract: The main industries of soap use modern and continuous processes and it
is estimated that in Brazil there are many small size factories which work in a
handmade way, being 75% of the market are attended by about 10 industries, and in
the case of soap ones, 5 companies presents 90% of the national production. Works
on research in education value the process of production evolving scientific
concepts related to the subjects of Chemistry in a applied way. The main objective of
the work was the study of sanitizing products formulations through roadmaps control
of quality of the done product, in the Manufacture of Detergents School, directed to
the integration among Organic Chemistry and Technological Chemistry subjects,
researches on the process of optimization of products and to the Extension with
courses taught to the community, the students and teachers of the high school. The
products listed were formulated as from methodologies proposed by Borsato (2004),
with adaptations: sanitizing products, liquid Detergent (sulfonic acid, soda liquid,
thickener, amide, sodium tripolyphosphate, agricultural urea, formaldehyde, colorant,
and a few drops of essence), clean glasses (tesoativo nonionic) detergent (butyl
glycol, ammonium hydroxide solution, potassium and sodium, commercial ethyl
alcohol, dye, essence, water), multi-Purpose Cleaner (sulfonic acid, water, sodium
hydroxide, sodium tripolyphosphate, butyl glycol, formaldehyde, water), other
(automotive shampoo, rinse surface metal, fabric softener, disinfectant). This paper
permitted the student to establish correlations between Chemistry and related areas,
enlarging the interaction among subjects. It was explored more than the cognitive
domain of chemical reactions for the production of a surfactant, pH, acid-base
theories and mechanisms of organic reactions, contextualizing activities
contemplated correlations with work and technology. Accordingly, the teacher
education should be concerned to develop reflective practitioners and researchers of
their own practice so that in the context of the school to assess the situations
introduced and are able to act on them, having as its framework to support
intellectual knowledge, pedagogical and humanistic . Integrators Projects aim to
strengthen articulation between theory and practice, valuing individual and collective
research in this sense the Manufacture of Detergents School worked as an
interdisciplinary space, with the purpose of providing, future teachers, opportunities
for reflection about taking decisions best suited to their teaching practice, based on
the integration of course content taught in articulating practical activities with specific
knowledge contemplating the integration of teaching, research and extension.
Keywords: Optimization, Sanitizing products, minicourses, Manufacturing .
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Adaptação de Método e Otimização do Processo de Hidrolise Ácida
para Extração de Açucares Redutores do Pinus sp.
Jhonatan Marques Veloso (jhonatanjhon3@live.com)
Edneia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br)
Sandra Inês Adams Angnes (sandra.angnes@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas
Resumo Expandido: A hidrólise da celulose por processos químicos ou enzimáticos
podem fornecer açucares que são recuperáveis para fins de fermentação e obtenção
de etanol. A madeira apresenta cerca de 40% a 50% de celulose, tem uma
considerável resistência a ação de ácidos diluídos á temperatura ordinária. Porém,
ácidos mais concentrados podem atacar a madeira. Visando a crescente falta de
matéria prima no mercado para produção de etanol investigou-se novas fontes que
fossem abundantes na Região Sudoeste do Paraná, assim a pesquisa voltou-se
para adaptar e otimizar o processo de hidrólise ácida para a quebra da celulose em
unidades de glicose utilizando madeira do Pinus sp. Em busca de adaptar e otimizar
o processo de hidrólise ácida, em análise preliminar variou-se a proporção da
amostra de madeira do Pinus sp frente ao volume de ácido sulfúrico (15%) (1/3;1/6
e1/ 9p/v), com o objetivo de verificar a melhor proporção em termos de volume de
solução ácida para a digestão das amostras, sendo a melhor proporção 1/6. Todas
as amostras foram auto-clavadas por 1h a pressão de 1,5 Kgf/cm² e a 127ºC,
conforme metodologias propostas por Schneider (1979), aplicados a outros materiais
celulósicos como a casca de aveia e a casca de arroz. Realizaram-se os testes de
Molish e o de Fehling, para identificação de carboidratos. Após a análise prévia
utilizou-se amostras com diferentes superfície de contato e umidade, com variações
de 3 a 30% de H2SO4 para degradação da celulose. O rendimento dos açucares foi
determinado através do método de Eynon Lane. O rendimento de glicose foi
aproximado nas concentrações de ácido entre 3% e 5%, a partir de 7% obteve-se
um menor rendimento devido a carbonização da glicose. O maior rendimento foi
obtido com o cavaco moído e seco, 8,64%. Os resultados das analises foram
respectivamente para as concentrações do H2SO4 no Cavaco in natura de 3%; 5%;
7%; 15%; 30%: % de glicose (7,8088% ± 0,031; 7,7978% ±0,035; 7,0002% ±0,038;
5,8724% ±0,105; Carbonização). Para as concentrações do H2SO4 no Cavaco Seco
de 3%; 5%; 7%; 15%; 30%: % de glicose (8,3889% ± 0,034; 8,2470% ±0,039;
7,3301% ±0,122; 6,8101% ±0,088; Carbonização). Para as concentrações do H2SO4
no Cavaco Moído in natura de 3%; 5%; 7%; 15%; 30%: % de glicose (7,8620% ±
0,033; 7,8211% ±0,036; 6,7755% ±0,013; 5,9045% ±0,058; Carbonização). Para as
concentrações do H2SO4 no Cavaco Moído Seco de 3%; 5%; 7%; 15%; 30%: % de
glicose (8,6471% ±0,038; 8,5300% ±0,025; 7,3555% ±0,037; 7,0647% ± 0,097;
Carbonização). Podemos dizer que o rendimento de açucares da madeira do Pinus
sp. é baixa se comparada com o rendimento de outros materiais celulósicos por
processos similares, como por exemplo a casca de arroz que tem seu rendimento
médio em torno de 20%. Mas se levarmos em consideração que a matéria-prima,
neste processo seria um resíduo destinado como combustível para caldeiras,
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podemos no futuro considerar como uma alternativa para obtenção de açucares
fermentáveis para obtenção de etanol.
Palavras-chave: Hidrólise, Ácido, Celulose, Pinus sp.
Abstract: The hydrolysis of cellulose by chemical or enzymatic processes can
provide sugars that are recoverable for the fermentation and production of ethanol.
The timber holds about 40% to 50% cellulose it’s has a considerable resistance to
the action of dilute acids will ordinary temperature. However, more concentrated
acids may attack the wood. Aiming at the growing shortage of raw materials in the
market for ethanol production was investigated new sources that were abundant in
the Southwest Region of Paraná, and the search turned to adapt and optimize the
process of acid hydrolysis for cellulose breakdown in units glucose using wood from
Pinus sp. In seeking to adapt and optimize the acid hydrolysis process, in preliminary
analysis ranged the proportion of the sample timber of Pinus sp compared to the
volume of sulfuric acid (15%) (1/3, 1/6 and1 / 9p/v ), in order to determine the best
ratio in terms of volume of acid solution for digestion of samples, being the best ratio
1/6. All samples were autoclaving for 1h pressure of 1.5 kgf / cm ² and 127 ° C, as
methods proposed by Schneider (1979), applied to other cellulosic materials as oat
hulls and rice hulls. There were tests and Molish Fehling, for identification of
carbohydrates. After the preliminary analysis, we used samples with different surface
contact and humidity, varying 3-30% H2SO4 for degradation of cellulose. The yield of
sugars was determined by the Lane Eynon method. The yield on glucose was
approximated acid concentrations between 3% and 5%, from 7% gave a lower yield
of glucose due to carbonization. The highest yield was obtained with the chip and dry
milled, 8.64%. The results of the analyzes were respectively for the concentration of
H2SO4 in splinter in natura 3%, 5%, 7%, 15%, 30%:% glucose (% 7.8088 ± 0.031
7.7978 ± 0.035%; 7 , 0002 ± 0.038%, 5.8724% ± 0.105; Carbonization). For
concentrations of H2SO4 in splinter dry 3%, 5%, 7%, 15%, 30%:% glucose (0.034 ±
8.3889%, 0.039% ± 8.2470, 7.3301 ± 0.122%; 6 , 8101 ± 0.088%; Carbonization).
For concentrations of H2SO4 in splinter Ground in natura 3%, 5%, 7%, 15%, 30%:%
glucose (0.033 ± 7.8620%, 0.036% ± 7.8211, 6.7755 ± 0.013% ; 5.9045 ± 0.058%;
Carbonization). For concentrations of H2SO4 in splinter Dry Milled 3%, 5%, 7%, 15%,
30%:% glucose (0.038 ± 8.6471%, 8.5300% ± 0.025, 0.037 ± 7.3555%; 7.0647 ±
0.097%; Carbonization). We can say that the yield of sugars from the wood of Pinus
sp. is low compared with the performance of other cellulosic materials by similar
processes, such as rice hull which has its average yield of about 20%. But if we
consider that the raw material in this process would be a residue destined as a fuel
for boilers, we can consider in the future as an alternative for obtaining fermentable
sugars to produce ethanol.

Keywords: Hydrolysis, Acid, Cellulose, Pinus sp.
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AGROQUIMICOS E MEIO AMBIENTE: Uma proposta interdisciplinar
no ensino de ciências.
Erica Rodrigues (erica_18rodrigues@hotmail.com)
Simone Zanin Rodrigues (simone_zaninrodrigues@hotmail.com)
Marilei Mendes (marilei.mendes@ifpr.edu.br)
Gésika Kistemmacher (gesikakis@hotmail.com)
Patrícia de Fatima Scolari (patrícia_scolari@hotmail.com)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo: O projeto “AGROQUIMICOS E MEIO AMBIENTE: Uma proposta
interdisciplinar no ensino de ciências.” será aplicado aos alunos do ensino médio da
cidade de Palmas- PR, e região sudoeste de Santa Catarina juntamente com o apoio
do Instituto Federal do Paraná e a coordenação do curso de química, que
disponibilizou o laboratório dinâmico e interdisciplinar para o ensino de ciências
(LADIEC). Nesta proposta serão abordados temas próprios da região, pois os
educandos vivem em uma região serrana onde a atividade principal é a agricultura,
dessa forma é importante contextualizar as atividades agrícolas e aprimorar seus
conhecimentos científicos e socioambientais. A ciência traz consigo um
conhecimento coletivo naturalmente construído, cabe ao professor sistematizar e
organizar esse conhecimento, proporcionando ao aluno mudança de comportamento
e a busca da compreensão e das soluções aos problemas da realidade em que vive.
A utilização de forma inadequada dos agroquímicos na agricultura acarreta uma
serie de impactos ambientais, que põe em risco a saúde e a vida humana, além de
alterar o ecossistema. Portanto, o presente trabalho busca desenvolver com os
alunos da Educação Básica uma aprendizagem de analise crítica da sua realidade,
através da metodologia de ensino CTSA (Ciência, Tecnologia e Sociedade e
Ambiente) onde o ensino esta vinculado á educação cientifica do cidadão, buscando
interações entre o meio científico, social e ambiental. Através desta abordagem
pode-se desenvolver estudos sobre as propriedades químicas, físicas e biológicas
dos agroquímicos e destes em contato com o solo e as águas. É possível através
disso trabalhar além de conteúdos específicos - como composição da matéria,
tabela periódica, ligações químicas e funções orgânicas – conceitos geográficos e
biológicos, caracterizando uma abordagem interdisciplinar. A proposta permitirá aos
alunos compreender os benefícios e malefícios do uso dos agroquímicos,
possibilitando-lhes tecer análise, julgamento e tomada de decisão frente a essa
problemática. O ensino de química sob essa abordagem supera os aspectos de
ordem meramente conceituais e abrange o contexto social e ambiental, favorecendo
uma formação mais ampla e crítica.
Palavras-chave: agroquímicos, CTSA, interdisciplinaridade.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE “LEITE IN
NATURA” E INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEIS ADULTERANTES.
Autor: Josemara Camargo Dias (jocecads@hotmail.com.br)
Autor: Érica Rodrigues (erica_18rodrigues@hotmail.com)
Autor: Edneia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br)
Autor: Sandra Inês Adams Angnes (sandra.angnes@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo Expandido: A atividade de bovinocultura da região do Sudoeste do Paraná
tem forte impacto econômico e social, sendo capaz de alterar significativamente as
relações econômicas e sociais da região, assim existe uma preocupação com a
qualidade do leite, um produto alimentar altamente perecível, sendo, necessário
tomar os devidos cuidados desde sua obtenção até as plataformas de laticínio e
industrialização. Segundo as legislações vigentes, o leite in natura e o pasteurizado
devem ser comercializados em condições de higiene adequados sem adição de
substâncias conservadoras e/ou inibidoras de acidez ou reconstituinte de densidade
porque afeta diretamente as propriedades nutritivas do leite e a sua qualidade físicoquímica. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi à realização de testes qualitativos
e físico-químicos que permitem a identificação de espécies adulterantes em leite. As
análises foram realizadas em três amostras de leite “in natura” obtida de diferentes
laticínios, uma amostra foi adulterada intencionalmente para usar como padrão na
interpretação dos resultados. 1a ETAPA- SUSTÂNCIAS CONSERVADORAS E/OU
INIBIDORAS. 1- Ácido Bórico e seus sais: as amostras de leite sem adulteração
apresentaram cor rósea persistente, na adulterada houve o desaparecimento da
mesma, comprovando a adição deste ácido. 2- Ácido Salicílico e seus sais: o teste
foi negativo para as três amostras, apenas na adulterada observou-se a coloração
azul violácea devido à formação do silicato férrico a partir da titulação com solução
de tricloreto de Ferro. 3- Água oxigenada: o iodeto de potássio reage com a água
oxigenada, formando hidróxido de potássio e liberando o iodo que confere uma cor
amarela. Houve o aparecimento de anel amarelo na amostra adulterada. O mesmo
não ocorreu nas amostras sem adulteração. 4- Cloro e Hipocloritos (atividade
antimicrobiana): teste negativo nas amostras, somente no adulterado, constatou-se
o surgimento da cor amarela. 5- Formol: nas amostras houve a formação de um anel
roxo-violáceo indicativo de ausência de formol, na adulterada formou-se um anel de
coloração cinza, indicando a presença do formol.
2a ETAPA – SUBSTÂNCIAS RECONSTITUINTES DA DENSIDADE. 1- Amido: na
amostra adulterada, surgiu uma coloração roxa, indicando a contaminação. O
restante das amostras não apresentou coloração. 2 – Urina: identificada apenas na
amostra adulterada, cor rosa violácea. 3- Cloretos:(14.71%, 14.86%, 15.01%)
apenas a mostra adulterada apresentou teor de cloretos acima do permitido
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(19.23%) . 4- Sacarose: na amostra adulterada surgiu uma cor róseo-avermelhada,
devido à presença da sacarose, nas amostras de leite o resultado foi negativo. 3a
ETAPA – AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE. Os resultados obtidos nos
testes de alizarol, acidez (ácido láctico) (17°D, 17°D,16°D), glicídios redutores em
lactose (0.01%, 0.01%, 0.03%), cinzas (8.2%, 8.5%, 8.3%) alcalinidade das cinzas
(3.54%, 3.58%, 3.52%) resíduo seco (8.7%, 8.5%, 8.7%, 9.7%) e densidade (1.010
g/L) em todas as amostras de leite, com exceção da adulterada, apresentaram-se
em conformidade com os padrões exigidos segundo a legislação. O trabalho
propiciou uma abordagem às características da Região Sudoeste do Paraná, com
grande abrangência na atividade de bovinocultura, agregando a importância da
realização de análises químicas para avaliar a qualidade do leite e o importante
papel do Químico. Neste contexto, o trabalho tem potencial para a aplicação no
ensino da Química contextualizada, uma vez que explora conceitos básicos
remetendo-se a realidade local.
Palavras-chave: Leite, adulterantes, qualidade.
Abstract: The activity of cattle in the region of southwestern Paraná has strong
social and economic impact, being able to significantly alter the social and economic
relations in the region, so there is a concern about the quality of milk, a highly
perishable food product, being necessary take due care to obtain from its platforms
and dairy industrialization. Under current laws, the raw milk and pasteurized must be
traded in under hygienic conditions without added substances conservative and / or
inhibitors of acidity or restorative density because it directly affects the nutritional
properties of milk and its physico-chemical quality. In this sense, the objective was
the achievement of qualitative tests and physicochemical allowing species
identification adulterants in milk. Analyses were performed on three samples of milk
"in natura" obtained from different dairy products, a sample was adulterated to
intentionally default in interpreting the results. 1ª STEP - CONSERVATIVE
SUBSTANCES AND / OR inhibitors. 1 - Boric Acid and its salts: the unadulterated
milk samples showed persistent pink color in adulterated was the disappearance of
the same, showing the addition of the acid. 2 - Salicylic acid and its salts: the test
was negative for all three samples, only the adulterated observed to violet blue color
due to formation of ferric silicate from the titration with iron trichloride. 3 - Hydrogen
peroxide: potassium iodide reacts with hydrogen peroxide to form potassium
hydroxide and liberating iodine which imparts a yellow color. There was the
appearance of yellow ring on the sample adulterated. This did not occur in samples
without adulteration. 4 - Chlorine and Hypochlorites (antimicrobial activity): the
negative test samples, only in adulterated, there was the appearance of yellow color.
5 - Formaldehyde: the samples was the formation of a purple-violet ring indicative of
the absence of formaldehyde in adulterated formed a ring of gray coloration,
indicating the presence of formaldehyde. 2ª STEP - SUBSTANCES restorative
DENSITY. 1 - Starch: the adulterated sample, there was a purple color, indicating the
contamination. The remaining samples showed no staining. 2 - Urine: identified only
in sample adulterated, pink violet. 3 - Chlorides: (14.71%, 14.86%, 15.01%) just
shows adulterated chloride content presented above allowed (19.23%). 4 - Sucrose:
in came a adulterated sample pinkish-red color due to the presence of sucrose, the
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milk samples showed negative results. 3ª STEP - PHYSICAL AND CHEMICAL
EVALUATION OF MILK. The results of the tests alizarol, acidity (lactic acid) (17,
17.16°D) in reducing carbohydrate lactose (12:01%, 12:01%, 00:03%), ash (8.2%,
8.5%, 8.3%) alkalinity of the ash (3.54%, 3.58%, 3.52%) dry weight (8.7%, 8.5%,
8.7%, 9.7%) and density (1,010 g / L) in all milk samples, with the exception of
adulterated, presented in accordance with the standards required under the law. The
paper provided an approach to the characteristics of the Southwest Region of
Paraná, with great breadth of activity in cattle, adding to the importance of conducting
chemical analyzes to assess the quality of milk and the important role of the chemist.
In this context, the work has the potential for application in chemistry teaching
contextualized as it explores basic concepts referring to local reality.
Keywords: Milk, adulterants, quality.
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AVALIAÇÃO POR ESPECTROMETRIA NA REGIÃO DO
ULTRAVIOLETA VISÍVEL DO BIO-ÓLEO DE Pinus taeda
Keller Paulo Nicolini (keller.nicolini@ifpr.edu.br)
Jeferson Benedetti Eilert (jeferson.eilert@gmail.com)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR

Resumo Expandido:
Introdução: A utilização da biomassa na produção de carvão gera um subproduto
importante denominado de licor pirolenhoso, resíduo pirolenhoso ou bio-óleo. O bioóleo após ser fracionado por destilação pode ser utilizado como fertilizante de
liberação gradual. O objetivo deste estudo é avaliar por Espectrometria na Região do
Ultravioleta Visível (UV – VIS) o bio-óleo gerado na pirólise da biomassa a 250, 300,
350, 400, 450 e 500 oC. Material e Métodos: O resíduo de Pinus taeda foi a fonte de
biomassa utilizada para o estudo. A pirólise foi realizada em um reator anaeróbio
adaptado a um Condensador de Liebig a 250, 300, 350, 400, 450 e 500 oC durante 3
horas. As amostras de bio-óleo B250, B300, B350, B400, B450 e B500 obtidas nas 6
temperaturas de trabalho, foram avaliadas por UV – VIS na região entre 440 e 690
nm. Resultados e Discussão: Os voláteis condensáveis que foram obtidos no
processo de pirólise se constituem de água ácida, composta basicamente de ácido
acético e fórmico, furanos, fenol, metanol, acetona, álcoois superiores, acetato de
etila, acetaldeídos, bio-óleo solúvel e água. Os espectros de ultravioleta das
amostras B250, B300, B350, B400, B450 e B500, indicam que a absorbância é
inversamente proporcional ao aumento da temperatura de pirólise nos comprimentos
de onda de 452, 538, 570, 586 e 608 nm, indicando que compostos que possuem
transições eletrônicas nesses comprimentos de onda são produzidos em menores
quantidades em temperaturas de pirólise mais elevadas. Por outro lado a
absorbância é diretamente proporcional ao aumento da temperatura de pirólise nos
comprimentos de onda de 456, 470 e 664 nm, indicando que compostos que
possuem transições eletrônicas nesses comprimentos de onda são gerados em
temperaturas de pirólise mais elevadas. Conclusão: A temperatura de pirólise
influencia o comportamento espectrofotométrico de amostras de bio-óleo gerados na
pirólise de Pinus taeda e estudos estão sendo realizados para avaliar a
citotoxicidade dos diferentes gases condensáveis gerados durante o processo de
pirólise.
Palavras-chave: Biomassa, bio-óleo, espectrofotometria.
Abstract:
Introduction: The use of biomass in coal production generates an important
byproduct named of pyrolignous, pyroligneous waste or bio-oil. The bio-oil after being
fractionated distillation can be used like slow release fertilizer. The aim of this study
ISSN 2237-700X

391

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

is to evaluate using Ultraviolet Visible Spectrometry (UV - VIS) of bio-oil generated in
the pyrolysis of biomass at 250, 300, 350, 400, 450 and 500 oC. Materials and
Methods: The residue from Pinus taeda was the source of biomass used for the
study. Pyrolysis was performed in a anaerobic reactor adapted to a Liebig condenser
at 250, 300, 350, 400, 450 and 500 oC by 3 hours. The bio-oil samples B250, B300,
B350, B400, B450 and B500 obtained from 6 different temperatures were evaluated by
UV - VIS between 440 and 690 nm. Results and Discussion: The volatiles which
were obtained in the condensable pyrolysis process are constituted of acidic water,
composed mainly of acetic acid and formic acid, furan, phenol, methanol, acetone,
higher alcohols, ethyl acetate, acetaldehyde, soluble bio-oil, and water. The
ultraviolet spectra of the samples B250, B300, B350, B400, B450 and B500, indicate that the
absorbance is inversely proportional to the increase of pyrolysis temperature at
wavelengths of 452, 538, 570, 586 and 608 nm, indicating that compounds with
electronic transitions that have these wavelengths are produced in smaller quantities
in higher pyrolysis temperatures. On the other hand absorbance is directly
proportional to the increase in pyrolysis temperature at wavelengths of 456, 470 and
664 nm, indicating that electronic transitions compounds having these wavelengths
are generated at higher pyrolysis temperatures. Conclusion: The pyrolysis
temperature influences the spectrophotometric behavior of bio-oil samples produced
during Pinus taeda pyrolysis. Studies are being done to evaluate the cytotoxicity of
various condensable gases generated during the pyrolysis process.
Keywords: Biomass, bio-oil, spectrophotometry.
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COLETA DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA NA REGIÃO OESTE DE
SANTA CATARINA PARA PRODUÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO
Autor: Fabiana Kuiava (fabianakuiava@hotmail.com)
Autor: Gésika Kistemmacher(gesikakis@hotmail.com)
Autor: Samara Geremia (samara_ggeremia@hotmail.com)
Autor: Edneia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br)
Autor: Sandra Inês Adams Angnes (sandra.angnes@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo Expandido: A crescente preocupação em relação ao meio ambiente e o
aumento do uso do óleo de cozinha, frequentemente utilizado em frituras, produz
danos ao meio ambiente se jogado pelo ralo da pia, pois provoca o entupimento das
tubulações nas redes de esgoto, aumentando em até 45% os seus custos de
tratamento. Apesar de pesquisas já terem demonstrado que um litro de óleo de
cozinha que vai para o corpo hídrico contamina cerca de um milhão de litros de
água, equivalente ao consumo de uma pessoa em 14 anos, só agora os
ambientalistas concordam que não existe um modelo de descarte ideal do produto,
mas sim, alternativas de reaproveitamento do óleo de fritura para a fabricação de
biodiesel, sabão. O processo de saponificação e os prejuízos de descarte do óleo
usado no meio ambiente bem como a vantagem da reciclagem do mesmo vêm de
uma forma trazer benefícios ao ambiente e aos seres que nele habitam. Este
trabalho tem como objetivo a coleta seletiva de óleo residual de fritura na região
oeste de Santa Catarina para produção de sabão, como uma alternativa de diminuir
o impacto ambiental, uma vez que, geralmente esse resíduo é descartado de forma
inadequada. A partir da análise de metodologias propostas para produção de
formulações do sabão comum com a reutilização do óleo residual de frituras,
proposta por diversos autores, observou-se dificuldades para a obtenção de um
sabão com características físicas desejáveis como, cor, dureza, homogeneidade,
espuma e saponificação completa. Sendo assim, adaptou-se a fórmula para
produção de sabão a base de óleo residual com uma mistura óleo/sebo a partir da
investigação do percentual de sebo ideal para a obtenção de um sabão de
qualidade. A fórmula base do sabão e o percentual de sebo empregado foram: 4
litros de água, 1 Kg de hidróxido de sódio, 4 litros de óleo de fritura e 1 litro de
etanol. Essa fórmula foi testada introduzindo sebo nas proporções de 50%, 40%,
30%, 20%%, 10%, 0%. Quando se usa 100% de óleo para a produção do sabão as
características não são as ideais para um sabão de qualidade, pois demora muito
para secar e a dureza não á apropriada, um sabão mole e pegajoso, que gruda no
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tecido, isso acontece devido o óleo reciclável perder teor de gordura durante sua
utilização na fritura, o que dificulta a saponificação. Observou-se que com a adição
do sebo essas propriedades melhoram, sendo que 10% já são suficientes para
auxiliar no processo de saponificação e aumentar a dureza do sabão. Desenvolveuse também um sabão líquido para limpeza pesada a partir do óleo residual com a
diluição do sabão comum durante o processo da formulação, utilizando-se 20 L de
água, 0,5 Kg de hidróxido de sódio, 2 L de óleo de fritura e 0,5 L de etanol. O sabão
líquido apresenta excelente viscosidade e alto poder de limpeza quando testado em
superfícies com sujeiras pesadas. A coleta seletiva do óleo residual e a reutilização
deste para produção de sabões irão contribuir para a economia dos recursos
naturais, ou uma utilização mais racional das fontes naturais, minimizando o impacto
do descarte incorreto destes óleos e gorduras no meio ambiente, trazendo qualidade
de vida para a comunidade através das melhorias ambientais e exercitando-os para
a conscientização do reaproveitamento da matéria-prima. A reutilização do óleo
residual de fritura para a produção de sabões de qualidade pode ser uma alternativa
para a redução e o acúmulo progressivo de lixo na Região Oeste de Santa Catarina.
Palavras-chave: Sabão, Reaproveitamento, Óleo Residual.
Abstract:The growing concern about the environment and the increased use of
cooking oil, often used in frying, produces damage to the environment if thrown the
sink, since it causes clogging of pipes into the sewage system, increasing up to 45%
their treatment costs. Although researches had already demonstrated that a liter of
cooking oil that goes into the water body contaminates nearly a million gallons of
water, equivalent to the consumption of one person in 14 years, only now the
environmentalists agree that there is not an ideal model of disposal for the product,
but there are rather alternatives reuse of cooking oil to make biodiesel, soap. The
process of saponification and the losses of the used oil disposed into the
environment as well as the advantage of recycling come on the way to bring benefit
to the environments and beings that inhabit it. This work aims to selective collection
of waste frying oil in western Santa Catarina for soap production, as an alternative to
reduce the environmental impact, since this residue is usually discarded improperly.
From the analysis of the methods proposed for the production of formulations of the
common soap to reuse the residual oil frying, proposed by several authors, it was
noticed difficult to obtain a soap with physical characteristics desirable such
color,hardness, homogeneity, foam and complete saponification. Therefore, the
formula was adapted for the production of soap-based residual oil with a oil
blend/sebum from the investigation of the optimal percentage of fat to obtain a soap
of quality. The soap base formula and the percentage of tallow used were 4 liters of
water, 1 kg of sodium hydroxide, 4 liters of frying oil and 1 liter of ethanol. This
formula was tested by introducing tallow in the proportions 50%, 40%, 30%, 20%,
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10%, 0%. When using 100% oil for the production of soap, features are not ideal for
a quality soap because it takes too long to dry and hardness will not appropriate a
soap soft and sticky, which sticks to the fabric, this happens because the recyclable
lost oil fat for use in frying, what making it to difficult the saponification. It was
observed that with the addition of tallow these properties improve, while 10% is
enough to assist in the saponification process and increase the hardness of the soap.
Was also developed a liquid soap from the heavy cleaning residual with oil dilution
with ordinary soap during the process of formulation, using 20 L of water, 0.5 kg of
sodium hydroxide, 2 L of frying oil and 0.5 L of ethanol. The liquid soap has excellent
viscosity and high cleaning power when tested in areas with heavy dirt. The separate
collection and reuse of residual oil for production of soaps will contribute to the
economy of natural resources, or a more rational use of natural resources,
minimizing the impact of incorrect disposal of oils and fats in the environment,
bringing quality of life to the community through environmental improvements and
exercising them to the awareness of reuse of raw materials. The reuse of waste
frying oil to produce quality soaps can be an alternative to the reduction and to the
progressive accumulation of garbage in the Western Region of Santa Catarina.
Keywords: Soap, Reuse, Residual Oil.
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Estudo da polaridade dos corantes azul de metileno e alaranjado de
metila por cromatografia de papel
Benhur da Silva Gomes (machado.arc@gmail.com)
Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR, Câmpus Palmas

Resumo Expandido: Introdução: O estudo do comportamento químico de diversos
compostos sempre foi objeto de pesquisas. Atualmente um número muito grande de
pesquisas voltadas ao estudo de corantes e pigmentos sintéticos, voltadas as mais
diversas aplicações, tais como, o desenvolvimento de novos fármacos, indicadores
reacionais e monitoramento ambiental são de grande interesse. Este trabalho tem
como objetivo estudar o comportamento químico de corantes sintéticos com vistas a
posterior desenvolvimento de pesquisas ambientais, utilizando como ferramenta
didática o conceito de polaridade. Materiais e métodos: Foram preparadas
soluções aquosas do corante azul de metileno e alaranjado de metila nas
concentrações de 1x10-5 mol L-1. A partir destas soluções foi determinado o índice
de retenção destes compostos em fases móveis de diferentes polaridades, utilizando
como solventes o 1) BAW – uma solução de butanol, ácido acético e água, na
proporção 4:1:5 (v/v); 2) Forestal – uma solução de ácido clorídrico, ácido acético e
água, na proporção 3:30:10 (v/v); e 3) Fórmico - uma solução de ácido clorídrico,
ácido fórmico e água na proporção 2:5:3 (v/v). Os índices de retenção (Rf’s) foram
obtidos através da cromatografia em papel para cada corante nos três eluentes. A
partir do centro da mancha eluída, mediu-se a distância (d) percorrida pela amostra
(em cm), dividiu-se pela distância estabelecida de 10 cm e multiplicou-se por 100,
determinando-se o Rf experimental (Rf = (d/10) x 100). Resultados e discussão:
Observou-se que o corante azul de metileno apresenta Rf de 91,7 no eluente BAW
contra 95,7 do alaranjado de metila, indicando maior afinidade do alaranjado de
metila com a fase móvel, polar, do que com o papel. O azul de metileno apresenta
Rf de 91,7. Para as fases móveis forestal e fórmico observa-se o comportamento
inverso, onde o azul de metileno possui maiores Rf’s que o alaranjado de metila,
sendo iguais a 97,3 e 96,7 para o azul de metileno em forestal e fórmico,
respectivamente. E, Rf’s iguais a 89,7 e 91,7 para o alaranjado de metila em forestal
e fórmico, respectivamente. Isto implica dizer que a elevada afinidade da estrutura
química do azul de metileno por cloretos (Cl-) por possuir um átomo de enxofre
carregado positivamente, reflete a maior afinidade e consequente maior Rf do
corante em forestal e fórmico. O alaranjado de metila possui grupo O -, indicando que
ele é um corante com maior afinidade com grupos Na +, por exemplo, o que justifica
seu uso como indicador ácido-base, apresentando coloração vermelha em pH menor
que 3,1 e amarela em pH maior que 4,4. Já o azul de metileno não é sensível a
variações de pH por ser um indicador redox, mas ele apresenta coloração azul em
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ambientes oxidantes e incolor em ambientes redutores. Conclusão: A análise físicoquímica destes compostos colorimétricos permite compreender o comportamento
dos corantes em diferentes meios para posterior utilização em estudos ambientais
para remoção de metais de soluções aquosas e/ou estudos de adsorção em
matrizes provenientes de subprodutos industriais.
Palavras-chave: Polaridade, cromatografia em papel, corantes.
Abstract: Introduction: The behavior chemical study of several compounds is been
researched already for several years. Actually, many researches about the study of
synthetic dyes and pigments, applied in many areas, such as, the development of
new drugs, reactive indicators and environmental monitoring are of great interest.
The aim of this work is to study the chemical behavior of synthetic dyes with a view to
further development of environmental research, using like teaching tool the polarity
concept. Material and methods: Aqueous solutions were prepared using methylene
blue and methyl orange at concentrations of 1x10-5 mol L-1. From these solutions was
determined the retention ratio (Rf) of these compounds in mobile phases of different
polarities, using like solvents 1) BAW - solution of butanol, acetic acid and water in
ratio of 4:1:5 (v / v); 2) forestal - solution of hydrochloric acid, acetic acid and water in
ratio of 3:30:10 (v / v) 3) formic and - solution of hydrochloric acid, formic acid and
water in ratio of 2:5:3 (v / v). The retention rates were obtained using paper
chromatography for each dye in the three eluents. From the center of the spot eluted
was measured the distance (d) eluted by the sample (in cm) divided by the
established distance of 10 cm and multiplied by 100, determining the experimental Rf
(Rf = (d/10) x 100). Results and discussion: It was observed that the dye
methylene blue shows Rf in the eluent BAW 91.7 against 95.7 of methyl orange,
indicating a higher affinity of methyl orange with polar mobile phase, than with paper.
Methylene blue showed Rf of 91.7. For mobile phases forestal and formic eluents
was observed the opposite pattern, where the methylene blue has higher Rf's than
methyl orange, being of 97.3 and 96.7 for the methylene blue in forestal and formic
eluents, respectively. For methyl orange, the Rf's determined was of 89.7 and 91.7
for methyl orange and forestal and formic eluents, respectively. This implies that the
high affinity of the chemical structure of methylene blue by chlorides (Cl -) due a
positively charged sulfur atom reflects higher affinity and consequently higher Rf dye
in forestal and formic eluent. The methyl orange, has a O- group indicating their
highest affinity for Na+ groups, for example, which justifies its use as an acid-base
indicator, displaying red color in pH lower than 3.1 and yellow color in pH greater
than 4.4. The methylene blue no show pH color variations because it is a redox
indicator, but it shows blue color in oxidizing environments and colorless in reducers
environments. Conclusion: The physical-chemical analysis of these compounds
give colorimetric understanding about the behavior of dyes in different medium for to
be used in environmental studies for removal of metals from aqueous solutions, for
example, and/or adsorption studies on matrices from industrial byproducts.
Keywords: Polarity, paper chromatography, dyes.
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Extração de pigmentos vegetais da hortênsia azul e rosa
(Hydrangea macrophylla) em meio aquoso
Renata de Cássia Martins (renatacassiam@hotmail.com)
Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR, Câmpus Palmas

Resumo Expandido: Introdução: Os pigmentos são extraídos de minerais e de
vegetais e, classificados em substâncias coradas, orgânicas ou inorgânicas
utilizados em várias indústrias, como a de tintas e de corantes. A grande diversidade
da flora brasileira permite aos pesquisadores das mais diversas áreas estudar
indicadores visuais. Os pigmentos naturais vêm sendo estudados como indicares
alternativos de pH devido a presença das antocianinas, que é um grupo de
pigmentos derivados das antocianidinas, uma classe de flavonóides responsáveis
pelas cores azul, violeta, vermelho e rosa de flores e frutas. Este trabalho tem como
objetivo comparar o comportamento químico do extrato aquoso obtido da hortênsia
azul e da hortênsia rosa. Materiais e métodos: A extração dos pigmentos vegetais
utilizou 4 g do tecido vegetal, pétalas de hortênsia azul (HA) e hortênsia rosa (HR),
maceradas e imersas em 5 mL de H2O por 48 h. Em seguida, as amostras foram
filtradas e foi realizada cromatografia em papel destas amostras para determinação
dos índices de retenção (Rf’s). Utilizou-se a mistura de butanol, ácido acético e água
(4:1:5, v/v) como eluente (BAW). A partir do centro da mancha eluída, mediu-se a
distância (d) percorrida pela amostra (em cm), dividiu-se pela distância estabelecida
de 10 cm e multiplicou-se por 100, determinando-se o Rf experimental (Rf = (d/10) x
100). Resultados e discussão: Os resultados indicaram nos extratos aquosos a
presença dos pigmentos petunidina na hortênsia rosa e de pelargonidina e malvidina
na hortênsia azul, tendo como Rfs 50, 80 e 56, respectivamente. Estes dados estão
de acordo com a literatura descrita por Harbore (2002). Conclusão: Como se sabe
que os extratos de hortênsias são utilizados como indicares naturais de pH, uma
investigação detalhada ainda será feita a partir destes extratos, para possível
aplicação em aulas de Química Geral Experimental como forma alternativa de
determinação de pH e do estudo de polaridade do meio.
Palavras-chave: cromatografia, antocianina, solução aquosa.
Abstract: Introduction: The pigments are extracted from minerals and vegetables,
and defined like colored substances, organic or inorganic used in many industries
segments, such as paints and dyes. The great flora diversity allows researchers from
various fields to study visual indicators. The natural pigments have been studied as
alternative pH indicators due the presence of anthocyanins, which is a group of
pigments derived from anthocyanidine, a class of flavonoids responsible by blue,
purple, red and pink flowers and fruits colors. The aim of this aim is to compare the
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chemical behavior of the aqueous extract obtained from blue hydrangea and pink
hydrangea. Material and methods: The extraction of plant pigments used 4 g of
plant tissue, petals blue hydrangea (HA) and pink hydrangea (HR) macerated and
soaked in 5 mL of H2O during 48 h. Then the samples were filtered and paper
chromatography was done these samples to determine the retention ratios (Rf's). We
used the mixture of butanol, acetic acid and water (4:1:5, v / v) as eluent (BAW).
From the center of the spot eluted was measured the distance (d) eluted by the
sample (in cm) divided by the established distance of 10 cm and multiplied by 100, to
determine the experimental Rf (Rf = (d/10) x 100). Results and discussion: The
results indicated in aqueous extracts the presence of petunidin pigments in
hydrangea rose and malvidin and pelargonidin pigments in blue hydrangea, with the
Rf’s 50, 80 and 56, respectively. These data are consistent with the literature
reported by Harbore (2002). Conclusion: Like is known that extracts of hydrangeas
are used like natural indicator pH, a further detailed investigation will be make from
these extracts, for possible application in classes of Experimental General Chemistry
like alternative experimental determinations of pH and polarity of solutions.
Keywords: chromatography, anthocyanin, aqueous solution.
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IMPLICAÇÕES DOS OBTÁCULOS SUBSTANCIALISTAS NOS
LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA
Rosane Vieira (rosane_vieira_16@hotmail.com)
Keller Paulo Nicolini (keller.nicolini@ifpr.edu.br)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR

Resumo Expandido:
Introdução: O verbalismo pode ser relacionado à atitude substancialista, uma
atitude realista que propõe uma abordagem não substancialista, mas matemática. O
substancialismo é pré-científico, onde as metáforas seduzem a razão e, a teoria, é
estabelecida antes da analogia. De forma contrária o pensamento científico vale-se
primeiramente da analogia e depois estabelece uma teoria. O substancialismo é um
obstáculo epistemológico, que consiste na permanência do erro relacionado à
qualidade de uma determinada substância e não a suas propriedades. O obstáculo
substancialista é entendido como analogias, imagens e metáforas que atuam como
uma barreira para uma visão racional dos conceitos. O objetivo deste trabalho foi
estudar os obstáculos substancialistas presentes nos livros didáticos brasileiros
publicados entre 1985 e 2010. Material e Métodos: Foram analisados 30 livros
didáticos de química utilizados como material didático no Ensino Médio em escolas
das redes pública e privada de ensino. Foram estudadas obras publicadas entre
1985 e 2010. O estudo foi feito através da análise dos obstáculos substancialistas
presentes nas obras. Resultados e Discussão: A partir da análise das obras
verificou-se que 63 % delas apresentaram obstáculos substancialistas contra 43 %
que não apresentaram. A quantificação dos resultados só foi possível a partir da
construção de modelos que permitissem a conceitualização do termo
substancialismo. Conclusão: O obstáculo substancialista é recorrente em 63 % das
obras onde se verifica uma tendência para a elaboração de uma explicação verbal
relacionada a um objeto de estudo, descrevendo seus atributos a partir da utilidade
dos objetos bem como a adjetivos que o qualificam. O obstáculo substancialista se
torna mais evidente quando há uma tentativa para explicar as propriedades pela
própria substância, evidenciando as qualidades como se fossem a própria
substancia.
Palavras-chave: Ensino de Química, Substancialismo, Livro Didático.
Abstract:
Introduction: The verbiage may be related to substantially attitude; a realistic
attitude that proposes an approach not substantialist, but mathematics. The
substantialism is prescientific, where the reason is seduced by metaphors, and the
theory is established before the analogy. On the other hand, the scientific thinking
goes up first and then the analogy a theory is established. The substantialism is an
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epistemological obstacle, which is the error residence related to quality of a particular
substance, not its properties. The obstacle substantialist is understood as analogies,
metaphors and images that act like a obstacles for a concepts rational view. The aim
of this work was to study the substantialists obstacles present in Brazilian textbooks
published between 1985 and 2010 years. Material and Methods: We analyzed 30
chemical textbooks used like teaching material in high schools in public and private
schools. We studied works published between 1985 and 2010. The study was done
based on substantialists obstacles analysis in the books. Results and Discussion:
From the books analysis was observed that 63 % had substantialists obstacles
against 43 % who did not. The quantification of the results was possible only through
the construction of models that allowed the substantialism term conceptualization.
Conclusion: The obstacle substantialist recurs in 63 % of works where there is the
tendency for the development of a verbal explanation related to an object of study,
describing their attributes from objects utility and the adjectives that qualify it. The
substantialist obstacle becomes more evident when there is an attempt to explain the
properties of the substance itself, showing the qualities like if they were his own
substance.
Keywords: Chemistry Teaching, Substantialism, Textbook.
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OS CORANTES ALIMENTÍCIOS E SUA RELAÇÃO COM A QUÍMICA
E A SOCIEDADE
Cássia Rafaela de Almeida (cassiarafaella@hotmail.com)
Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR, Câmpus Palmas

Resumo Expandido: Introdução: A química, como ciência, tem como uma de suas
premissas o desenvolvimento científico e tecnológico bem como a pesquisa e a
inovação. Ao longo dos anos a indústria química, principalmente a indústria de
corantes vem ocupando papel de destaque em nossa sociedade, desde os
processos de tingimento de roupas e tecidos, passando pela indústria alimentícia e
alcançando os produtos de beleza. Assim, a obtenção e o uso de diversas cores nas
diferentes áreas da indústria têm ocupado lugar de destaque em nossa sociedade.
No entanto, a compreensão do comportamento e dos processos de degradação
destes compostos coloridos no meio ambiente, bem como as concentrações
utilizadas na indústria alimentícia e os processos de interação dos mesmos com
matrizes orgânicas são objetos de interesse nos diversos processos químicos.
Desenvolvimento: De acordo com o Artigo 1 da Resolução - CNNPA nº 44, de 1977
da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) considera-se corante a substância ou a
mistura de substâncias que possuem a propriedade de conferir ou intensificar a
coloração de alimento (e bebida) e excluem-se da definição acima, os sucos e/ou os
extratos de vegetais e outros ingredientes utilizados na elaboração de alimentos (e
bebidas) que possuem coloração própria, salvo se adicionados com a finalidade de
conferir ou intensificar a coloração própria do produto. Dentre os diversos corantes
alimentícios utilizados na indústria alimentícia, o aditivo INS 102 corante tartrazina
(amarelo de tartrazina, FDeC No. 5, Food Yellow 4, Acid Yellow 23) e, que de acordo
com o Informe Técnico nº. 30, de 24 de julho de 2007 da ANVISA, estudos
realizados nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 70 demonstraram
casos de reações alérgicas ao corante amarelo tartrazina (INS 102), como asma,
bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária, eczema e dor de cabeça. Isto
implica a necessidade de informar nos rótulos de alimentos a presença do aditivo
INS 102. Conclusão: Desta forma, os estudos voltados à relação química dos
corantes alimentícios e a sua influência na sociedade é de grande interesse.
Palavras-chave: Amarelo de tartrazina, corantes alimentícios, ANVISA.
Abstract: Introduction: The chemistry, as a science, has like premises the scientific
and technological development as well as research and innovation. Over the years
the chemical industry, mainly dye industry has occupied a prominent role in our
society, since the processes of dyeing clothes, passing through the food industry and
achieving beauty products. Thus, the collection and use of different colors in different
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areas of the industry have occupied a prominent place in our society. However,
understanding the behavior and degradation processes of these colored compounds
in the environment, as well as the concentrations used in the food industry and the
interaction of these processes with organic matrices are interest matter in various
chemical processes. Development: According to Resolution - CNNPA 44, 1977, in
its Article 1 of the Sanitary Vigilance Agency (ANVISA) is considered dye a
substance or mixture of substances which have the property of conferring or
enhancing food coloring (and drink) and are excluded from this definition, the juices
and / or vegetable extracts and other ingredients used in food preparation (and
drinking) having its own color, unless added in order to confer or enhance the color of
the product itself. Among the many food dyes used in the food industry, the additive
INS 102 tartrazine (yellow tartrazine, FDeC No. 5, Food Yellow 4, Acid Yellow 23),
and that according to the Technical Report no. 30, July 24, 2007 from ANVISA,
studies done in the United States and Europe since the 70s showed cases of allergic
reactions to yellow dye tartrazine (INS 102), such as asthma, bronchitis, rhinitis,
nausea, bronchospasm, urticarial, eczema and headaches. This implies the need to
inform on food labels the presence of the additive INS 102. Conclusion: Thus,
studies focused on the relationship of chemical food dyes and their influence in
society is of great interest.
Keywords: Tartrazine, food dyes, ANVISA.
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Sistematização e Organização de Um Laboratório Químico
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Resumo Expandido: Um laboratório químico deve ser visto como um local especial
de trabalho, pois o mesmo pode se tornar perigoso quando usado
inadequadamente, devido aos tipos de trabalhos desenvolvidos e os diversos
agentes químicos utilizados, sendo que a pratica é indispensável na profissão do
Químico. Neste sentido os laboratórios devem ser organizados e ter uma
sistematização adequada para facilitar trabalhos de rotina, como: A) estrutura física construído segundo determinados parâmetros, bem iluminado e sinalizado, todos os
equipamentos de segurança e de uso posicionados corretamente, melhorando assim
o aspecto físico e segurança de trabalho. Segundo CHRISPINO (2010), um
laboratório de química deve: apresentar mais de um acesso, distantes entre si, as
portas devem abrir para o lado de fora do laboratório com largura mínima de 1.20
metros, devem apresentar chuveiros (ter uma saída de água cerca de 30 cm de
diâmetros, com acionamento manual baixo, deve conter espaço livre de um metro
quadrado e lava olhos (dispositivo de segurança, utilizado para lavagens dos olhos)
em lugar de fácil acesso. Os laboratórios devem apresentar uma área bem ventilada
dotada de exaustores destinada a armazenagem de reagentes, solventes e soluções
onde todos os reagentes compatíveis devem ser armazenados agrupados entre si.
B) Na realização de atividades práticas que produzam vapores tóxicos, faz– se o uso
da CAPELA, local com sistema de exaustão, com uma janela de correr que deve ser
posicionada dentro do laboratório em locais onde houver menor circulação de
pessoas. Os equipamentos de proteção individual devem ter certificado de
aprovação e autenticidade expedido pelo Ministério do Trabalho, sendo necessário
para permanência no laboratório os seguintes EPIs: ÓCULOS DE SEGURANÇA:
devem ser utilizados para proteção dos olhos em qualquer situação de trabalho no
laboratório; MASCARA DE PROTEÇÃO: utilizada para proteção respiratória devido
aos vapores de reagentes e solventes tóxicos; LUVAS: utilizada para proteção de
mãos e braços na manipulação de reagentes; JALECO: proteção do tronco, devem
ter mangas longas, com comprimento até os joelhos, confeccionados de algodão,
sendo que o indivíduo, para permanência no laboratório deve estar usando calça
comprida e calçado fechado com solado de borracha. C) As vibrarias são
organizadas nos armários e bancadas de cada laboratório, seguindo a mesma
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sequência e quantidades, as portas dos armários são identificadas por etiquetas
para facilitar a utilização. A limpeza das vidrarias deve ser realizada, utilizando-se
uma solução para limpeza de vidrarias, por exemplo, solução alcoólica de hidróxido
de sódio (NaOH) 5 %, as não volumetrias ainda podem ser postas para secar na
estufa. Finalmente, antes de deixar o laboratório, deve-se certificar que todos os
recipientes dos reagentes utilizados encontram-se fechados, que o equipamento
utilizado esteja guardado em seu respectivo armário e que as vidrarias utilizadas
foram devidamente lavadas e guardadas, mantendo-se assim o laboratório em
ótimas condições de trabalho. D) Reagentes – os reagentes puros para análises
devem ser armazenados em uma sala especial, distante da circulação de pessoas.
E) Protocolos experimentais – Os protocolos experimentais são importantes para a
organização das atividades experimentais, além de prever o resíduo gerado na
atividade prática, quantidade e possível destino final bem como para o controle de
estoque. F) Gerenciamento de resíduos - a implementação de um programa de
gestão de resíduos é algo que exige, antes de tudo, mudança de atitudes, e por isto,
é uma atividade que traz resultados a médio e longo prazo, além de requerer
realimentação contínua (JARDIM, 1997).
Palavras-chave: laboratório, organização, segurança.
Abstract: A chemical laboratory should be seen as a special place to work, because
it can become dangerous when used improperly, due to the types of work undertaken
and the various chemicals used, and the practice is indispensable in the chemical
profession. In this sense the labs should be organized and have a proper
systematization to facilitate routine work, such as: A) physical structure - built
according to certain parameters, well lit and signposted, all safety equipment and use
correctly positioned, thus improving the appearance physical and job security.
According Chrispino (2010), a chemistry lab must: submit more than one access, far
between, doors should open to the outside of the laboratory with minimum width of
1.20 meters, must have showers (having a water outlet about 30 cm in diameter, with
manual drive low free space should contain a square foot and eye wash (safety
device, used for washing the eye) in an easily accessible place. The laboratory must
have a well ventilated area provided with hoods for storage of reagents, solvents,
and solutions where all reagents must be stored compatible grouped together. B) In
carrying out practical activities that produce toxic fumes, makes the use of CHAPEL,
local exhaust system with a sliding window should be positioned within the laboratory
in places where there is less movement of people. The personal protective
equipment must have certificate of authenticity and approval issued by the Ministry of
Labour, being necessary to stay in the lab the following PPE: SAFETY GLASSES: to
be used for eye protection in any work situation in the laboratory; PROTECTIVE
MASK : used for respiratory protection due to fumes from solvents and toxic
reagents; GLOVES: used to protect hands and arms in handling reagents; JALECO:
protect the torso, must have long sleeves, knee-length, made of cotton, and the
individual to remain in the laboratory must be wearing long pants and closed shoes
with rubber soles. C) The vibrations are organized in cabinets and countertops each
laboratory, following the same sequence and quantities, the cabinet doors are
identified by labels for ease of use. The cleaning of the glassware must be
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performed, using a solution for cleaning glassware, for example, an alcoholic solution
of sodium hydroxide (NaOH) 5%, the volumetric can still not be put to dry in an oven.
Finally, before leaving the laboratory must ensure that all containers of reagents used
are closed, the equipment used is stored in its respective cabinet and that the
glassware used were properly washed and stored, thereby maintaining the laboratory
under optimal conditions. D) Reagents - pure reagents for analysis should be stored
in a special room, away from the movement of people. E) Experimental Protocols The experimental protocols are important for the organization of experimental
activities, in addition to providing the waste generated in practical activity, quantity
and possible final destination as well as inventory control. F) Waste management implementing a waste management program is something that requires, above all,
attitude change, and this is an activity that brings results in the medium and long
term, and requires continuous feedback (JARDIM, 1997).
Keywords: Laboratory, organization, safety
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UMA INVESTIGAÇÃO QUÍMICA SOBRE PIGMENTOS VEGETAIS
Autor: Antônio Marcos Costa (amcbati@hotmail.com)
Autor: Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR, Câmpus Palmas

Resumo Expandido: Introdução: O estudo de diversos pigmentos é importante
para a compreensão do comportamento químico de diversos compostos que têm
como característica conferirem coloração às plantas, flores e frutos.
Desenvolvimento: As diferentes colorações de flores e frutos são atribuídas à
presença das antocianinas, que é um grupo de pigmentos derivados das
antocianidinas, uma classe de flavonóides responsáveis pelas cores azul, violeta,
vermelho e rosa de flores e frutos. Já o pigmento verde, comum às folhas, deve-se à
presença da clorofila, um grupo de pigmentos fotossintéticos presentes nos
cloroplastos das plantas. A clorofila é classificada por possuir um íon central de
mangnésio (Mg2+) no centro de um grupo porfirínico, este grupamento é denominado
de feofitina. Na medida em que os cloroplastos são convertidos a amiloplastos
(plastídeos de armazenamento de amido), as folhas passam a perder o tom
esverdeado e demonstram a cor oculta de suas folhas. Os pigmentos vermelhos de
muitos frutos devem-se a molécula de licopeno (também presente em frutos
vermelhos, como a melancia). Os carotenos, de cor amarela, são denominados de
beta-caroteno, estão também presentes em tubérculos como a cenoura. Já as
xantofilas são carotenoides de coloração amarela, presentes em algas pardas e
vegetais superiores. Enquanto que a fucoxantina é um carotenoide de cor castanha
ou parda presente nas algas pardas, diatomáceas e crisófitas. Ainda sobre as
antocianinas, verifica-se que as antocianinas mais comuns são a cianidina,
delfinidina, malvidina, pelargonidina, peonidina e petunidina e são amplamente
encontradas em flores e frutos com grandes aplicações como indicadores naturais
de pH. A literatura traz métodos simples, amplamente divulgados para identificação
destes pigmentos antocianínicos. O mais comum é a cromatografia em papel, que é
realizada através do uso de papel cromatográfico cortado nas proporções de 5 cm
de largura x 15 cm de comprimento. Em seguida, é realizada a eluição do pigmento
e a identificação de cada pigmento, ocorre através da medida dos tempos de
retenção (Rf’s) que são específicos para cada antocianina. O Rf é determinado a
partir do centro da mancha eluída, onde se mede a distância (d) percorrida pela
amostra (em cm), e divide-se pela distância estabelecida de 10 cm e multiplica-se
por 100, determinando-se o Rf experimental (Rf = (d/10) x 100). Conclusão: O
estudo de pigmentos vegetais é uma área de pesquisa que vêm crescendo e pode
ser utilizada como uma proposta de recurso didático para ensino de conceitos
relacionados a equilíbrio químico, titulações ácido-base e fundamentos de métodos
ópticos de análise.
Palavras-chave: Antocianinas, pigmentos, clorofila.
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Introduction: The study of various dyes is necessary
to understand the chemical behavior of many compounds
that are responsible by color characteristic of plants,
flowers and fruit.
Development: The different colors of flowers and fruits is due the
Abstract:

anthocyanidines presence, which is a group of pigments derived from anthocyanins,
a class of flavonoids responsible by colors blue, purple, red and pink flowers and
fruits. However, the green pigment common in leaves, due to the presence of
chlorophyll, a group of photosynthetic pigments present inside of plant chloroplasts.
Chlorophyll is classified by having a central magnesium ion (Mg2+) in center of a
porphyrin group, this group is referred to pheophytin. Insofar those chloroplasts are
converted to amyloplasts (storage plastids of starch), the leaves begin to lose their
greenish color and demonstrate their leaves hide colors. The red pigments of many
fruits are due to lycopene molecule (also present in red fruits such as watermelon).
Carotenes, that show yellow color, are called beta-carotene, and are also present in
tubers such as carrots. Already the xanthophylls are yellow carotenoid color present
in brown algae and higher plants. The carotenoid fucoxanthin show brown or gray
color and is present in brown algae, diatomaceous and crysophita. Still about
anthocyanins, the most common anthocyanin are cyanidin, delphynidin, malvidin,
pelargonidin, peonidin and petunidin and are widely found in fruits and flowers with
large applications like natural pH indicators. The literature provides simple methods
for identifying these anthocyanin pigments. The most common method is the paper
chromatography, which is performed by use of chromatography paper in dimensions
of 5 cm width x 15 cm length. Then, the elution is performed and the pigment
identification of each one occurs through the measurement of retention times (Rf's)
that are specific to each anthocyanin. The Rf is determined from the center of the
spot eluted, measuring the distance (d) traveled by the sample (in cm), and divides
by defined distance of 10 cm and multiply by 100, determining the Rf experimental
(Rf = (d/10) x 100). Conclusion: This implies that the study of plant pigments is an
research area that is becoming bigger day by day and can be used as a teaching
resource proposal for studying of concepts related to chemical equilibrium, acid-base
titrations and fundamentals of analysis optical methods.
Keywords: Anthocyanin, pigments, chlorophyll.

ISSN 2237-700X

408

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA: CONFECÇÃO DE
TABELA PERIÓDICA A PARTIR DE PAPEL RECICLADO
Autor: Catiele Bruna Dell’Osbel (catibruna@hotmail.com)
Autor: Talita Santos de Paula (lyta.16@hotmail.com)
Autor: Edneia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br)
Autor: Sandra Inês Adams Angnes (sandra.angnes@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas

Resumo Expandido: O ensino da Química, bem como as demais ciências, requer
uma ação pedagógica voltada para o desenvolvimento integral do aluno, procurando
construir cidadãos críticos que têm possibilidades de apropriar-se de sua realidade e
transformá-la. Para isto, é sempre importante buscar recursos que tornem as aulas
de Química mais interessantes. Diante disso o professor deve ser o principal agente
de mediação no processo de desenvolvimento da comunicação, da convivência em
comunidade e da criticidade. Sendo assim este trabalho teve como objetivo principal
desenvolver uma forma diferenciada de prática de ensino com alunos de uma série
especial de correção de fluxo na Escola de Educação Básica Professor Anacleto
Damiani e na Escola de Educação Básica Professor Altair Silva, da Região Oeste de
Santa Catarina. Empregou-se para tanto, a abordagem ambiental através da coleta
seletiva e a reciclagem do papel, aproveitando este para confecção de uma Tabela
Periódica alternativa, proposta pelo professor e utilizada pelos alunos buscando
assim que os alunos se tornassem sujeitos ativos no processo de aprendizagem. O
papel foi produzido, do seguinte método: coleta do papel, separação, corte e
repouso por 24H, triturar, tingir e retirar o excesso de água, colocar nos tecidos e
fazer a prensagem, secar, passar na sovadeira, desenhar, recortar, escrever,
revestir, com papel contact e dobrar. Produzir papel artesanalmente e utilizar este
papel para confecção de uma Tabela Periódica e utilizá-la durante a prática de
ensino, estimula a participação, curiosidade e o interesse pelo objeto de estudo, que
se faz necessário para que o aluno atinja uma aprendizagem significativa. Cada face
do cubo traz informações legendadas sobre o elemento químico, embaixo de cada
cubo, disponibiliza-se a distribuição eletrônica do elemento. Na parte superior da
tabela há uma caixa com acessórios como botões de diferentes cores e palitos para
utilização durante o estudo de ligações químicas. A Tabela Periódica
portátil/alternativa pode ser confeccionada e manuseada pelo aluno durante as aulas
de Química, principalmente no primeiro ano do ensino médio, pois, permite explorar
o estudo dos elementos químicos, organização da tabela periódica em grupos e
períodos, distribuição eletrônica, propriedades periódicas, ligações químicas e
reações. Durante a reciclagem do papel e a utilização da tabela periódica, vários
conceitos relacionados ao Meio Ambiente e a Química foram abordados, fazendo
com que os alunos da correção de fluxo, que apresentam dificuldades de escrita,
nas expressões matemáticas, alguns até com baixa autoestima se envolvessem
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dentro de um processo reflexivo e construtivo no ensino. A confecção da tabela
alternativa com papel reciclado produzido pelo professor, também pode ser
confeccionada pelo próprio aluno. A reciclagem do papel durante as aulas de
Química pode ajudar a desenvolver consciência ambiental e a utilização da tabela
pode proporcionar o melhor aprendizado de conteúdos específicos da química.
Palavras-chave: Tabela Periódica, Papel Reciclado, Ensino de Química.
Abstract: The teaching of chemistry and other sciences, requires a pedagogical
action directed integral toward the development of the student, seeking to build
critical citizens who have opportunities to take over your reality and transform it. For
this, it is always important to seek resources to make the chemistry lessons more
interesting. Given that the teacher should be the main agent of mediation in the
development process of communication, living in community and criticality. Therefore
this study had to develop a different way of teaching practice with students of a
special series of flow correction in Basic School Teacher Anacleto Damiani and Basic
School Teacher Altair Silva, of the West Region of Santa Catarina. It was used for
both the environmental approach by collecting and recycling paper, using this for
making a Periodic Table alternative proposed by the teacher and used by students
seeking that the students become active subjects in the learning process. The paper
was produced, of the following method: paper collection, separation, cut and rest for
24H, grind, stain and remove the water excess, put the tissues and do the pressing,
drying, ironing in the knead machine, draw, cut, write , coating, paper and fold
contact. Producing handmade paper use this paper for making a periodic table and
use it during teaching practice, encourages participation, curiosity and interest in the
subject matter, which is necessary for the student to achieve meaningful learning.
Each face of the cube brings captioned information about the chemical element
under each cube, offers up the electronic distribution of the element. At the top of the
table is a box with accessories such as buttons in different colors and sticks for use
in the study of chemical bonds. The Periodic Table portable/ alternative can be made
and handled by the student during chemistry, classes especially in the first year of
high school, because it lets explore the study of the chemical elements, organization
of the periodic table in groups and periods, electronic distribution, properties periodic,
chemical bonds and reactions. During the recycling of the paper and use the periodic
table, several concepts related to Environment and Chemistry were addressed,
making the students of flow correction, having difficulties in writing the mathematical
expressions, some even with low self-esteem to engage in a process of constructive
and reflective teaching. The making of the alternate table with recycled paper
produced by the teacher, can also be made by the student. Recycling paper for
Chemistry classes can help develop environmental awareness and the use of the
table can provide the best learning content specific chemical.
Keywords: Periodic Table, Recycled Paper, Chemistry Teaching.
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UTILIZAÇÃO DO SORO DE LEITE DE LATICÍNIOS EM PROCESSOS
DE SAPONIFICAÇÃO
Autor: Samara Geremia (samara_ggeremia@hotmail.com.br).
Autor: Fabiana Kuiava (fabianakuiava@hotmail.com).
Autor: Ednéia Durli Giusti (edneia.durli@ifpr.edu.br).
Autor: Sandra Ines Adams Angnes (sandra.angnes@ifpr.edu.br).
Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas.
Resumo Expandido: O soro de queijo é o constituinte de maior importância, seja
pelo volume gerado ou pela capacidade poluente do mesmo, que lançado em corpos
receptores pode causar graves problemas ambientais, sendo que 75% a 85% do
volume de leite destinado a fabricação de queijos resulta em soro. O soro de leite
contém altas concentrações de óleos e graxas, os quais geram grandes problemas
no tratamento de efluentes quando descartado, sendo na caixa de gordura onde
pode ocorrer a saponificação e emulsificação devido à alta temperatura e pH,
ocasionando problemas operacionais e odores desagradáveis; ou em sistemas de
lodo ativado onde o soro de leite pode formar uma camada de gordura na superfície
do tanque de aeração que afeta principalmente a eficiência de transferência de
oxigênio necessário para a degradação biológica. Quando desprezado diretamente
no ambiente pode causar danos irreparáveis. Este trabalho teve como objetivo a
coleta do soro de leite em um laticínio na região oeste de Santa Catarina, para
conversão do subproduto do leite em sabões, como uma alternativa de se obter um
novo produto com alto poder de limpeza, evitando problemas ambientais e visando
aspectos positivos quanto à viabilidade econômica do próprio estabelecimento.
Baseou-se em formulações do sabão comum, adaptadas com substituição da
gordura animal (sebo) e vegetal, normalmente empregadas em processos de
saponificação, pelo resíduo do soro de leite. O soro de leite foi obtido em dois locais
de depósito da indústria de laticínio, na lagoa e nos tanques de armazenamento.
Realizaram-se seis testes preliminares para a otimização da fórmula. Os resultados
obtidos quando da utilização da amostra do soro de leite obtido da lagoa de
armazenado do laticínio, não foram ideais, sendo necessária a mistura soro/sebo em
diferentes percentuais para um sabão de qualidade (60%/40%; 70%/30%; 80%/20%;
90%/10%; 100%/0%). O sabão que apresentou melhores propriedades físicas foi o
formulado a partir de 60% de soro de leite com 40% de sebo. Quando utilizado o
sobrenadante do soro de leite armazenado nos depósitos dos tanques, obteve-se
um sabão de excelente qualidade, devido a maior concentração de gordura, sem a
necessidade da mistura soro/sebo. Também está se propondo um sabonete líquido
a partir da saponificação entre o soro de leite, soda cáustica, ácido sulfônico, amida,
tripolifosfato, ureia, formol, água e cloreto de magnésio, que está em fase de
melhoramento na tentativa de dar alternativas para a utilização do soro do leite, para
as indústrias de laticínios. Um dos grandes problemas das Indústrias de Laticínios é
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o resíduo do soro de leite. Assim a proposta da utilização deste resíduo em
processos de saponificação otimizados, vem como alternativa para a solução destes
problemas, além de diminuir o impacto ambiental e ainda proporcionar economia
para própria empresa, que pode utilizar o produto para remoção de sujidades ou
como fonte de renda comercial.
Palavras-chave: Sabão, Soro de Leite, saponificação.
Abstract: The cheese whey is the most important constituent, either by generated
volume or by the ability of that pollutant that released in receiving bodies can cause
serious environmental problems, with 75% to 85% of the volume of milk to the
cheese producing that result in whey. The milk whey contains high concentrations of
oil and grease, which generate large problems in effluent treatment when discarded,
being in the fat box where can occur the saponification and the emulsification due to
high temperature and pH, happening operational problems and unpleasant odors; or
in activated sludge systems in which the whey can form a fat layer on the surface of
the aeration tank which mainly affects the transfer efficiency of oxygen necessary for
the biological degradation. When discarded directly into the environment can cause
irreparable damage. This study aimed to collect whey in a dairy in western Santa
Catarina, for converting the byproduct of the milk in soaps, as an alternative to obtain
a new product with high cleaning power, avoiding environmental problems and
seeking positive aspects regarding the economic viability of the property itself. It was
based in the formulations of the common soap adapted with substitution of animal fat
(tallow) and vegetable, normally employed in the saponification procedures, by the
residue of whey. The whey was obtained in two disposal sites of dairy industry in the
lagoon and in the storage tanks. There were six preliminary tests to optimize the
formula. The results obtained when using the sample of whey obtained from the pond
stored, were not ideal, being necessary the mix of serum/sebum in different
percentages to a quality soap (60% / 40%, 70% / 30 %, 80% / 20%, 90% / 10%,
100% / 0%). The soap that had improved physical properties was formulated from
60% whey with 40% tallow. When used the supernatant of whey stored in storage
tanks, gave an excellent quality soap, due to the higher concentration of fat, without
the need of blending whey/sebum. Also proposed is a liquid soap from the
saponification between the whey with caustic, sulfonic acid, amide, tripolyphosphate,
urea, formaldehyde, water and magnesium chloride, which is under improvement in
an attempt to provide alternatives for use of whey for the dairy industry. One of the
biggest problems of the industries of dairy is the residual whey. Thus the proposal of
using this residue in saponification processes optimized, comes as an alternative to
solve these problems, in addition to reducing the environmental impact and still
provide savings for the itself company, you can use the product to remove dirt or as a
source of income commercial.
Keywords: Soap, Whey, saponification.
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O USO COMPUTACIONAL INTERATIVO COMO RECURSO VIRTUAL
DIDÁTICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Luiz Sérgio Soares da Silva (luiz.silva@ifpr.edu.br)
Fabiane A. S.S. Silva (Fabiane.silva@ifpr.edu.br)
Marcelo A. Rocha (Marcelo.rocha@ifpr.edu.br)
Marcelo F. Bortoli (Marcelo.bortoli@ifpr.edu.br)
IFPR.

Resumo Expandido: Uma característica no ensino de ciências em particular na
área de exatas que a torna especialmente difícil para os discentes é o fato de lidar
com conceitos abstratos e, em larga medida, contra-intuitivos. A capacidade de
abstração dos estudantes, em especial os mais novos, é reduzida. Em
consequência, muitos deles não conseguem fazer a relação das ciências exatas
com a vida real.
Proporcionar alternativas que possam ajudar a diminuir as dificuldades no ensino
das exatas é de responsabilidade dos docentes, para tanto o computador como
ferramenta educacional, passa a ser em primeiro momento a mais atrativa e de fácil
acesso.
Partindo destes pressupostos, este projeto de pesquisa tem como objetivo o uso
do computador através de programas educacionais encontrados livremente na rede
mundial de computadores. Os softwares que serão usados possuem a característica
de interatividade, na qual o discente tem a possibilidade de modificar as condições
do experimento virtual em questão através de parâmetros ajustáveis, fazendo com
que se sinta inserido no contexto da situação. Para cada experimento virtual o aluno
terá um roteiro especifico pré-preparado onde após sua conclusão, responderá a um
questionário relacionado com o aplicativo científico que utilizou.
Nesta etapa após o estudo de cada simulador foram construídos roteiros
acompanhados de um relatório. Os roteiros têm como objetivo padronizar e dirigir os
procedimentos que cada aluno deve realizar, para obter o máximo de proveito com o
uso do simulador. Cada relatório é composto de uma descrição detalhada dos
procedimentos de como realizar o experimento, bem como uma serie de perguntas
voltadas para a situação. Estas perguntas tem como base a teoria ensinada em sala
de aula pelo professor anteriormente ao experimento.
Foram aplicados até o presente momento dois relatórios para a turma de
segundo período do curso de farmácia sendo um de mecânica e o outro de
eletrostática. Segue abaixo o primeiro relatório aplicado, o de energia.
Até o momento com os resultados obtidos podemos dizer que de forma geral o
uso dos simuladores virtuais teve uma boa aceitação por parte dos alunos,
auxiliando na compreensão da teoria, fortalecendo e facilitando o acesso a modelos
que não podem ser encontrados para manipulação ou visualização de forma
experimental.
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Os próximos passos para essa pesquisa são a utilização dos dados coletados no
questionário e dos relatórios aplicados com a finalidade de se chegar a um
parâmetro de modelo satisfatório para preparação e aplicação do diferencial deste
projeto de pesquisa, o de um ciclo de simuladores virtuais que farão a composição
de um laboratório virtual com experimentos que possam acompanhar do começo ao
fim, o conteúdo de uma disciplina (inicialmente) de física.
Palavras-chave: ensino, física, computador, Simuladores Virtuais.

Abstract: A feature in science education particularly in the exact area that makes it
especially difficult for students is the fact of dealing with abstract concepts and to a
large extent counter-intuitive. The abstraction ability of the students, especially the
younger ones, is reduced. As a result, many of them fail to make the relationship of
science with real life.
Provide alternatives that can help lessen the difficulties in the teaching of exact is the
responsibility of teachers, for both the computer as an educational tool, it is first time
the more attractive and easily accessible.
Based on these assumptions, this research project aims to computer use through
educational programs found freely on the World Wide Web. The software that will be
used with the interactive feature, in which the students have the possibility to modify
the conditions of virtual experiment in question by means of adjustable parameters,
making you feel inserted in the context of the situation. For each virtual experiment
students will have a specific roadmap pre-prepared where after its completion, will
respond to a questionnaire related to the scientific application you used.
In this step after the study of each simulant were built scripts together with a
report. The roadmaps are intended to standardize and manage procedures that each
student must achieve to obtain maximum advantage with the use of the Simulator.
Each report consists of a detailed description of how to perform the experiment, as
well as a series of questions related to the situation. These questions is based on the
theory taught in the classroom by the teacher prior to the experiment.
Have been applied to the present moment two reports for the second period of
the pharmacy course being a mechanic and the other of electrostatics. Here's the
first report applied, the energy.
So far with the results we can say that in general the use of virtual simulators had
a good acceptance by students, assisting in the understanding of the theory,
strengthening and facilitating access to models that cannot be found for manipulation
or experimental form preview.
The next steps for this research are the use of data collected in the questionnaire
and reports applied with the aim of reaching a satisfactory model parameter for
preparation and implementation of the differential of this research project, a cycle of
virtual simulators that will make the composition of a virtual laboratory on
experiments that might follow from beginning to end, the contents of a discipline
(initially) in physics.
Keywords:. teaching, physics, computer, Virtual Simulators.
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CS- A DINÂMICA DE UM GRUPO OPERATIVO DESENVOLVIDO POR
ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM EM UMA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS-PR
Autor: Jaqueline dos Reis Tigre (jaquetigre@hotmail.com)
Autores: Maria Silvane de Oliveira Duarte Costa (silvaneduarte@ig.com.br)
Andressa Leite Rodrigues (andressa.leity@hotmail.com)
Micheli de Jesus Ferreira (micheli.ferreira@ifpr.edu.br)
Gimene Cardozo Braga (gimene.braga@ifpr.edu.br
Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas
Resumo Expandido: Segundo Pichon-Revière (2005) o grupo operativo está
centrado no processo de inserção do sujeito ao grupo, sendo um sistema de ações,
que surge a partir das necessidades dos integrantes, onde podem ocorrer
obstáculos, que precisam tornar-se conhecidos, para serem resolvidos junto aos
integrantes. Assim, este trabalho visa descrever a dinâmica de um grupo operativo
de promoção de saúde mental desenvolvido por acadêmicas de enfermagem com
crianças do quinto ano, em uma escola de ensino fundamental no município de
Palmas Paraná. Trata-se de uma análise documental realizada em diários de campo
de três alunas extensionistas (OBS1, OBS2, OBS3) no período de maio a setembro,
de 2012, totalizando 132 horas. Apresenta-se como resultados algumas atividades
desempenhadas pelo grupo de promoção de saúde mental infantil: a construção do
crachá e das carinhas emotivas, conforme escolha do grupo, o painel de emoções
diárias (emocionômetro) e histórias que tinham como temas as emoções que foram
elaboradas e encenadas pelas próprias crianças. As atividades com o 5º ano B
tiveram início no dia 15/05/12 e são realizadas no período da tarde. A análise
verificou que o grupo favorece o aprendizado em conjunto com os colegas, criando
laços de companheirismo, mantendo o que é discutido de conhecimento interno ao
grupo. A priori realizou-se a confecção dos crachás, e cada criança confeccionou o
seu, contendo nome e o que mais gosta de fazer, e das carinhas emotivas. Os
alunos escolheram as emoções e suas respectivas cores: feliz (amarelo), triste
(laranja), medo (preto), raiva (vermelho), tranquilo (verde) e preocupado (azul).
Alguns no primeiro dia já falam de suas emoções, o que os deixa feliz, e o que
fazem quando ficam tristes. No segundo encontro, as crianças já expressaram as
desavenças existentes entre meninos e meninas, e nessa fase o grupo ainda
encontra-se na pré-tarefa, demonstrando algumas resistências frente à atividade,
como dificuldade em manter concentrado na atividade. A turma refletiu sobre o que
os incomoda e sobre “apontar o dedo para o colega”, e as dificuldades que as
crianças têm em chamar o colega pelo nome, em manter relações de respeito. Com
o tempo algumas dificuldades individuais de se expor em grupo começam a
aparecer, desenhos de casas inacabadas, e um menino após terminar seu desenho,
riscou em cima do que havia pintado, refletindo dificuldades na elaboração da tarefa
implícita. Com a proximidade da turma a atividade de extensão, as crianças
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sentem-se a vontade em expressar situações de maus-tratos e negligência familiar,
refletindo a tele do grupo. “Uma aluna relata que o pai é usuário de drogas e que ele
fala que não gosta dela e de seus irmãos” (OBS1). Mostra-se importante trabalhar
com crianças em grupo operativo para que elas saibam que os seus colegas
também têm problemas, dificuldades, e como resolver ou amenizar esses
problemas, falando do que estão sentindo. Após a confecção do painel algumas
crianças falam que “as professoras do projeto” estão ensinando a ter respeito, a falar
sobre as emoções, e que não pode brigar. Depois do recesso de julho, as crianças
falaram que não gostaram das férias pois, tiveram que passar este período fazendo
os trabalhos domésticos, como ajudar nas tarefas domésticas, trazendo histórias de
violência física quando não desempenham as funções esperadas pelos pais. “A
turma expressa que vêm com uma troca constante de professores substitutos, pois a
professora regular esta afastada por motivos de saúde, e o quanto isso tem trazido
mal estar e descontentamento na turma. Falam das saudades da professora regular
e das dificuldades em relacionaram-se com as professoras substitutas” (OBS2).
Neste momento, percebe-se a cooperação presente no grupo, de forma explicita e
implícita a turma se auxilia tanto nos relatos como mostra-se capaz de acolher um
ao outro, como a dor de um dos meninos que sentiu-se maltratado pela professora
substituta. Foram ao todo oito encontros na turma e esse espaço tem propiciado
externalizar queixas e críticas referente a situação da escola, das formas pelo qual
os alunos se percebem nas relações com a instituição. Conclui-se que a atividade
tem proporcionado a externalização de sentimentos pouco trabalhados nas
atividades escolares e que isso tem favorecido a filiação e pertença desse grupo à
medida que potencializa os encontros em um grau de responsabilização mútua por
suas ações e aprendizado.
Palavras-chave: Saúde Mental, Grupo, Crianças, Promoção da Saúde
CS: THE DYNAMICS OF AN OPERATING GROUP DEVELOPED BY
ACADEMIC IN A NURSING SCHOOL OF EDUCATION
IN THE CITY OF PALMAS-PR
Abstract: According Reviére- Pichon (2005) the operative group centered in the
integration process of the subject into the group, with a system of actions that
appears of the numbers necessities. This study aims the describe the dynamics of
operating group in mental health promotion, developed by nursing students with
children from the fifth grade of primary school of Palmas pr. This study is a
documental analysis of three extensionists students diaries (OBS1, OBS2,OBS3)
written between may and September 2012, totaling 132 hours. It show some
activities desenveloped by children’s mental health promotes group: the badges
construction, emotion faces, the daily emotions panel (emocionômetro) and stories
hat like themes, emotion chose by children. The 5 th grade B activities began
15/05/12 and happened in the afternoon. The analyses realized that group activities
improving the learning and creat a fellowship web. As the first activity the badges are
done for each child whit name, things that like to do and emotion faces. The student
chose emotions and colors: happy-yellow, sad-orange, afraid-black, anger-red, calmgreen and worried- blue. Some students spoken about their emotions what do then
happy and what do they when are sad. In the second meeting, the children have
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spoken disagreements between boys and girls- The group is in the pre-task activity
and they reflected about their relationship problems like “pointing finger to friends”
difficulties to call a college by his/her name, and respect. In another moment
individual troubles of relationship whit a group begin to appear, reflecting difficulties
in the development of implicit task. After this the children express abuse and
negligence family situations. “One student reports that her father is a drug user and
he says – he doesn’t like her and her brother” (OBS1). This fact showed the
importance of operating group work helping the children to salve or alleviate these
problems. Have done a panel, the and children they have spoken about project’s
teachers and their teachings, emotions and they can’t fight. After July’s holiday they
told that don’t like holiday because they had to spend this time with housework. “ The
group told that their teachers are changing always and it is a problem to them. They
missed a regular teacher and relationship problems with other teachers (OBS2). In
this moment there is cooperation among children, one helped another explicitly and
implicitly. There were a total of eight meetings with the group and it was a space
where the children could speak that students saw themselves in the relations of with
school’s institution. Finally we conclude that the activity helped the children spence
about feelings few work in school activities, the importance of to do pant of a group
and mutual responsibility about their actions and learning.
Keywords: mental health group, children, health promotion
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A ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
MENTAL INFANTIL: ANALISANDO A DINÂMICA DE
GRUPOS OPERATIVOS COM CRIANÇAS DE QUARTA
SÉRIE
Autor: Maria Silvane de Oliveira Duarte Costa (silvaneduarte@ig.com.br)
Autores: Jaqueline dos Reis Tigre (jaquetigre@hotmail.com)
Andressa Leite Rodrigues (andressa.leity@hotmail.com)
Micheli de Jesus Ferreira (micheli.ferreira@ifpr.edu.br)
Gimene Cardozo Braga (gimene.braga@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo expandido: Segundo Pichon-Rivière (2005) o grupo operativo é uma
técnica de trabalho em grupo através da estrutura grupal, é um instrumento de ação
grupal, que se apóia em uma concepção de sujeito, entendido como emergente de
uma complexa rede de vínculos e relações sociais. Este pode ser analisado por
meio de sua dinâmica identificada pela execução das tarefas explícitas (o que é
construído pelo grupo) e implícitas (as ansiedades trabalhadas durante o processo
de realização das atividades), comunicação, tele e pertença. O sujeito é social e
historicamente produzido, em constante dialética com o ambiente em que vive, ou
seja, constrói o mundo e nele se constrói. Por isso, é de suma importância trabalhar
promoção de saúde mental infantil com crianças por meio do grupo operativo porque
assim trabalha-se o processo de inserção do individual no todo. Sendo a promoção
em saúde mental o fortalecimento e potencialização dos processos saudáveis de
reconhecimento e empoderamento das emoções, pensamentos e reações
comportamentais (BRAGA, 2011). Assim, este trabalho tem por objetivo descrever a
dinâmica de um grupo operativo de promoção em saúde mental desenvolvido por
acadêmicas de enfermagem com crianças da quarta série em uma escola de ensino
fundamental no município de Palmas-PR. Trata-se de uma análise documental
realizada em diários de campo de três alunas extensionistas (OBS1, OBS2, OBS3),
no período de maio a setembro do ano de dois mil e doze, totalizando cento e trinta
e duas horas. Apresenta-se como resultado deste trabalho, a atividade de
construção da história e a sua encenação onde as mesmas foram confeccionadas e
encenadas no sexto e sétimo encontro, respectivamente. A história que foi
confeccionada pelos alunos, no sexto encontro, e tinha como tema a emoção “feliz”,
onde as ações que trazem felicidades são: dançar, brincar, jogar bola, ir ao circo,
jogar vídeo-game, assistir desenho, nadar e ir ao parque, e como personagens eles
escolheram o Bozo, Bananinha, Batatinha, Faxinildo e Maquito. No sétimo encontro
a turma escolheu dois grupos para encenar a história. O primeiro grupo com os
alunos J.P, J.A, M, E e L1, e o segundo com os alunos H, G, V, L2, C. Analisando a
dinâmica do grupo de promoção de saúde mental nesses dois encontros verificou-se
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diferenças significativas na apresentação teatral dos dois grupos. Na primeira
encenação as crianças conseguir transferir as suas inquietações diárias para o
teatro, trabalhando suas tarefas implícitas, perceptível no entrosamento do grupo, na
fluidez positiva das emoções expressas, de maneira organizada. No entanto, quando
esses necessitavam esperar, e observar seus colegas na segunda apresentação,
estes não conseguiram, necessitando intervir e participar, junto ao segundo grupo
nos momentos da apresentação. Já o segundo grupo, composto por alunos que em
aula são mais quietos, expressaram em vez de felicidade, agressividade. A segunda
apresentação não fluía, e teve que ser interrompida a todo instante pelas
facilitadoras, que solicitavam que pulassem para o próximo “ato”, evitando com isso
a agressão. Neste momento, fica claro que o grupo ainda encontra-se na pré-tarefa,
apresentando dificuldades em resolver suas ansiedades e medos com relação à
mudança. De forma que a tarefa explícita, a execução do teatro, reflete a
inconstância e as ansiedades em desenvolver a tarefa implícita, ligada às noções de
felicidades não vivenciadas pelo segundo grupo. Assim, há necessidade de explorar
melhor as atividades de criação de histórias e construção teatral para possibilitar as
crianças espaços saudáveis para trabalhar as ansiedades.
Palavras-chaves: Grupo, Promoção de Saúde, Saúde Mental, Crianças
ACTION NURSING IN THE MENTAL HEALTH PROMOTION: ANALYSIS THE
OPERATIVE GROUP DYNAMIC WITH FOURTH GRADE CHILDREN
Abstract: according Pichon-Riviére (2005) the operative group is a technical group
trough the group structure is a instrument of group action, based on a conception of
the subject, understood as emerging from a complex net of ties and social relations.
This can to be analyzed through of dynamic performance of the tasks identified by
the explicit ( which is built by the group) and implicit ( anxieties worked during the
performance of activities), communication, television, and belonging. The subject do
the world and in the world does himself. Then is very important to work promotion
mental health with children through operative group because to work the individual
inserting process at totally (Braga, 2011). This study aims to describe the dynamics
of a promotion children mental health operative group, developed by nursing
students with children in the fourth grade in a elementary school in Palmas Pr. This is
a documental analysis of three extensionist students’ diaries (OBS1, OBS2, OBS3)
written May to September 2012, totaling 132 hours. The result this work is an activity
of construction and performance’s story that were made in the sixth and seventh
meetings respectively. The story was made by students at sixth meeting and the
story’s theme was “ Happy the emotion and the actions to bring happiness are: to
dance, to play, play to ball, go to the circus, play video-game, watch cartoons, to
swim and go to the park. They chose the caracters- Bozo, Batatinha, Bananinha,
Faxinildo and Mosquito. In the seventh meeting the children chose two group to play
the story. The first group with student J.P., J.A.M., E. and L.I., and the second group
with students H, G, V, L2, C. Analyzing the groups dynamics in these two meetings
there was significant differences between the performances of the groups. In the first
performance the children achieved to transfer their every day problems to the
teather, working their implicit tasks, good involvement in to the group, the fluidity of
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positive emotions expressed in the organized way. However, when the group needed
to wait and to observe their colleagues in the second performance they didn’t get,
intervening and participating with the second group. The second group composed of
students that are quiet in the class expressed aggressively instead of happiness, the
facility teacher interrupted the play sometimes to avid aggression. In this moment is
clear that the group is in the pre-task because they are with difficulties to salve their
problems and fears. So that the explicit task, theater’s performance, reflects the
difficulties in developing the implicit task, linked of happiness experiences that didn’t
live by second group. There fore there is necessity of to explore activities like
create’s stories and theatrical construction that possibility healthier spaces to children
where they can to work their anxieties.
Keywords: health promotion, mental health, children

ISSN 2237-700X

420

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

A UTILIZAÇÃO DE ANTIPSICÓTICOS NO TRATAMENTO DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Autor: Caroline Mensor Folchini (carol_folchini@hotmail.com)
Autor: Rodrigo Batista de Almeida (rodrigo.almeida@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná (IFPR) câmpus Palmas

INTRODUÇÃO: O transtorno do espectro autista (TEA) afeta o desenvolvimento,
sendo caracterizado pela ausência total ou parcial de comunicação verbal. Essas
dificuldades podem ser graves afetando diretamente a interação social. Este
trabalhou objetivou revisar artigos sobre o tratamento farmacológico no TEA, com
ênfase no uso de antipsicóticos. O estudo consistiu de uma revisão, sendo realizada
uma busca eletrônica na base de dados PubMed. Para a pesquisa, foram utilizadas
as seguintes palavras-chave: “autistic disorder”, “treatment” e “drug”. Na sequência,
os artigos foram localizados no Portal Periódicos CAPES. DESENVOLVIMENTO: No
trabalho de Curram e colaboradores (2011), dois estudos clínicos com aripiprazol
para tratamento de irritabilidade em autistas foram relatados. Os dois estudos foram
randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo. A duração total foi de oito
semanas, com posologia de 2 a 15 mg de aripiprazol por dia. Os indivíduos
apresentaram melhora avaliada pelos scores do Clinical Global ImpressionImprovement e Aberrant Behavior Checklist Irritability. No trabalho do grupo de
Kowalski (2011), um estudo de caso foi reportado relatando o uso de paliperidona
para o tratamento de irritabilidade em um garoto de cinco anos. O esquema
posológico foi 39 mg mensalmente por três meses. O paciente foi avaliado ao final
do tratamento, de forma retrospectiva, pelos seguintes parâmetros: Aberrant
Behavior Checklist, Clinical Global Impressions – Severity Scale e Clinical Global
Impressions – Improvement Scale. O resultado foi satisfatório, tendo a paliperidona
diminuído a agressividade. A importância desse estudo é limitada, devido ao
delineamento metodológico fragilizado pela ausência de grupo controle, bem como
pela inclusão de um único indivíduo. No estudo desenvolvido pelo grupo de
pesquisadores liderado por Michael Aman (Marcus, 2011), 330 indivíduos foram
tratados com aripiprazol (2-15 mg/dia) por 52 semanas. Os pacientes foram divididos
em três grupos, que receberam: aripiprazol (8 semanas) + placebo (44 semanas);
placebo (8 semanas) + aripiprazol (44 semanas); aripiprazol (8 semanas) +
aripiprazol (44 semanas). Ao final do período analisado, 199 pacientes concluíram o
tratamento, sendo que o aripirazol mostrou-se eficaz, sem perda de eficácia ao
longo do estudo. O estudo de Zuddas e colaboradores (2011) realizou uma revisão
sistemática voltada para a identificação de antipsicóticos de segunda geração para o
tratamento de transtornos não psiquiátricos em pacientes maiores de 18 anos. Ao
todo, 32 trabalhos foram analisados (transtorno bipolar, transtorno do espectro
autista e síndrome de Tourette). Os autores utilizaram três parâmetros para
avaliação dos estudos: effect size, number needed to treat, number needed to harm.
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Nesse estudo, os antipsicóticos atípicos mostraram-se uma alternativa segura e
eficaz para o tratamento de diversas condições não psicóticas, como o autismo, por
exemplo. CONCLUSÃO: Conclui-se que os antipsicóticos atípicos sãos fármacos
com grande potencial de exploração terapêutica nos casos de pacientes com TEA.
Palavras-chave: Autismo, antipsicóticos, espectro autista.
.
CURRAN, M.P. Aripiprazole in the treatment of irritability associated with autistic
disorder in pediatric patients. Pediatric Drugs, v. 13, n. 3: 197-204, 2011.
KOWALSKI, J.L. et al. Paliperidone palmitate in a child with autistic disorder. Journal
of Child and Adolescent Psychopharmacology, v. 21, n. 5: 491-493, 2011.
MARCUS, R.N. et al. Aripiprazole in the treatment of irritability in pediatric patients
(aged 6–17 years) with autistic disorder: results from a 52-week, open-label study.
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, v. 21, n. 3: 229-236, 2011.
ZUDDAS, A.; ZANNI, R.; USALA, T. Second generation antipsychotics (SGAs) for
non-psychotic disorders in children and adolescents: A review of the randomized
controlled studies. European Neuropsychopharmacology, v. 21, 600–620, 2011.

THE USE OF ANTIPSYCHOTICS IN THE TREATMENT OF AUTISM
SPECTRUM DISORDER
INTRODUCTION: The autistic spectrum disorder (ASD) affects development,
characterized by total or partial absence of verbal communication. These difficulties
can be severe directly affecting social interaction. This worked objective review
articles on drug treatment in ASD, with emphasis on the use of antipsychotics. The
study consisted of a review being conducted an electronic search in the PubMed
database. For research, we used the following keywords: "autistic disorder",
"treatment" and "drug". Further, the articles were located in Portal Journals CAPES.
DEVELOPMENT: At work Curram and colleagues (2011), two clinical studies with
aripiprazole for the treatment of irritability in autistic been reported. Both studies were
randomized, double-blind and placebo-controlled. The total period was eight weeks,
dosage of 2 to 15 mg of aripiprazole per day. The subjects showed improved scores
assessed by the Clinical Global Impression-Improvement and Aberrant Behavior
Checklist Irritability. At work group Kowalski (2011), a case study was reported
reporting the use of paliperidone for the treatment of irritability in a five year old boy.
The dosing schedule was 39 mg monthly for three months. The patient was
evaluated at the end of treatment, retrospectively, by the following parameters:
Aberrant Behavior Checklist, Clinical Global Impressions - Severity Scale and Clinical
Global Impressions - Improvement Scale. The result was satisfactory, taking
paliperidone decreased aggressiveness. The importance of this study is limited by
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the methodological design weakened by the absence of a control group, as well as
the inclusion of a single individual. In the study conducted by the group of
researchers led by Michael Aman (Marcus, 2011), 330 subjects were treated with
aripiprazole (2-15 mg / day) for 52 weeks. The patients were divided into three
groups and were given: aripiprazole (8 weeks) + placebo (44 weeks), a placebo (8
weeks) + aripiprazole (44 weeks); aripiprazole (8 weeks) + aripiprazole (44 weeks).
At the end of the analysis period, 199 patients completed treatment, and the
aripirazol was effective without loss of efficacy throughout the study. The study
Zuddas and colleagues (2011) conducted a systematic review focused on the
identification of second-generation antipsychotics for the treatment of psychiatric
disorders in patients not older than 18 years. In all, 32 studies were analyzed (bipolar
disorder, autistic spectrum disorder and Tourette's syndrome). The authors used
three parameters to evaluate studies: effect size, number needed to treat, number
needed to harm. In this study, atypical antipsychotics proved a safe and effective for
treating various psychotic conditions are not such as autism, for example.
CONCLUSION: We conclude that atypical antipsychotics drugs sound with great
exploration potential therapy in cases of ASD patients.
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Resumo Expandido: O projeto de extensão ‘’A contação de histórias como ações
de enfermagem: promovendo saúde mental infantil’’ conta com a participação de três
acadêmicas de enfermagem e realiza atividades de promoção de saúde mental em
uma escola de ensino infantil e fundamental, semanalmente. A promoção em saúde
mental busca fortalecer e potencializar os processos saudáveis de reconhecimento e
empoderamento das emoções, pensamentos e reações comportamentais (BRAGA,
2011). Sendo assim, este trabalho tem por objetivo descrever as atividades
promoção de saúde mental, desenvolvidas por acadêmicas de enfermagem, em
uma turma de quarta série em uma escola de ensino fundamental no município de
Palmas. Como metodologia utilizada realizou-se uma análise documental em diários
de campos (OBS1, OBS2, OBS3) de três alunas extensionistas, no período de maio
à setembro de 2012, totalizando 132 horas. Os resultados descritos são de
atividades realizadas em uma Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do
Município de Palmas-PR. A turma de quarta série conta com 24 alunos, e as
atividades de grupo operativo são realizadas de 15 em 15 dias, às terças-feiras, no
período da tarde com duração de uma hora. Primeiramente, foram construídos os
crachás com o nome e a atividade que o aluno mais gosta de fazer, e depois
escolhidas às cores das carinhas que mostram os sentimentos: amarelo para a
carinha feliz, azul para a carinha triste, vermelho para raiva, roxo para medo e
laranja para nervoso. No segundo dia, foi terminada a confecção dos crachás e
carinhas e foram realizadas combinações com as crianças, são elas: não bater nos
colegas, levantar a mão para falar e não dar risada dos colegas. Mesmo nessa
primeira parte os alunos já começaram a falar sobre o que sentiam e também sobre
o comportamento dos colegas. No terceiro e quarto encontro realizaram a confecção
do painel onde seriam colocadas as carinhas de como eles estavam se sentindo em
todos os encontros do grupo de promoção. Já no quinto encontro houve a troca de
carinhas referente ao dia e as crianças falaram como se sentiram nas férias.
Dezessete crianças escolheram a carinha de feliz, dois escolheram a carinha triste,
e três escolheram raiva e os outros três nervosos. No sexto encontro além da
atividade mostrando as carinhas foi montada a história de “feliz”, utilizando como
personagens Bozo, Bananinha, Batatinha, Faxinildo e Moquita, e os alunos
relataram o que deixam eles mais felizes. No sétimo e ultimo encontro organizou-se
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a encenação da história sobre a felicidade. Conclui-se que o método do grupo
operativo permite aos alunos explicitar seus sentimentos possibilitando, por meio
das carinhas emotivas, refletir sobre como se sentem, e das histórias e da
construção de teatros se expressarem e retratarem fatos que acontecem em seu
dia-a-dia. Na medida em que falam sobre suas emoções e aprendem a lidar com
elas, as crianças conseguem enfrentar melhor situações que causam incômodo para
elas e até mesmo para os colegas.
Palavras-chave: Promoção da Saúde, Enfermagem, Crianças, Saúde Mental
NURSING STUDENTS PROMOTING CHILDREN’S MENTAL HEALTH IN A
FOURTH GRADE CLASS
Abstract: Expanded summary: the extension project “The storytelling as nursing
actions: promoting children’s mental health “ with the participation of three nursing
students and to do activities to promote mental health in a kindergarten and
elementary school, weekly. The promotion of mental health to aim strength and
enhance the healthy processes of recognition and empowerment of emotions,
thoughts and behavioral reactions (BRAGA, 2011). Thus, this paper aims to describe
the mental health promotion activities developed by nursing students in a fourth
grade class primary school of Palmas pr. The methodology used was a documentary
analysis of students diaries (OBS1,OBS2, OBS3) extension of three students, from
May to September 2012 totaling 132 hours. The results reported are the activities
have done in a municipal elementary school Palmas P.r. The fourth grade class has
24 students, and the group happens from 15 to 15 days, on Tuesdays, in the
afternoon during one hour. First, we did the badges with the name and activity that
students enjoy to do, and then they selected the colors faces that represent feelings:
yellow- happy, blue-sad, angry red to purple to fear orange and nervous. On the
second day, finished the badges faces and has done a pact with the children: don’t
hit in classmates, up your hand for to speak in class, don’t laugh of your classmates.
In this first part the students started to talk about their feelings and colleagues,
behavior. In the third and fourth meetings made a panel where they would be to put
faces according they are feeling in all group’s meeting. In the fifth meeting there was
the badges changing and the children told about they felt on holiday. Seventeen
children chose the happy face, two chose the sad face three chose anger face and
other three nervous face. At the sixth meeting there was the badge, changing and did
a “happy story” using character like Bozo, Bananinha, Batatinha, Faxinildo and
Mosquito, and student told about things that they are happier. In the seventh and last
meeting there was “happy story” performance. We conclude that the operative group
method allows students explain their feelings trough emotive faces, to think about
they are feelings through emotive faces, to think about they are feeling and with
stories and to do plays to express themselves and to show events that happen in
their day-by-day. When the children talk about their emotion and learn to deal with
them, they can to face better bad situations for them and even colleagues.
Keyswords: health promotion, nursing, children, mental health.
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ANTIMICROBIANOS NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
DO PARANÁ E NA RENAME
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INTRODUÇÃO: A Assistência Farmacêutica desenvolve várias atividades que
visam, em última instância, garantir o acesso a medicamentos seguros, eficazes e
ao melhor custo possível, atendendo ao paradigma do uso racional de
medicamentos. A primeira etapa do ciclo da Assistência Farmacêutica é a seleção
de medicamentos. Nessa fase, os medicamentos considerados essenciais para uma
determinada população devem ser incluídos numa lista de medicamentos
essenciais. No âmbito nacional, no Brasil, o Ministério da Saúde elabora a Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que tem como função nortear a
escolha de medicamentos utilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ela é
elaborada considerando as doenças mais prevalentes no país, sendo que cada
estado deve organizar a sua lista de medicamentos padronizados, usando a
RENAME como modelo, mas adaptando-a à realidade epidemiológica local. No
Paraná, a lista de medicamentos essenciais é elaborada pelo Centro de
Medicamentos do Paraná (CEMEPAR). Este trabalho objetivou comparar a lista de
medicamentos antimicrobianos da RENAME com os listados na lista da CEMEPAR.
MATERIAL E MÉTODOS: O percentual de antimicrobianos presentes na RENAME
e no CEMEPAR foi comparado, analisando os fármacos, forma farmacêutica e a
concentração/quantidade de fármaco por unidade posológica. RESULTADOS: Dos
372 produtos listados na RENAME, 46 são produtos antimicrobianos, ou seja,
12,36%. Desses 46 produtos antimicrobianos, 14 constam na lista do CEMEPAR,
34,4%. Enquanto que dos 129 produtos listados na CEMEPAR 14 são produtos
antimicrobianos, 10,85%. Dos 14 produtos antimicrobianos presentes na RENAME e
no CEMEPAR 11 (78,5%) possuem a mesma apresentação. DISCUSSÃO: Este
trabalho mostra que a lista estadual de medicamentos essenciais do Paraná não
está totalmente coincidente à RENAME, considerando os antimicrobianos, o que
sugere que o estado do Paraná utiliza a listagem nacional apenas como fonte básica
de informações, mas adapta esse conjunto de medicamentos à realidade local. Isso
é importante no sentido de considerar os agentes antimicrobianos com maior
espectro de ação contra os agentes infecciosos mais comumente relacionados às
patologias microbianas no estado. A seleção de medicamentos sempre deve ocorrer
partindo-se de uma lista mais genérica, que será alterada (inclusões e exclusões)
para tentar alcançar a maior cobertura farmacológica possível para o conjunto de
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patologias. CONCLUSÃO: Verificou-se, após análise de ambas as listas, que
grande proporção de produtos antimicrobianos da RENAME e da CEMEPAR é
coincidente, apresentando as mesmas características quanto à apresentação
(mesmo fármaco, mesma quantidade/concentração de fármaco por unidade
posológica e mesma forma farmacêutica).
Palavras-chave: Assistência Farmacêutica, RENAME, antimicrobianos.

ANTIMICROBIALS IN ESSENTIAL DRUGS LISTS
INTRODUCTION: The Pharmaceutical Assistance undertakes various activities
aimed, ultimately, ensure access to safe and effective medicines at the best possible
cost, given the paradigm of rational drug use. The first step of the cycle of
Pharmaceutical Care is the selection of drugs. In this phase, the drugs considered
essential for a given population should be included in a list of essential medicines.
Nationally, in Brazil, the Ministry of Health prepares the National List of Essential
Medicines (RENAME), whose function is to guide the choice of drugs used by the
Unified Health System (SUS). She is prepared considering the most prevalent
diseases in the country. Each state must organize its list of standard drugs, using the
RENAME as a model, but adapting it to the local epidemiological reality. In Paraná,
the essential drugs list is prepared by the Centre for Medicines Paraná (CEMEPAR).
This study compares the list of antimicrobial drugs with the RENAME listed in the list
of CEMEPAR. MATERIAL AND METHODS: The percentage of antimicrobials
present in RENAME and CEMEPAR was compared by analyzing the drugs, dosage
form and concentration / amount of drug per dosage unit. RESULTS: Of the products
listed in RENAME 372, 46 are antimicrobial products, or 12.36%. Those 46
antimicrobial products, 14 are on the list of CEMEPAR, 34.4%. While the products
listed in 129 CEMEPAR 14 are antimicrobial products, 10.85%. Of the 14
antimicrobial products present in RENAME CEMEPAR and 11 (78.5%) have the
same presentation. DISCUSSION: This study shows that the list of essential
medicines state of Paraná is not fully coincident with RENAME considering
antimicrobials, suggesting that the state of Paraná uses only national listing as a
basic source of information, but adapts this set of drugs to local realities. This is
important in order to consider the antimicrobials with broad spectrum of action
against the infectious agents most commonly related to microbial diseases in the
state. The selection of drugs should always occur starting from a more general list,
which will be amended (additions and deletions) to try to achieve the highest possible
drug coverage for all pathologies. CONCLUSION: It was found after analysis of both
lists, that a large proportion of antimicrobial products of RENAME and CEMEPAR is
coincident, showing the same characteristics as the presentation (same drug, same
amount / concentration of drug per dosage unit and similarly pharmaceutical).
Keywords: Pharmaceutical Assistance, RENAME, antimicrobials.
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FÁRMACOS ATUANTES NO TRATO GASTRINTESTINAL NA
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO PARANÁ
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INTRODUÇÃO: A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é uma
lista padronizada de medicamentos elaborada com o intuito de definir os
medicamentos que devem ter prioridade no Sistema Único de Saúde (SUS), pois a
mesma é elaborada considerando as doenças mais prevalentes na população. A
partir da RENAME cada estado deve elaborar a sua própria relação baseando-se na
sua realidade epidemiológica, tomando a RENAME apenas como material de base.
No caso do Paraná, o Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR) elabora a
lista com os medicamentos considerados prioritários para o estado. Este trabalho
teve como objetivo realizar um estudo comparativo entre a RENAME e a lista de
medicamentos do CEMEPAR, com foco nos medicamentos que atuam no trato
gastrintestinal. MATERIAL E MÉTODOS: Inicialmente, foram identificados os
fármacos atuantes no trato gastrintestinal constantes da lista de medicamentos do
CEMEPAR e da RENAME. Na sequência, as duas listagens foram comparadas para
verificar o grau de coincidência entre ambas. RESULTADOS: A RENAME possui 13
fármacos que promovem a sua ação no trato gastrintestinal, disponíveis em 25
apresentações diferentes. Já a lista do CEMEPAR possui nove fármacos, em 12
apresentações. Em comum, as duas listas apresentam cinco fármacos (cinco
apresentações), com uma pequena diferença em um dos produtos coincidentes. Na
lista estadual consta hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, suspensão oral,
35,6 mg e 37 mg, respectivamente, enquanto na RENAME a preparação contendo
suspensão oral de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio contém 60 mg e
40 mg de cada substância, respectivamente. Esses dados mostram que a lista do
CEMEPAR adotou 38,46% dos fármacos da RENAME, considerando os fármacos
que atuam no trato gastrintestinal. DISCUSSÃO: Esta pesquisa mostra uma
incompatibilidade entre a RENAME e a lista de medicamentos essenciais do estado
do Paraná. Entretanto, cabe fazer uma ressalva. A RENAME é apenas uma lista
base, ou seja, cada estado deve adequar-se conforme suas respectivas
necessidades e peculiaridades epidemiológicas. CONCLUSÃO: Este trabalho
mostrou um pequeno grau de coincidência entre as listas de medicamentos
essenciais nacional (RENAME) e estadual (do Paraná). Estudos mais aprofundados
devem ser realizados para identificar quais os determinantes do baixo grau de
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coincidência, servindo de suporte para a revisão da lista estadual de medicamentos
essenciais.
Palavras-chave: RENAME, CEMEPAR, medicamentos, trato gastrintestinal.

GASTROINTESTINAL MEDICINES IN ESSENTIAL DRUGS LIST IN
PARANÁ STATE
INTRODUCTION: The National List of Essential Medicines (RENAME) is a
standardized list of medications developed in order to define the drugs that should be
given priority in the Unified Health System (SUS), because it is developed
considering the most prevalent diseases in the population. From the RENAME each
state to compile its own list based on their epidemiological reality, taking the
RENAME only as base material. In Paraná, the Center for Drug Paraná (CEMEPAR)
prepares the list of priority medicines for the state. This study aimed to conduct a
comparative study between RENAME and list of medications CEMEPAR, focusing
on drugs that act in the gastrointestinal tract. MATERIAL AND METHODS: Initially,
we identified active drugs in the gastrointestinal tract in the list of medications
CEMEPAR and RENAME. Further, the two lists were compared to assess the degree
of coincidence there between. RESULTS: The RENAME has 13 drugs that promote
its action in the gastrointestinal tract, available in 25 different presentations. Have a
list of CEMEPAR has nine drugs in 12 presentations. In common, the two lists
present five drugs (five performances), with a small difference in a product matching.
In state list contained aluminum hydroxide and magnesium hydroxide, oral
suspension, 35.6 mg and 37 mg, respectively, while in RENAME preparing oral
suspension containing aluminum hydroxide and magnesium hydroxide containing 60
mg and 40 mg of each substance, respectively. These data show that the list of
CEMEPAR took 38.46% of the drugs RENAME considering drugs that act in the
gastrointestinal tract. DISCUSSION: This study shows a mismatch between
RENAME and essential drugs list of the state of Paraná. However, it should make a
caveat. The RENAME is just a list basis, ie, each state must fit according to their
respective needs and epidemiological peculiarities. CONCLUSION: This study
showed a small degree of coincidence between the national essential drug lists
(RENAME) and state (Paraná). Further studies should be conducted to identify the
determinants of the low degree of coincidence, serving as support for revising the
state list of essential medicines.
Keywords: RENAME, CEMEPAR, medicines, gastrointestinal tract.
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IMPLANTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA PARA O DESTINO DE
RESÍDUOS DE PÓS-CONSUMO NA CADEIA FARMACÊUTICA
Rodrigo Batista de Almeida (rodrigo.almeida@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná (IFPR) Câmpus Palmas, Palmas, Paraná, Brasil

INTRODUÇÃO: O Brasil é o oitavo país no ranking dos maiores consumidores de
medicamentos no mundo. Entretanto, a grande utilização de produtos farmacêuticos
gera um preocupante dano ambiental, no sentido de que os medicamentos vencidos
ou sem utilidade são descartados no lixo comum. Este trabalho objetivou identificar
alguns parâmetros que se constituam em desafios e possibilidades em termos de
destino de resíduos de pós-consumo na cadeia farmacêutica, com enfoque para a
prática da logística reversa. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo partiu da análise da
viabilidade de implantação da logística reversa à luz da lei 12.305, de 2 de agosto de
2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. RESULTADOS: A
presente regulamentação exige o procedimento de logística reversa para algumas
classes de produtos, mas não para medicamentos. Entretanto, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) vem discutindo a possibilidade de implantação
desse sistema desde 2009. Juntamente com o Ministério da Saúde, a ANVISA
coordena um Grupo de Trabalho Temático que objetiva propor a modelagem para a
logística reversa de medicamentos no Brasil. DISCUSSÃO: O sistema de logística
reversa apresenta como vantagem a possibilidade de agregar valor ao produto, tanto
em termos ecológicos como, também, relacionado à imagem corporativa das
empresas integradas à cadeia produtiva, uma vez que todos os procedimentos
relativos ao sistema estariam sob responsabilidade compartilhada. Dessa forma, o
consumidor teria a responsabilidade de enviar os produtos vencidos ou sem
utilização até a farmácia, sendo esta responsável por repassar os produtos à
distribuidora. Da mesma forma, a distribuidora repassaria os medicamentos à
indústria que faria, ou contrataria uma empresa para fazer, o descarte final,
ambientalmente correto. Uma vez incorporada a uma regulamentação específica, a
exigência de logística reversa para a cadeia farmacêutica não deve apresentar
maiores dificuldades, uma vez que os distribuidores de medicamentos dispõem de
alta tecnologia para as atividades rotineiras, sendo um dos segmentos da economia
que apresentam maior agilidade logística, uma vez que a entrega de mercadorias
nas farmácias podem ocorrer mais de uma vez por dia. CONCLUSÃO: Esse
trabalho demonstrou que o descarte incorreto de medicamentos pode causar um
dano ambiental, já que os constituintes das formulações podem contaminar rios e
oceanos ou, ainda, depositarem-se em diversos organismos. A logística reversa é a
medida que certamente será adotada no Brasil para o controle do destino final dos
medicamentos, na forma de responsabilidade compartilhada.
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Palavras-chave: logística reversa, medicamentos, cadeia farmacêutica, resíduos de
pós-consumo.

REVERSE LOGISTIC FOR PHARMACEUTICAL CHAIN:
EMPHASIZING IN POST-CONSUMER PRODUCTS
INTRODUCTION: Brazil is the eighth country in the ranking of the largest consumer
of drugs in the world. However, the wide use of pharmaceuticals generates a
worrisome environmental damage, in the sense that the drugs expired or useless are
discarded in the trash. This study aimed to identify some parameters that constitute
challenges and opportunities in terms of destination of post-consumer waste in the
pharmaceutical chain, focusing on the practice of reverse logistics. MATERIAL AND
METHODS: The study was based on analysis of the feasibility of implementing
reverse logistics under the law 12.305 (02/08/2010), which deals with the National
Policy on Solid Waste. RESULTS: The present regulations require the procedure
reverse logistics for some classes of products, but not for medicines. However, the
National Health Surveillance Agency (ANVISA) has been discussing the possibility of
implementing this system since 2009. Together with the Ministry of Health, ANVISA
coordinates a Thematic Working Group that aims to propose a model for reverse
logistics of medicines in Brazil. DISCUSSION: The reverse logistics system has the
advantage of being able to add value to the product, both ecologically and also
related to the corporate image of companies integrated the supply chain, since all
procedures related to the system would be under shared responsibility. Thus,
consumers would have the responsibility to send the unused or expired products to
the pharmacy, which is responsible for forwarding the goods to the distributor.
Likewise, the distributor would transfer the drug industry would do, or hire a company
to do the final disposal, environmentally friendly. Once incorporated into a specific
regulation, the requirement of reverse logistics for the pharmaceutical chain should
not present major difficulties, since the drug distributors have high technology to
routine activities, being one of the segments of the economy that are more agile
logistics since the delivery of goods in pharmacies can occur more than once per
day. CONCLUSION: This study demonstrated that the incorrect disposal of
medications can cause environmental damage, since the constituents of the
formulations can contaminate rivers and oceans, or even deposited in various
organisms. Reverse logistics is a measure that will certainly be used in Brazil to
control the final destination of the drugs in the form of shared responsibility.
Keywords: reverse logistics, medicine, pharmaceutical chain, post-consumer waste.
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IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
RELACIONADAS A DISTANÁSIA, EUTANÁSIA E ORTOTANÁSIA.
Autor: Aléxia Taiany Silveira (ede21ale18@hotmail.com)
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Resumo Expandido: O objetivo deste estudo é discutir as implicações bioéticas na
assistência de enfermagem relacionadas a distanásia, eutanásia e ortotanásia. Para
BIONDO(2009) a distanásia é o processo que prolonga a vida, utilizando todos os
meios ainda que não haja esperança, eutanásia é a ação que leva a retirada da vida
do ser humano, promovendo a morte sem sofrimento e ortotanásia neste processo,
é quando a morte passa a ser vista como uma condição natural de todo ser humano.
Para BRITO(2003), na formação profissional, é de grande importância a
preocupação com a formação ética.Para Julia (2009), a saúde e a bioética se unem
pela defesa da vida e tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e o
respeito á dignidade humana. A bioética tem sido incorporada á construção
histórico-social da enfermagem, para o enfermeiro enfrentar desafios cotidianos de
interligar o cuidado/ética e o cuidado/técnico, integrando princípios e competências
em contextos de cuidado e responsabilização pelo ao ser humano, promoção da
saúde e alivio do sofrimento. Para MARIA (2008), é fundamental como exigência
ética o respeito pela autonomia do paciente e seu direito de decidir sobre o
tratamento. A bioética analisa o assunto de uma forma mais abrangente. Portanto,
BOEMER(1997) diz que a questão da temática distanásia, eutanásia e ortotanásia,
são polêmicas e possui vários entendimentos, mas se
fazem pertinentes
discussões mediante estar norteando as praticas e assistência de enfermagem, bem
como as questões bioéticas neste contexto.
Palavras-chave: bioética, distanásia, eutanásia, ortotanásia, enfermagem.
Abstract: Expanded Summary: The objective of this study is to discuss the
bioethical implications in nursing care related dysthanasia ortotanásia.Para
euthanasia and Biondo (2009) dysthanasia is the process that prolongs life, using all
means that there is still hope, euthanasia is the action that leads to removal of
human life, promoting the suffering and death without orthothanasia this process is
when death comes to be seen as a natural condition of every human being. To
BRITO (2003), vocational training is very important concern for ethics training. For
JULIA (2009), health and bioethics unite in defense of life and aims at improving the
quality of life and will respect human dignity. Bioethics has been incorporated to the
construction of socio-historical nursing for nurses face daily challenges of connecting
care / ethics and care / technical, incorporating principles and skills in contexts of
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care and accountability for human respect, health promotion and relief of suffering.
To MARY (2008), is as fundamental ethical requirement to respect the patient's
autonomy and their right to decide about treatment. Bioethics examines the subject in
a more comprehensive way. So BOEMER (1997) says that the issue of thematic
dysthanasia orthothanasia and euthanasia are controversial and has several
understandings, but if they be relevant discussions by guiding the practices and
nursing care, as well as bioethical issues in this context.
Keywords: bioethics, dysthanasia, euthanasia, orthothanasia, nursing
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MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA AS UNIDADES FEMININAS DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO
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INTRODUÇÃO: Em 2010, o Ministério da saúde publicou a portaria 3.270
(26/10/10), que estabeleceu o elenco de medicamentos essenciais para o
atendimento de pessoas presas vinculadas às equipes de saúde do sistema
penitenciário brasileiro. A portaria traz duas listas, uma contendo medicamentos
considerados essenciais nas unidades prisionais em geral, e outra voltada
exclusivamente para as unidades femininas. Sendo listas padronizadas de
medicamentos para uso no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), essas listas
devem estar adequadas à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME). A RENAME reúne os medicamentos considerados essenciais para o
tratamento das doenças mais prevalentes tomando como parâmetro a realidade
brasileira. Esse conjunto de medicamentos, destinados ao tratamento da maior parte
das doenças que acometem a população, deve estar disponível em todo o sistema
de saúde público, cabendo adequações considerando as peculiaridades
epidemiológicas locais. Portanto, a RENAME é a lista oficial de medicamentos e
serve de instrumento básico para a elaboração de listas que visem padronizar
medicamentos considerados essenciais nos mais diversos segmentos/programas do
sistema de saúde. Nessa perspectiva, os medicamentos destinados às unidades
prisionais devem integrar a RENAME. Em relação ao elenco de medicamentos
exclusivos para as unidades femininas do sistema penitenciário, a portaria 3.270/10
inclui medicamentos antianêmicos, contraceptivos, anti-hipertensivos para
gestantes, antifúngicos, anti-infectantes e antiprotozoários. O presente estudo
objetivou verificar o grau de coincidência entre a lista de medicamentos direcionada
para as unidades femininas do sistema prisional e a RENAME. MATERIAL E
MÉTODOS: Foi realizada uma análise comparativa entre os medicamentos
disponibilizados pelo Sistema Penitenciário nas Unidades Femininas quanto à sua
adequação à RENAME levando-se em consideração os seguintes parâmetros:
fármaco, concentração ou quantidade de fármaco por unidade posológica e forma
farmacêutica. RESULTADOS: A lista de medicamentos estabelecida para o sistema
penitenciário feminino contém nove produtos farmacêuticos, sendo que todos os
fármacos integrantes constam na RENAME. Entretanto, 22,22% desses
medicamentos apresentam concentrações diferentes. O contraceptivo levonorgestrel
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consta na RENAME na quantidade de 1,5 mg por unidade posológica, enquanto na
lista do sistema penitenciário feminino a mesma substância é apresentada em 0,75
mg. Outro produto que apresenta formulação diferente é o metronidazol; na
RENAME é apresentado na concentração de 10% e na lista das unidades femininas
a 5%. É válido ressaltar que a maioria das formulações tópicas contendo
metronidazol possui uma concentração diferente, o que pode dificultar a aquisição
desse produto para a população carcerária. DISCUSSÃO: Considerando que a
portaria 3.270/2010 prevê o elenco básico de medicamentos exclusivos para as
unidades prisionais femininas, com aplicação em todo o território nacional, seria
esperado que a mesma estivesse integralmente adequada à RENAME, pois esta
última listagem reflete as condições patológicas mais prevalentes no panorama
nacional. CONCLUSÃO: Este trabalho verificou que 77,88% dos medicamentos
disponíveis para as unidades femininas do sistema penitenciário constam na
RENAME com a mesma concentração e forma farmacêutica.
Palavras-chave: RENAME, população carcerária, medicamentos para mulheres.

ESSENTIAL DRUGS FOR WOMEN OF UNITS BRAZILIAN
PENITENTIARY SYSTEM
INTRODUCTION: In 2010, the “Ministério da Saúde” published “Portaria 3.270”
(10/26/10), which established the list of essential medicines for the treatment of
prisoners linked to health teams Brazilian penitentiary system. The ordinance brings
two lists, one containing essential medicines in prisons in general and other units
dedicated exclusively to women. Being standardized lists of medicines for use within
the National Health System (SUS), these lists should be appropriate to the National
List of Essential Medicines (RENAME). The RENAME gathers essential medicines
for the treatment of prevalent diseases using as parameter the Brazilian reality. This
group of drugs for the treatment of most diseases affecting the population, should be
available throughout the Brazilian public health system, fitting adjustments
considering the epidemiological peculiarities sites. Therefore, RENAME is the official
list of medicines and serves as a basic tool for the preparation of lists aimed at
standardizing essential medicines in various segments / programs of the health
system. From this perspective, medicines intended to prisons should integrate
RENAME. Regarding the cast of unique drugs for female units of the penitentiary
system, the ordinance 3.270/10 includes medication for anemia, contraceptives,
antihypertensives mom, antifungal, anti-infective and anti-protozoal. This study aimed
to assess the degree of overlap between the list of drugs targeted to the female units
of the prison system and RENAME. MATERIAL AND METHODS: We performed a
comparative analysis between the medicines provided by Women's Penitentiary
System Units as their suitability to RENAME taking into account the following
parameters: drug concentration or amount of drug per dosage unit and dosage form.
RESULTS: The drug list established for the female prison system has nine
pharmaceutical products, and that all drugs listed on the RENAME members.
However, 22.22% of these drugs have different concentrations. The RENAME
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contraceptive levonorgestrel contained in the amount of 1.5 mg per dosage unit,
while the list of the prison system female presents the same substance at 0.75 mg.
Another product that presents a different formulation is metronidazole; RENAME is
shown with the 10% concentration and the list of units female to 5%. It is worth noting
that most topical formulations containing metronidazole has a different concentration,
which can hinder the purchase of this product to the inmate population.
DISCUSSION: Whereas the decree 3.270/2010 provides the basic cast of unique
drugs for women's prisons, with implementation throughout the national territory, it
would be expected that it was entirely appropriate to RENAME because the latter
listing reflects the most pathological conditions prevalent in the national scene.
CONCLUSION: This study found that 77.88% of the drugs available for the units of
the female prison system listed in RENAME with the same concentration and dosage
form.
Keywords: RENAME, prison population, medicines for women.
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REFLEXÕES SOBRE A BIOÉTICA E O ABORTO
Débora Gaio Vargas (debora.g.v@hotmail.com)
Jéssica Maria de Auda (mjessica-auda@hotmail.com)
Marcia Domênica Cunico (marcia.recuero@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná- Campus Palmas

Este estudo tem como objetivo discutir os aspectos bioéticos em relação ao
aborto, através de uma revisão bibliográfica. Percebemos a relevância do tema:
aborto e o direito da vida da mãe e do feto. O aborto é assunto polêmico e está
relacionado a diversos conceitos sociais e religiosos (DUARTE; ALMEIDA, 2010),
que sempre envolverá dilemas morais, porque não apresentam consenso na busca
de soluções, não sendo estas imediatas. (CHAVES et al; 2010). O aborto ocorre em
todos os países e em povos de diferentes credos. Em 2010, 15% das mulheres
brasileiras afirmaram já ter praticado o aborto por pelo menos uma vez na vida,
sendo que, sua prática é mais comum em mulheres de baixa escolaridade.
Aproximadamente metade dessas mulheres que praticaram o aborto recorreram ao
Sistema Único de Saúde (SUS) por complicações relacionadas ao procedimento. No
que concerne à bioética, o principal conflito é no que se diz respeito ao valor da vida
do feto e à autonomia reprodutiva da mulher (DINIZ; MEDEIROS, 2010). Pessalacia;
Rates (2010) diz que a autonomia é o direito de posicionar-se diante a razão e
emoção sendo a escolha individual de cada ser humano. Para Thomson (2012) o
direito da vida está relacionado a ter direito da continuidade dela e ter condições de
manter-se vivo; a seu ver a premissa de que o feto é um ser humano desde a
concepção não é bem verdadeira, pois um grupo de células recém-implantado não é
uma pessoa. A autora afirma que o feto tem direito à vida e que isso é mais forte do
que o direito de decidir da mãe sobre o que vai acontecer com/em seu corpo.
Também crê que apesar de todos terem direito à vida, alguns têm menos direito que
outros, como nos casos de que o feto fora gerado por um estupro. No Brasil a
mulher vítima de abuso sexual, que a gestação coloque em risco a sua vida e em
casos de feto anencefálicos, tem direito ao aborto legal (VIEIRA, 2011). Os
profissionais de saúde deparam-se com duvidas e dificuldades com relação aos
conhecimentos técnicos, práticos e científicos com relação ao aborto na sua pratica
profissional o que gera insegurança e incerteza na sua realização. Tal fato dificulta a
questão do aborto legal que, onde muitas vezes o posicionamento da equipe de
saúde frente a conflitos sociais, morais, religiosos e sexuais influencia na prestação
da assistência justa e humanitária com relação a essas mulheres (AQUINO;
MATTAR, 2012). Para Motta (2005) os profissionais de saúde devem ter não
somente o conhecimento técnico cientifico, mas também estarem preparados para
atender a questões emocionais, que ocorrem na pratica envolvendo os pacientes.
Segundo o Ministério da Saúde, o serviço de aborto legal no SUS foi elaborado para
atender vitimas de estupro e com risco de morte, situações em que o Código Penal
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não pune os médicos nem as mulheres que o realizam; e que está tentando garantir
o que está em lei e expandir sua política de humanização no momento do aborto.
Vale lembrar que o aborto induzido é considerado crime e que isso contribui para
uma baixa qualidade no atendimento às mulheres que o praticam, além de intimidar
os profissionais de saúde que atuam em serviços de aborto legal.
Palavras-chave: Aborto. Bioética. Direito a vida. Saúde.
This study has as objective to discuss bioethics aspects in relation to abortion.
Through a biography revise, we notice the importance of this matter and also mother
and fetus, rights life. The abortion is a polemic subject and it is related to several
social and religious concepts (DUARTE; ALMEIDA, 2010), it will always involve
morals dilemmas because they don’t present consensus on searching solutions, and
the solutions are not immediate (CHAVES et al; 2010). Abortion occurs in all
countries and among different creeds. In 2010 15% of Brazilian women affirmed they
had already practiced abortion at least once in their life. It was noticed also that its
practice is more ordinary in low education women. About half of these women that
practiced abortion have recurred to the proceeding. On what concerns to bioethics,
the main conflict is about the fetus value of life and the reproductive autonomy of
woman (DINIZ; MEDEIROS, 2010). Pessalacia; Rates (2010) says that autonomy is
the right of choosing a position between reason and emotion. The choice is individual
for each human being. For Thomson (2012) the right of life is related to having right
to its continuation and to have conditions to go on living; on his view that the fetus is
a human being from conception is not quite true, because a group of newly implanted
cells is not a person. The author states that the fetus has a right to life and that it is
stronger than the mother's right to decide what happens to / in your body. We also
believe that although everyone has the right to life, some have less rights than
others, as in the cases that the fetus had been generated by a rape. In Brazil, the
female victim of sexual abuse, that pregnancy endangers her life and in cases of
anencephalic fetus has the right to legal abortion (VIEIRA, 2011). Health
professionals are faced with doubts and difficulties related to technical knowledge,
practical and scientific on abortion in their professional practice which generates
insecurity and uncertainty in its realization. This fact complicates the legal issue of
abortion, where often the positioning of the healthcare team to face social conflicts,
moral, sexual and religious influence in the provision of humanitarian assistance and
just about these women (AQUINO; MATTAR, 2012). To Motta (2005) health
professionals should have not only scientific expertise but also be prepared to meet
the emotional issues that occur in practice involving patients. According to the
Ministry of Health, the service of legal abortion in SUS was designed to serve victims
of rape and life-threatening, situations in which the Criminal Code does not punish
doctors or women who do it, and who is trying to ensure that is in law and expand its
humanization policy at the time of abortion. Remember that induced abortion is
considered a crime and that this contributes to low quality care to women who
practice it, in addition to intimidate healthcare professionals who work in legal
abortion services.
Keywords: Abortion. Bioethics. Right to life. Health.
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Reflexões sobre a bioética relacionada à morte e sofrimento
humano
Autor: Jeana Cristina Barretta (jeanacristinab@gmail.com)
Autor: Crislaine Marcanzoni Pereira da Silva (crismarcanzoni@hotmail.com)
Marcia Domênica Cunico (marcia.recuero@ifpr.edu.br)
Silvia Heck (silvia_heck@hotmail.com)
Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas

Resumo Expandido: O conceito da morte traz consigo um efeito muito forte em
nossas vidas, ela erroneamente vem acompanhada do sofrimento humano. Mas que
tipo de morte é abordada: Moral ou biológica. E o sofrimento humano é designado
como algo necessário ou opcional. Assim o objetivo deste estudo é discutir os
aspectos bioéticos relacionados à morte e o sofrimento humano, através de uma
revisão de literatura. Pessini (2012) diz que a bioética é oriunda da ética e une
conhecimentos biológicos com valores morais. O objetivo da bioética é discutir e
refletir as questões éticas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico na área da
saúde, bem como suas consequências (ROMANO 2006). Para Albuquerque (2004)
a morte é parte integrante do processo de desenvolvimento humano e está presente
no cotidiano diário de nossas vidas. A compreensão sobre a morte influencia na
qualidade de vida da pessoa e na forma como ela interage com o processo de morte
e morrer. Os profissionais de saúde sentem uma responsabilidade enorme em
manter a vida dos pacientes, e lidam com a morte como algo resultante de um
acidente diante do propósito da sua profissão,que é salvar vidas (CÂNDIDO 2009).
Souza (2009) diz que a maior dificuldade para os profissionais de enfermagem é
lidar com a morte, pois ela surge como um fenômeno doloroso e de difícil aceitação.
A morte é a única certeza que temos desde o início de nossas vidas (MORESCO,
2010). Um importante contexto bioético relacionado com a morte é a eutanásia. Para
Chaves (2009) a eutanásia por estar ligada com a morte, recebeu ao passar dos
tempos um significado negativo. Entretanto, sua verdadeira significância é morte
sem dor, morte tranquila. DUrso (2005) reforça a questão legal de que no Brasil a
eutanásia é crime, sendo designada como homicídio doloso, porém, mesmo sendo
crime é praticada impunemente. Há uma mistura nos significados de eutanásia com
a distanásia, considerando assim a importância de sabermos o verdadeiro
significado de ambas (CARNEIRO 1998). Pessini (1996) descreve a distanásia como
morte com sofrimento, sendo assim prolongado o processo de morrer. Segundo
Romano (2006), o Ministério da Saúde (2006) diz que: fica a critério do paciente
escolher o tratamento à seguir, bem como a forma de cuidados, deixando de lado, a
decisão dos médicos diante ao tratamento, o que impossibilita práticas profissionais
relacionadas a eutanásia e distanásia. Chaves (2009) distingue outro tipo de morte:
a moral, onde afirma que esta acontece quando a pessoa falece socialmente, ou
seja, perante as instituições, mas não deixa de viver. Para Dantas (2003) O
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sofrimento é o enfrentamento intolerável com a verdade, causa dor no viver,
deixando o indivíduo distante do sentido que sustente e ampare a continuidade da
vida. Libanio (2009) diz que o sofrimento humano nada mais é que a sensação de
perda, seja ela física ou espiritual e diante de qualquer sofrimento usamos nossa
capacidade humana para superá-lo e minimizá-lo. Rodrigues (2010) diz que a
inclusão social, ou seja, a existência de uma comunidade integrada na vida do
indivíduo, determina a participação do mesmo nos mecanismos da sociabilidade,
fazendo então libertar-se das angústias existenciais, trazendo-o de volta para a vida
em sociedade. Em suma, podemos compreender que morte e sofrimento não estão
articulados. Chaves (2009) afirma que a morte faz parte da dinâmica da vida, sendo
assim, um processo onde, não importa quais forem as circunstâncias, irá acontecer,
mesmo que os processos tecnológicos possam adiar ou antecipar a morte. Assim
para o autor, o sofrimento quando classificado como psíquico é uma questão de
escolha, ou seja, podemos dar continuidade ao longo da vida ou findá-lo por nossa
própria vontade.
Palavras-chave: bioética, morte, sofrimento, inclusão social.
Abstract: The concept of death brings a very strong effect on our lives, she
mistakenly comes with human suffering. But what kind of death is addressed: Moral
or biological. And the human suffering is something designated as required or
optional. Thus the aim of this study is to discuss bioethical issues related to death
and human suffering, through a literature review. Pessini (2012) says that bioethics is
derived from biological knowledge unites ethics and moral values. The goal of
bioethics is to discuss and reflect on the ethical issues related to technological
development in health, as well as its consequences (ROMAN 2006). For
Albuquerque (2004) death is an integral part of the process of human development
and is present in the daily diary of our lives. The understanding of death influences
the quality of a person's life and how it interacts with the process of death and dying.
Health professionals feel a huge responsibility to keep patients' lives, and dealing
with death as a result of an accident on the purpose of his profession, which is to
save lives (CÂNDIDO 2009). Souza (2009) says that the biggest difficulty for nursing
professionals is dealing with death, as it emerges as a phenomenon painful and
difficult to accept. Death is the only certainty we have since the beginning of our lives
(MORESCO, 2010). An important bioethical context related death is euthanasia. For
Keys (2009) euthanasia because it is linked with death, the passing of time received
a negative meaning. However, its real significance is painless death, death quiet.
Durso (2005) reinforces the legal issue in Brazil that euthanasia is a crime, being
designated as murder, but even crime is being committed with impunity. There is a
mix in the meanings of euthanasia with dysthanasia, thus considering the importance
of knowing the true meaning of both (Carneiro 1998). Pessini (1996) describes as
dysthanasia death with suffering and thus prolonged the dying process. According to
Romano (2006), the Ministry of Health (2006) says that is up to the patient to choose
the treatment to follow, as well as how to care, leaving aside the decision of
physicians before treatment and hindering practices professionals related to
euthanasia and dysthanasia. Chaves (2009) distinguishes another type of death:
morality, maintaining that this happens when the person dies socially, ie, before the
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institutions, but it's live. To Dantas (2003) The suffering is intolerable confrontation
with the truth, because live in pain, leaving the individual away from the direction that
supports and sustain the continuity of life. Libanio (2009) says that human suffering is
nothing but the sense of loss, whether physical or spiritual, and before any suffering
we use our human capacity to overcome it and minimize it. Rodrigues (2010) says
that social inclusion, ie, the existence of an integrated community in the life of the
individual, determines the participation of the same mechanisms of sociability,
making then free itself from existential angst, bringing it back to life in society. In
short, we can understand that death and suffering are not articulated. Chaves (2009)
states that death is part of life dynamics, so a process where, no matter what the
circumstances, it will happen, even if the technological processes may postpone or
advance death. So to the author, when classified as psychological suffering is a
matter of choice, ie, we may continue throughout life or ending it on our own.
Keywords: bioethics, death, suffering, social inclusion
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FERTILIZAÇÃO BIOETICAMENTE ASSISTIDA
Autor: Kethleen Henkemaier (kethleenhenkemaier@hotmail.com)
Autor: Andressa Leite Rodrigues (andressa.leity@hotmail.com)
Marcia Domenica Cunico Recuero (marcia.recuero@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná- Campus Palmas
Resumo Expandido: Portanto, o objetivo deste estudo é discutir as questões
bioéticas relacionadas a fertilização assistida. Compete à bioética estudar a
moralidade da conduta humana na esfera das ciências da vida. O desejo de ter
filhos é um sentimento inato, primitivo. A fertilidade está relacionada à realização
pessoal, e a incapacidade de procriar representa uma falha em atingir o destino
biológico, além de ser um estigma social. Destaca Andrew Varga, os problemas da
fertilização assistida na ordem emocional, moral e legal: A inseminação artificial,
realizada com esperma do marido, obtido com a participação da esposa e com a
finalidade de atender a um desejo de participação de participação por parte de
ambos, o qual, não satisfeitos, constitui motivo de frustação e sofrimento, não fere
os princípios éticos, fundados no próprio direito natural, nem os costumes,
legitimamente reconhecidos. Diversa, porém é a inseminação heterólogica, i.
e.,realizada com esperma retirado de doador estranho, e por várias razões: 1porque contraria a estrutura básica do matrimônio, fonte única e legitima da
fertilização; 2- porque introduz numa família, um ser formado sem o patrimônio
genético correspondente ao marido e do seu tronco genealógico e que, realizado
sem o consentimento deste, equipara-se ao adultério; 3- porque é inconveniente,
numa família, um indivíduo sem as características do cônjuge masculino; 4- porque
cria um verdadeiro negócio, compra de esperma ou tráfico de agente criador de vida,
que só deverá ser utilizado como doação, complemento de uma união baseada no
amor e com a obrigação de criar e educar o filho; 5- porque estimula a organização
de um armazenamento de espermas para o atendimento dos diversos pedidos, i. e.,
de uma verdadeira espermateca; 6- porque pode provocar situação grave, quando o
doador procura conhecer o filho e explorar o fato; 7- porque a mãe, também, pode
querer conhecer o pai extramatrimonial de seu filho; 8- porque não elimina,
totalmente, a possibilidade de chantagem por parte dos técnicos e funcionários do
serviço de inseminação; 9- porque o arrependimento do marido pode ocorrer depois
da realização da fecundação artificial ou do nascimento, acarretando graves
problemas; 10- porque poderá haver repulsa do cônjuge masculino em relação ao
filho do doador, e o filho em relação ao suposto pai, se descobrir a inexistência da
paternidade alegada. Desde 1978 com o nascimento do primeiro “bebê-de-proveta”,
muitas técnicas foram descobertas como doação de material genético,
criopreservação de embriões, diagnóstico genético pré-implantacional, doação
temporária de útero. Junto com essas questões bioéticas foram surgindo em torno
da discussão sobre o status moral do embrião, que está intimamente ligado com as
questões de quando começa a vida humana e com a definição de “pessoa”. A
dimensão do impacto ético da anticoncepção não se restringe ao âmbito do
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indivíduo, do casal ou da família. Vai bem mais longe. Estende-se ao universo das
questões ecológicas, de preservação ambiental. Contudo o casal deve ser
totalmente esclarecido em relação à técnica, bem como informado sobre outras
alternativas de tratamento, as chances de sucesso e os riscos inerentes ao
procedimento. Desta forma é respeitada a autonomia do casal que exercita a
liberdade
de
procriação
mediante
o
consentimento
informado.
Palavras-chave: Fertilização Assistida, Bioética, Fertilização, Reprodução Humana.
Abstract: Therefore, the aim of this study is to discuss bioethical issues related to
assisted fertilization. Compete bioethics study the morality of human conduct in the
field of life sciences. The desire to have children is an innate feeling, primitive.
Fertility is related to personal fulfillment, and the inability to procreate is a failure to
achieve the biological destiny, besides being a social stigma. Andrew Varga
highlights the problems of assisted fertilization in emotional, moral and legal: Artificial
insemination, with sperm taken from her husband, obtained with the participation of
wife and aiming to meet a desire to share participation by both , which, not content, is
cause for frustration and suffering, it does not hurt ethical principles, founded on
natural law itself, nor the customs legitimately recognized. Miscellaneous but is
heterological insemination, i. and. held with donor sperm taken from strange, and for
several reasons: 1 - because it goes against the basic structure of marriage, and only
legitimate source of fertilization; 2 - because it introduces a family, a being formed
without the genetic patrimony corresponding to husband and its trunk pedigree and
that, without the consent of this, equates to adultery; 3 - because it is inconvenient, a
family, an individual without the characteristics of male spouse; 4 - because it creates
a real business, purchase of sperm or trafficking agent creator of life, which should
only be used as a gift, add a union based on love and the duty to rear and educate
the child; 5 - because it stimulates the organization of a sperm storage to meet the
various demands , i. and., a true spermatheca; 6 - because it can cause serious
situation when the donor seeks to know the child and exploit the fact; 7 - because the
mother also may want to know the father of her son extramarital; 8 - why not
eliminates completely the possibility of blackmail by the technicians and service staff
insemination; 9 - repentance because the husband may occur after the completion of
fertilization or artificial birth, causing serious problems; 10 - because there may be
repulsed spouse male in relation to the donor's son, and the son against the alleged
father, discovering the alleged lack of parenting. Since 1978 with the birth of the first
"test tube baby-of-", many techniques have been discovered as genetic material
donation, embryo cryopreservation, preimplantation genetic diagnosis, giving
temporary uterus. Along with these bioethical questions arose around the discussion
of the moral status of the embryo, which is closely connected with the questions of
when human life begins and the definition of "person." The ethical dimension of the
impact of contraception is not restricted to the scope of the individual, couple or
family. Goes much further. It extends the universe of ecological issues of
environmental preservation. However the couple must be fully understood in relation
to the technique, as well as informed other treatment options, the chances of success
and the risks inherent in the procedure. Thus is respected the autonomy of couples
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exercising
freedom
of
procreation
upon
informed
consent.
Keywords: Assisted Fertilization, Bioethics, fertilization, Human Reproduction.
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IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
RELACIONADAS A DISTANÁSIA, EUTANÁSIA E ORTOTANÁSIA.
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IFPR-Campus Palmas

Resumo Expandido: O objetivo deste estudo é discutir as implicações bioéticas na
assistência de enfermagem relacionadas a distanásia, eutanásia e ortotanásia. Para
BIONDO(2009) a distanásia é o processo que prolonga a vida, utilizando todos os
meios ainda que não haja esperança, eutanásia é a ação que leva a retirada da vida
do ser humano, promovendo a morte sem sofrimento e ortotanásia neste processo,
é quando a morte passa a ser vista como uma condição natural de todo ser humano.
Para BRITO(2003), na formação profissional, é de grande importância a
preocupação com a formação ética.Para Julia (2009), a saúde e a bioética se unem
pela defesa da vida e tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e o
respeito á dignidade humana. A bioética tem sido incorporada á construção
histórico-social da enfermagem, para o enfermeiro enfrentar desafios cotidianos de
interligar o cuidado/ética e o cuidado/técnico, integrando princípios e competências
em contextos de cuidado e responsabilização pelo ao ser humano, promoção da
saúde e alivio do sofrimento. Para MARIA (2008), é fundamental como exigência
ética o respeito pela autonomia do paciente e seu direito de decidir sobre o
tratamento. A bioética analisa o assunto de uma forma mais abrangente. Portanto,
BOEMER(1997) diz que a questão da temática distanásia, eutanásia e ortotanásia,
são polêmicas e possui vários entendimentos, mas se

fazem pertinentes

discussões mediante estar norteando as praticas e assistência de enfermagem, bem
como as questões bioéticas neste contexto.
Palavras-chave: bioética, distanásia, eutanásia, ortotanásia, enfermagem.
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Abstract: Expanded Summary: The objective of this study is to discuss the bioethical
implications in nursing care related dysthanasia ortotanásia.Para euthanasia and
Biondo (2009) dysthanasia is the process that prolongs life, using all means that
there is still hope, euthanasia is the action that leads to removal of human life,
promoting the suffering and death without orthothanasia this process is when death
comes to be seen as a natural condition of every human being. To BRITO (2003),
vocational training is very important concern for ethics training. For JULIA (2009),
health and bioethics unite in defense of life and aims at improving the quality of life
and will respect human dignity. Bioethics has been incorporated to the construction
of socio-historical nursing for nurses face daily challenges of connecting care / ethics
and care / technical, incorporating principles and skills in contexts of care and
accountability for human respect, health promotion and relief of suffering. To MARY
(2008), is as fundamental ethical requirement to respect the patient's autonomy and
their right to decide about treatment. Bioethics examines the subject in a more
comprehensive way. So BOEMER (1997) says that the issue of thematic dysthanasia
orthothanasia and euthanasia are controversial and has several understandings, but
if they be relevant discussions by guiding the practices and nursing care, as well as
bioethical issues in this context.
Keywords: bioethics, dysthanasia, euthanasia, orthothanasia, nursing
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CSA - A BRINQUEDOTECA E SUA CONTRIBUIÇÃO NO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Autor: Bárbara de Freitas Weigert (barbaraweigert@hotmail.com)
Autores: Eleaine Fortes (manna_forts@hotmail.com)
Luciana Aparecida de Oliveira (luciana_ap_oliv@hotmail.com)
Cleomara Alves de Mello (cleomara1985@hotmail.com)
Instituto Federal do Paraná

Resumo Expandido: O presente texto tem como objetivo mostrar a importância da
brinquedoteca no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica que tem como intuito apresentar a brinquedoteca como uma importante
aliada na educação da infância. O brincar faz parte da essência humana e o período
da infância é marcado pelas brincadeiras. Segundo Menestrina e Beyer (2006), toda
criança brinca, independente de qualquer cultura, crença ou classe social. Além de
permitir à criança um estado de alegria e prazer, a brincadeira é uma forma de
reconhecimento de si própria e do meio social em que vive. A ludicidade pode ser
utilizada em todos os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, podendo ser uma
das maneiras mais eficientes para envolver o aluno nas atividades propostas pelo
professor. Para Santos (2008) o brinquedo e a criança constituem uma relação
intima, e através dele a criança desenvolve sua imaginação, criatividade e expressa
seus sentimentos. A brincadeira de “faz de conta” permite que a criança imite o
adulto; sendo assim, podemos dizer que o brinquedo é uma representação do
mundo adulto e que a criança, ao brincar, está se preparando para entrar nele. A
brinquedoteca tem papel importante neste contexto, pois é um espaço destinado
especialmente para desenvolver jogos, brinquedos e brincadeiras. É um ambiente
preparado para desenvolver atividades lúdicas com o objetivo de estimular a criança
a brincar, pois lá ela tem contato com diferentes tipos de jogos e brincadeiras.
Segundo Roeder (2006) a brinquedoteca funciona como um laboratório de
observação, análise e compreensão do desenvolvimento humano, e serve também
de apoio aos diferentes cursos de licenciatura nas Universidades. Silva e Vinãs
(2006) afirmam que na brinquedoteca, as potencialidades e habilidades das crianças
são despertadas e desenvolvidas de maneira natural, sem forçá-las à atividades que
não gostam ou que não lhe despertam interesse; estão livres para escolhas e
vontades próprias. No contexto geral a brinquedoteca, além de oferecer atividades
lúdicas, também influencia definitivamente na formação e desenvolvimento do
educando, sendo um local que representa não só um "depósito" de brinquedos, mas
sim, um espaço para a estimulação e desenvolvimento integral do ser humano.
Nesse ambiente, o brincar supre algumas necessidades da criança, tais como:
expressar, participar, transformar, desenvolver, aprender e atuar com subjetividade
no cotidiano escolar, na sociedade e na sua cultura, integrando-a. Segundo Cunha
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(2001) a brinquedoteca é responsável por mediar a construção do saber, em
situações de prazer, com gosto de aventura, na busca pelo conhecimento
espontâneo e prazeroso, e ainda, incentiva extravasar sentimentos, conhecimentos
e emoções. Trata-se de um espaço em que se pode utilizar a ludicidade na
aprendizagem, mediante jogos e situações lúdicas que propiciem a reflexão sobre
conceitos matemáticos, lingüísticos e outros conhecimentos científicos. Ainda
segundo o mesmo autor (2001), a maior missão e preocupação da brinquedoteca é
a formação do ser humano integral, num período de vida tão importante em que a
criança está sendo educada. Outro aspecto que merece ser ressaltado diz respeito à
importância do brincar como forma de inclusão de crianças deficientes. Segundo
Almeida, Junior e Silva (2010) é no brincar que entendemos o valor da inclusão.
Através da brincadeira as crianças interagem, se divertem, brincam e jogam sem
perceber as diferenças dos seus colegas. Acredita-se, assim, que a brinquedoteca
pode ser um importante espaço de inclusão. Portanto, podemos concluir que a
brinquedoteca é um ótimo laboratório, pois permite o uso de diferentes recursos
lúdicos, que podem contribuir significativamente no processo de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Brinquedoteca; Brincadeiras; Infância; Ensino e Aprendizagem.
Abstract:This paper aims to show the importance of the playroom in the process of
teaching and learning. It is a literature that has the intention to present the toy as an
important ally in the education of children. The play is part of the human essence and
the period of childhood is marked by pranks. According Menestrina and Beyer
(2006), every child plays, regardless of any culture, creed or social class. Besides
allowing the child a state of joy and pleasure, play is a way of recognizing itself and
the social environment in which he lives. The playfulness can be used in all content
developed in the classroom and may be one of the most effective ways to engage
students in activities proposed by the teacher. For Santos (2008) the toy and the
child constitute an intimate relationship, and through it the child develops their
imagination, creativity and express their feelings. The game of "pretend" allows the
child to imitate the adult, so we can say that the toy is a representation of the adult
world and the child, while playing, is preparing to enter it. The toy library has an
important role in this context because it is a space specially designed to develop
games, toys and games. It is an environment prepared to develop activities with the
aim of encouraging the child to play, because there she has contact with different
types of games and play. According to Roeder (2006) a toy functions as a laboratory
of observation, analysis and understanding of human development, and also serves
to support different degree courses in universities. Silva and Vinas (2006) claim that
the toy library, the potential and abilities of the children are awakened and developed
naturally, without forcing them to activities that do not like or that does not arouse
interest; choices and are free to own wills. In the general context of the playroom,
and offers recreational activities also definitely influences the formation and
development of the students, and a location that is not only a "deposit" of toys, but
rather a space for the stimulation and development of the human being. In this
environment, playing some meets children's needs, such as: express, participate,
transform, develop, learn and act with subjectivity in everyday school life, society and
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culture, integrating it. According to Cunha (2001) the toy is responsible for mediating
the construction of knowledge, in situations of pleasure, tasting adventure, the quest
for knowledge spontaneous and enjoyable, and also encourages vent feelings,
knowledge and emotions. This is a space where you can use the playfulness in
learning through games and playful situations conducive to reflection on
mathematical concepts, linguistic and other scientific knowledge. According to the
same author (2001), the biggest concern of the mission and playroom is the integral
formation of the human being, a very important period of life in which the child is
being educated. Another aspect that should be highlighted concerns the importance
of play as a way to include children with disabilities. According to Almeida, Junior and
Silva (2010) is the play that understand the value of inclusion. Through play children
interact, play, play and play without noticing the differences of their colleagues. It is
believed therefore that the toy can be an important area of inclusion. Therefore, we
conclude that the toy is a great laboratory, it allows the use of different play
resources that can contribute significantly in the process of teaching and learning.
Keywords: Toy; Play; Childhood Teaching
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A HISTÓRIA DA ARQUITETURA ESCOLAR NO BRASIL
Autor: Sidimar de Lara Paz (sidi_lara@hotmail.com)
Autor: Joyce Ronquim (joyce.ronquim@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná (IFPR) câmpus Palmas

Introdução: A arquitetura escolar no Brasil teve inicio no século XVIII, a construção
de espaços adequados para o ensino, estava não apenas relacionada à
possibilidade da escola cumprir sua função social, mas também, engajada à
produção da singularidade da instituição escolar e da sua própria cultura
(KOWALTOWSKI, 2011). Desenvolvimento: Do final do século XIX até 1920
(período do Brasil colônia) a educação era de responsabilidade das instituições
religiosas, neste período obtivemos a arquitetura Neoclássica, um estilo imponente,
com pé direito alto, andar térreo a cima do nível da rua, grandes escadarias, etc
(KOWALTOWSKI, 2011). Nessa época a maioria das escolas ficava em frente a
praças como referencia de expressão do poder e da ordem política, geralmente elas
eram compostas por salas de aulas (ala feminina e ala masculina) e poucos
ambientes administrativos (KOWALTOWSKI, 2011). No inicio, a arquitetura escolar
teve maior destaque no estado do Rio de Janeiro, sendo referência para outros
estados, como foi o caso do Estado de São Paulo, que teve uma experiência em
elaborar projetos de Escola denominado de “Grupo Escolar”, que se consolidou
como exemplar para outros estados, nestes projetos foi repensado alguns itens para
melhorar a qualidade da estrutura escolar, tais como: cuidados com a ventilação,
iluminação, salubridade, criação de pátios, áreas de educação física, jardins, amplas
salas de aula, se preocuparam com a higiene e saúde, e as questões posturais
(BUENO, 2008). Destes estudos resultou a ideia de optar por uma arquitetura
moderna, entendida como racionalista, com uma linguagem formal, sem
ornamentação, de formas simples e bem geométricas, com tipologia arquitetônica
em L, U ou H (KOWALTOWSKI, 2011). Já no período de 1960 a 1990 foi pensado
em usar elementos pré fabricados para definir também projetos padrões, o processo
construtivo era de estrutura de concreto independentes com destaques aos pilotis,
onde originavam pavimentos sem fechamento para pátios de recreação, e o
fechamento aos demais pavimentos era tipo alvenaria de tijolos, com coberturas de
telhas de fibrocimento sobre lajes pré-fabricadas, ora aparentes, ora posteriores à
platibanda(KOWALTOWSKI, 2011). Entre 1990 a 2010 pela leitura dos projetos
identificam se quatro tipos de tipologia predominante: escolas compactas e verticais,
escolas horizontais com a quadra em seu centro, escolas dispostas em mais de um
volume e escolas longitudinais (FERREIRA; MELO, 2006). Nos projetos atuais de
escolas, busca-se por uma arquitetura contemporânea, como novos programas de
necessidades, pois muitas vezes a escola trabalha em tempo integral para atender a
necessidade atual da população, busca-se um espaço onde as crianças possa se
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sentir confortáveis e estimular o prazer de estudar. Conclusão: A arquitetura escolar
teve uma evolução do estilo neoclássico para o moderno, porém, muitas
características deste período ainda resistem nos projetos atuais de escolas, como
por exemplo, o layout das salas de aula com carteiras enfileiradas. A sociedade
contemporânea está exigindo uma nova maneira de projetar escolas, reconfigurando
a história da arquitetura escolar.
Palavras-chave: Arquitetura escolar, história, projetos padrões.
Introduction: The architecture school in Brazil began in the eighteenth century, the
construction of suitable spaces for teaching, was not only related to the possibility of
the school fulfilling its social function, but also engaged in the production of the
uniqueness of the school and their own culture (KOWALTOWSKI, 2011).
Development: From the late nineteenth century to 1920 (period of colonial Brazil)
education was the responsibility of religious institutions in this period we obtained the
Neoclassical architecture, a stately style, with high ceilings, floor to floor above street
level, large staircases, etc. (KOWALTOWSKI, 2011). At that time most schools stood
in front of the squares as reference expression of power and political order, they
were usually composed of classrooms (ala ala male and female) and few
administrative environments (KOWALTOWSKI, 2011). In the beginning, the
architecture school had more prominence in the state of Rio de Janeiro, with
reference to other states, as was the case of the State of São Paulo, who had
experience in developing projects of School named "School Group", which
consolidated as an example for other states, these projects was rethought some
items to improve the quality of school structure, such as care with ventilation, lighting,
sanitation, building patios, physical education areas, gardens, large classrooms, if
concerned with the health and hygiene, and postural issues (BUENO, 2008). These
studies led to the idea of opting for modern architecture, understood as a rationalist,
with a formal language, without ornamentation, simple shapes and geometric as well,
with architectural typology in L, U or H (KOWALTOWSKI, 2011). In the period 1960
to 1990 was thought to use prefabricated elements to also set standards projects, the
construction process was independent of the concrete structure with highlights on
stilts, which originated floors without closure for recreational patios, decks and
closing the other was type of masonry bricks, roofing tiles with cement slabs on
prefabricated, sometimes apparent, sometimes after the fascia (KOWALTOWSKI,
2011). Between 1990 to 2010 by reading the projects identified four predominant
types of typology: schools and compact vertical, horizontal schools with the court in
its center, schools arranged in more than one volume and longitudinal schools
(FERREIRA, MELO, 2006). In current designs of schools, search by a contemporary
architecture, as new needs programs, because often the school works full time to
meet the current need of the population, seeking a space where children can feel
comfortable and stimulate the pleasure of studying. Conclusion: The school
architecture has evolved from neoclassical to modern, however, many features of
this period are still resisting the current projects of schools, such as the layout of the
classrooms with desks lined up. Contemporary society is demanding a new way of
designing schools, reconfiguring the history of architecture school.
Keywords: Architecture school, history, design patterns.
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ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL: PROPOSIÇÃO DE
RENOVAÇÃO
Autor: Patricia Aparecida Gonçalves Dall’Asta (arqeurbpatriciag@hotmail.com)
Autor: Joyce Ronquim (joyce.ronquim@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná (IFPR) câmpus Palmas

Introdução: O presente trabalho faz uma abordagem sobre arquitetura moderna no
Brasil que se inicia por volta da década de 20, período em que teve a primeira
semana de arte moderna no país. Desenvolvimento: A primeira semana de arte
moderna foi realizada em fevereiro de 1922 com participação de pintores e
escultores, tinha como principal objetivo romper com arte o passado propondo uma
nova era artística, este evento desencadeou paixões e atingiu seu objetivo: pouco
importava as criticas severa e as vaias com frequência, no entanto, a influência da
arquitetura não foi visível neste primeiro momento, mas também não foi nula, foi
criado um clima novo, mesmo que as consequências não tenham sidos imediatas
(BRUAND, 1981). Os obstáculos a serem superados em relação a esta nova
arquitetura eram imensos: indiferença, incompreensão geral, alto custo dos materiais
industrializados (vidro, ferro e cimento), devido os métodos de construção ainda
artesanais, era preciso coragem e bom senso, mas isto não faltou as qualidades de
Gregori Warchavchik, cuja ação pioneira merece ser destacada (BRUAND, 1981). A
primeira obra do arquiteto considerada modernista foi sua própria residência,
construída em 1927, o arquiteto encontrou muitas dificuldades na execução do
projeto, desde a aprovação na prefeitura pois não tinha ornamentos, até os
elementos que não era possível de encontrar, como por exemplo, as esquadrias
(CAVALCANTI, 2001). Segundo Bruand (1981) sua obra representou uma etapa
necessária, já que tornou possível o rompimento com a influência da tradição e o
estabelecimento de um novo vínculo com as correntes vivas da arquitetura
internacional, o que ele não conseguiu, foi impor essa arquitetura de modo definitivo,
mas teve uma ação pioneira, preparou o caminho, contribuindo para uma nova
mentalidade nos jovens arquitetos do Rio de Janeiro. Que logo depois influenciada
por toda a vanguarda da época inclusive pela Bauhaus. Segundo Frampton (1997)
Bauhaus é o resultado da contínua tentativa em reformular artes aplicadas na
Alemanha por volta da virada do século. Vários arquitetos como, Le Corbusier e
Mies Van der Rohe, continuaram com o conceito e desenvolveram a arquitetura
moderna do Brasil, que tinha como principal interesse o rompimento com arquitetura
clássica, o Brasil queria uma independência cultural perante a comunidade europeia.
Conclusão: A primeira semana de arte moderna foi o primeiro item para a
transformação da arquitetura moderna no Brasil, Warchavchik foi de fundamental
importância para a proposição de renovação desta arquitetura, do seu conceito
surge uma arquitetura com novos princípios e ideiais, sendo sua residência como a
primeira obra moderna do Brasil. Por fim, vários outros arquitetos também
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influenciado pela Bauhaus deram continuidade neste conceito, resultando na
conhecida arquitetura moderna brasileira.
Palavras-chave: arquitetura moderna, Warchavchik,
Introduction: This paper presents an approach about modern architecture in Brazil
beginning in the decade of 20, during which he had the first week of modern art in the
country. Development: The first week of modern art was held in February 1922 with
participation of painters and sculptors, the main objective art break with the past by
proposing a new artistic era, this event has unleashed passions and achieved its
goal: it mattered little harsh criticisms and boos often, however, the influence of
architecture was not visible at this moment, but it was not void it has created a new
climate, even if the consequences are not immediate solids (Bruand, 1981). The
obstacles to be overcome in relation to this new architecture were immense:
indifference, incomprehension generally high cost of industrial materials (glass,
cement and iron), because the construction methods still craft, had to courage and
good sense, but this does not lacked the qualities of Warchavchik Gregori, whose
pioneering action deserves to be highlighted (Bruand, 1981). The first work of
modernist architect considered was its own residence, built in 1927, architect
encountered many difficulties in implementing the project, since the approval in the
prefecture because it had ornaments, until the elements was not possible to find, for
example, casings (Cavalcanti, 2001). According Bruand (1981) his work was a
necessary step, since it became possible to break with tradition and the influence of
establishing a new relationship with the living streams of international architecture,
which he failed, this architecture was imposing a definitive way but had a pioneering,
paved the way, contributing to a new mindset in the young architects of Rio de
Janeiro. Soon after that influenced the forefront throughout the season including the
Bauhaus. According to Frampton (1997) Bauhaus is the result of continuous effort to
reshape applied arts in Germany around the turn of the century. Several architects as
Le Corbusier and Mies van der Rohe, continued with the concept and developed the
modern architecture of Brazil, which had as its main interest the break with classical
architecture, Brazil wanted a cultural independence before the European community.
Conclusion: The first week of modern art was the first item to the transformation of
modern architecture in Brazil, Warchavchik was essential to propose renewal of this
architecture, its concept comes a new architecture with principles and ideals, and his
residence as the first modern work of Brazil. Finally, several others also influenced by
the Bauhaus architects have continued this concept, resulting in the well known
Brazilian modern architecture.
Keywords: architecture, modernism, Warchavchik,
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Resumo Expandido: Há poucas décadas a contabilidade era desenvolvida de
forma manual e basicamente para fins fiscais, mas atualmente, a contabilidade se
utiliza de hardwares e softwares para registrar os atos e fatos contábeis das
empresas, e através deste registro têm a sua disposição relatórios indispensáveis ao
processo de gestão. Dessa forma, o laboratório de aulas práticas de contabilidade
do Instituto Federal do Paraná – IFPR, campus Palmas, é uma ferramenta
necessária para a manutenção da qualidade do curso de Ciências Contábeis, já que
existem diversas disciplinas com foco no desenvolvimento da prática contábil.
Através do laboratório contábil reproduz-se o dia a dia da profissão, por exemplo:
contabilidade empresarial, estágio supervisionado, entre outras. Porém, o campus
Palmas, neste momento não possui a sua disposição nenhum técnico que possa
realizar a manutenção do mesmo. Diante da necessidade de manutenção e melhoria
do laboratório contábil do Campus Palmas, esse projeto visa oferecer assistência
técnica, monitoria e consultoria ao laboratório por parte dos alunos do curso de
Ciências Contábeis que possuem capacitação para exercer tais atividades, com a
supervisão dos professores coordenadores do projeto. Dentre as atividades
desenvolvidas já foi determinado um computador que é o servidor para base de
dados do sistema Exactus, devido as suas configurações, sendo que o mesmo foi
formatado e instalado o sistema operacional necessário ao bom funcionamento dos
softwares. Além disso, o software contábil utilizado para as aulas, Exactus, o banco
de dados e demais programas básicos também foram instalados no servidor. Com
relação aos demais computadores do laboratório inicialmente realizaram-se ajustes
e configurações para melhorar o desempenho dos mesmos, desinstalação de
programas antigos e ociosos, limpeza de disco, utilização da ferramenta
desfragmentação do disco rígido do computador e criação do computador cliente
que servirá como padrão para as demais. As dificuldades encontradas até o
momento são: falta de hardwares, limitação de banda e restrição de downloads de
softwares necessários. As próximas atividades programadas são: Instalação de
sistemas do Governo Federal de interesse acadêmico, criação dos usuários e
empresas no sistema Exactus, escolha e instalação de uma ferramenta de antivírus
para proteção dos computadores, criação de uma imagem dos softwares do
computador padrão para instalação da imagem padrão em todos os computadores.
Palavras-chave: Computadores. Contabilidade. Hardware. Software.
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Figura 1: Operações registradas pela Contabilidade
Fonte: Adaptado de Crepaldi (2011).

Expanded Abstract: A few decades ago, accounting was developed manually and
basically for fiscal purposes. Now, in contrast with the past, accounting uses
hardware and software to record the accounting acts and facts of companies and
through this record process they have, at their disposal, the necessary reporting to
the administration process. Therefore, the accounting classes practice laboratory at
the Federal Institute of Paraná - IFPR campus Palmas, is a necessary tool for the
quality maintenance of the Accounting course, since there are several disciplines
focusing on the development of accounting practice. Through the accounting
laboratory the daily lives of this profession is reproduced, such as: business
accounting, supervised work placement, among others. However, Campus Palmas
currently has not got any technician that can execute the maintenance. Faced with
the need to maintain and improve the Campus Palmas accounting laboratory, this
project aims to provide technical assistance, monitoring and consultancy to the
laboratory by students of the Accounting course who have training to perform such
activities under the supervision of the coordinator teachers of the project. Amongst
the developed activities it was already determined a computer in order to be the
server for the database system Exactus, due to its settings, and it was formatted and
installed the operating system needed for the proper functioning of the software.
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Besides, the accounting software used for classes, Exactus, the database and other
basic programs were also installed on the server. Regarding the rest of the
computers in the laboratory, initially settings and configurations were implanted in
them to improve their performance, removal of old and idle programs, disk cleanup,
use of the tool defragmentation of the computer hard disk and the creation of the
client computer that will serve as a standard for the others. The difficulties found so
far are: lack of hardware, bandwidth limitation and restriction of required software
downloads. The next programmed activities are: Installation of Federal Government
systems of academic interest, creation of users and companies in Exactus system,
choosing and installing an antivirus tool for the computers safety, creating an image
of the software in the standard computer for the installation of the standard image on
the other computers.
Keywords: Computers. Accounting. Hardware. Software.

Figure 1: Operations recorded by Accounting
Source: Adapted from Crepaldi (2011).
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ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O
AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FISICA
Elza Terezinha Cordeiro Müller (elza.muller@ifpr.edu)
Antonio Cecílio Silvério (antonio.silverio@ifpr.edu)
Jucélia Taiz Cordeiro Müller (jucelia.muller@ifpr.edu)
Leomara Battisti (leomara.battisti@ifpr.edu)
Aline Natiely Fagundes Ribas
Leticia de Oliveira Popovic
IFPR Campus Palmas, Aluna do Curso de Ciências Contábeis

A Secretaria da Receita Federal, libera a cada ano calendário, um programa
específico para elaboração da declaração e ajuste do Imposto de Renda da Pessoa
Física – DIRF. De acordo com a legislação do Imposto de Renda, o programa
permite dois modelos para informar o ajuste do imposto, sendo um modelo completo
um simplificado. A partir de estudos sobre os dois modelos, verificou-se que para
decidir qual é mais vantajoso, devem ser analisados os documentos que comprovam
rendimentos tributáveis e despesas dedutíveis do imposto. Pois, para os que
possuem apenas uma fonte de renda, e não têm dependentes, tem poucos gastos
com a educação e a saúde, é vantagem informar no modelo simplificado. No
entanto, para o contribuinte que possui uma renda média anual maior que R$
69.582,00, ou seja, em média R$ 5.800,00/mês, devem “somar as despesas que a
legislação permite deduzir”, se excederem 20% dos seus rendimentos, vale a pena
preencher a declaração no modelo “completa”, pois quanto mais gastos dedutíveis
comprovados, forem informados, menor será a renda tributável, que é o valor sobre
o qual incidirá a alíquota do impoato. Por isso torna-se necessário organizar os
documentos. Caso o contribuinte não tenha gastos comprovados o ideal é informar
no modelo simplificado, porém, o abatimento nesta opção é único, de 20%, limitado
ao teto de R$ 13.916,36, sendo que este teto foi para a DIRPF 2011/2012, este valor
substitui todos os descontos previstos na legislação e tem o benefício de não
precisar comprovar as despesas dedutíveis. Para exemplificar segue um
comparativo na figura 1:
Calculo Declaração Completa/2012
Rendimentos tributáveis em 2011
1.1 Recebidos de pessoa jurídica
1.5 Total de rendimentos tributáveis
Deduções
2.1 Previdência oficial (INSS)
2.2 Previdência privada (máximo 12% do item 1.5)
Quantidade de dependentes
2.3 Dedução com dependentes (nº x R$1.889,64)
2.4 Dedução com instrução (R$2.830,84 por pessoa)
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2.4.1 do próprio contribuinte
2.4.2 de dependentes
2.5 Despesas com saúde (sem limites)
Total de Deduções
BASE DE CÁLCULO (rendimentos - deduções)
Imposto devido
Calculo Declaração Simplificada/2012
Rendimentos tributáveis em 2011
1.1 Recebidos de pessoa jurídica
Total de rendimentos tributáveis
Deduções
2.1 Desconto simplificado 65,700,00 x 20%
Total de Deduções
BASE DE CÁLCULO (rendimentos - deduções)
Imposto devido
Fonte: adaptado da DIRPF/2012

R$ 2.830,00
R$ 2.830,00
R$ 5.000,00
R$ 22.659,28
R$ 43.040,72
R$ 3.343,69

R$ 65.700,00
R$ 65.700,00
R$ 13.140,00
R$ 13.140,00
R$ 52.560,00
R$ 5.766,55

Percebendo a necessidade de organização dos comprovantes e compreensão da
diferença entre os dois modelos, com o objetivo de orientar à comunidade do
Município de Palmas, com relação ao Imposto de Renda exercício 2011/2012,
destacando obrigações do contribuinte, prazo de entrega da declaração,
consequência da não entrega ou da entrega fora do prazo, durante os meses de
março e abril de 2012, os professores do curso de Ciências Contábeis do IFPR
Campus Palmas realizaram atendimentos à comunidade externa ao Campus e à
servidores que solicitaram orientações. Foram atendidos 23 (vinte e três)
contribuintes, sendo que para 18 (dezoito) deles foi vantagem informar no modelo
simplificado, e para outros 04 (quatro) contribuintes o IR a restituir ficou com valor
maior no modelo completo. Entre os vinte e três contribuintes, um deles, ficou com
valor de IR a pagar, o qual, quando comparado nos modelos simplificado versus
completo, o valor a pagar ficou menor na declaração completa, isso se deve ao
contribuinte ter suas despesas dedutíveis de IR, documentadas. Confirmou-se a
importância da organização dos documentos no ano anterior.
Palavras-chave: organização; imposto de renda; declaração.
DOCUMENT ORGANIZATION OF THE ADJUSTMENT OF INCOME TAX OF
PHYSICAL PERSONS
The internal revenue service, releases every calendar year, a specific program for
the issuance of a statement and adjustment of Individual income tax-DIRF. In
accordance with the income tax legislation, the program allows two models to inform
IR setting, being a complete a simplified model. From studies on both models, it was
found that to decide which is more advantageous, must be analyzed the documents
that prove deductible expenses and taxable income. Because, for those who have
only one source of income, and have no dependents, has fewer expenditures on
education and health, is advantage inform on simplified model. However, for the
taxpayer that has an average annual income greater than $ 69.582,00 on average $
5.800,00 per month, should "add up the expenses that the IRS allows you to deduct"
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if they exceed 20% of their income, worth filling the statement in full "model, because
the more worn deductive. To exemplify follows a comparative in Figure 1:
Complete declaration/2012
Taxable income in 2011
1.1 Received from legal person
1.5 Total taxable income
Deductions
2.1 Private official social security
2.2 Private pension plan (máximum12% of the item 1.5)
Enter the number of dependents next
2.3 Deduction with dependents (nº x $1.889,64)
2.4 Instructional deductions ($ 2.830,84 por pessoa)
2.4.1 own contributor
2.4.2 dependents
2.5 Health expenses without limits
Total Deductions
CALCULATION BASIS (income - deductions)
TAX DUE

$ 65.700,00
$ 65.700,00
$
$
$

7.000,00
1.220,00
2
3.779,28

$ 2.830,00
$ 2.830,00
$ 5.000,00
$ 22.659,28
$ 43.040,72
$ 3.343,69

Simplified declaration/2012
Taxable income in 2011
1.1 Received from legal person
Total taxable income
Deductions
2.1 Deductions simplified $ 65.700,00 x 20%
Total Deductions
CALCULATION BASIS (income - deductions)
TAX DUE
Source: adapted from DIRPF/2012

$ 65.700,00
$ 65.700,00
$ 13.140,00
$ 13.140,00
$ 52.560,00
$ 5.766,55

Realizing the need of organizing receipts and understanding the difference between
the two models, with the goal of guiding the community do Município de Palmas, in
relation to financial year 2011/2012 calendar year, the taxpayer's obligations,
including delivery of the Declaration, as a result of non-delivery or non-delivery
period, during the months of march and april 2012 the professors of Accounting of
IFPR Campus Palmas performed community service outside the Campus and to
servers that have requested guidelines. Were served 23 (twenty-three) contributors,
and for 18 (eighteen) of them were advantage inform on simplified model, and for
other 04 (four) brother to repay taxpayers got value higher in the complete model.
Among the twenty-three contributors, one of them was going to pay valued, which,
when compared in simplified models versus complete, the total amount was lower in
the full declaration, this is due to the taxpayer have tax-deductable expenses,
documented. Confirmed the importance of the organization of documents in the
previous year.
Keywords: Organization; income tax; declaration.
.
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O CASO SACOPÃ III
Autor: Carla Regina Wingert de Moraes (carlamoraes@proserv.com.br)
Kariana Menin (karipinho@hotmail.com)
Candida Joelma Leopoldino (candida.leopoldino@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
Resumo Expandido: O trabalho apresenta uma síntese do Caso Sacopã III,
extraída da obra de René Ariel Dotti, “Casos Criminais Célebres”, e objetiva analisar
suas consequências jurídicas e sociais. O crime do Sacopã, ocorrido em 6 de abril
de 1952 teve enorme repercussão, tanto na mídia, como no meio jurídico. Os
grandes meios de comunicação da época como a revista O Cruzeiro, a Revista Veja,
e O Globo, assim como criminalistas famosos, analisaram e deram seus pareceres
sobre o caso, para alguns um dos maiores erros judiciários do país. Um crime até
hoje permeado pela incerteza e dúvida. A trama contou com o homicídio de Afrânio
Arsênio de Lemos, influente bancário da época. O acusado do crime foi o Tenente
Alberto Jorge Franco Bandeira, o qual era namorado de Marina Andrade da Costa.
Tudo levava a crer que Afrânio teria tido um caso com Marina e por esta razão,
existia um triangulo amoroso, levando assim o tenente a assassiná-lo,
caracterizando o crime como passional. O Tenente Bandeira foi condenado a quinze
anos de reclusão. Cumpriu oito anos e alguns meses em regime fechado. Em 1972,
devido ao grande empenho e esforço de seu advogado Sousa Neto, ocorreu a
sessão de julgamento do habeas corpus, o qual anulou o julgamento de 1954, por
haver algumas nulidades no processo. Frisa-se a dimensão da conquista de Sousa
Neto, pois na época, a ditadura militar comandava o país. Seria marcado então um
novo júri para Bandeira, porém este não ocorreu, pois a ação prescreveu em
fevereiro de 1973. O Crime do Sacopã fora aludido por alguns, como um crime
político, no qual o tenente fora um bode expiatório, de pessoas influentes e
poderosas da época. Tem-se por fim, que reconhecido erro, foi permitido ao tenente
ser reintegrado à Aeronáutica em 1974 e reformado com a patente de capitão,
porém ele por todo resto de sua vida permanece amargurado, debilitado física e
psicologicamente pois nunca foi considerado inocente. Ao finalizar este estudo
muitas reflexões apresentam-se e questionamentos ficam, em função de que mesmo
na época o crime ficou com inúmeras dúvidas e significativas ausências de provas.
Importante ressaltar a decisão favorável ao habeas corpus, o que determinou novo
julgamento em função do fato ter acontecido em época da ditadura, em que existia
ausência de direitos e garantias, até porque através dos registros percebe-se fortes
indícios de que o crime estaria vinculado a família tradicional e com estreita ligação
com o Presidente da República Getúlio Vargas. Fundamental a determinação do
advogado, que meses após meses dedica-se a buscar indícios para fortalecer sua
tese, em busca de uma decisão favorável.O estudo serviu também para analisarmos
e destacarmos alguns aspectos: a Justiça é sempre justa?, O compromisso de
todos os envolvidos, no processo de acusar e julgar, foi realizado com
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imparcialidade? O procedimento foi correto para que não fosse contaminado? A
Justiça estava a serviço de determinados grupos sociais?
Palavras-chave: Caso Sacopã, Crimes Célebres- Direito Penal
Abstract: The paper presents a summary of the case Sacopã III, extracted from the
work of René Ariel Dotti, “Famous Criminal Cases”, and aims to analyze its legal and
social consequences. The crime of Sacopã occurred on April 6, 1952 had enormous
repercussions such as in the media and in the legal field. The major media of the
time as the magazines “O Cruzeiro”, “Veja”, and “O Globo”, as well as famous
criminologists, analyzed and gave their opinions about the case, for some one of the
biggest Judiciary error in the country. A crime until now permeated by uncertainty
and doubt. A plot included the assassination of Afrânio Arsênio de Lemos, influential
banking in that time. The crime charged was Alberto Jorge Franco Bandeira, which
was Marina Andrade da Costa´s boyfriend. It is believed that Afrânio have had an
affair with Marina, so there was a love triangle, leading Alberto to assassinate him,
characterizing the crime as passionless. Alberto was sentenced to fifteen years
imprisonment. Served eight years and a few months in the closed regime. In 1972,
due to the strong commitment and effort from his lawyer Sousa Neto, there was the
trial session of habeas corpus, which annulled the judgment of 1954, because there
were some nonentities in the process. Sousa´s victory was great, because during
that period, the military dictatorship ruled the country It would then settled a new jury
to Alberto, however it did not occur, because the action prescribed in February 1973.
The crime of Sacopã was said by some as a political crime, in which Alberto was a
scapegoat from the influential and powerful people of the time. After that the mistake
was recognized, the lieutenant was allowed to be reinstated to the Air Force in 1974
and retired as captain. Concluding this study, many questions remain, because in the
of the crime many doubts and significant absences of evidence. It is important to tell
correct decision of habeas corpus, which led to a new trial during the dictatorship,
which was full of the absence of the rights and guarantees. Fundamental was the
attorney´s actions, who month after month is dedicated to seeking evidence to
strengthen his thesis, seeking a better decision. This study also served to analyze
and highlight a few aspects: Is justice always fair?, Was the commitment of all
involved in the process of accusing and judging conducted with impartiality? Was the
procedure correct not to be contaminated?
Keywords: Case Sacopã, Famous Crimes, Criminal Law
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EN - USO DE RESÍDUO EVA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Áryon Fellipe Facco (facco_aryon08@hotmail.com)
Fagner Barrionuevo (guinho_fagner@hotmail.com)
Kathleen Dall Bello de Souza (kathleen.souza@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: A preocupação da humanidade com as questões ambientais
pode ser verificada no surgimento de diversas leis que regulamentam os programas
de gerenciamento de resíduos, bem como aterros e incineradores destinados a
receber esses materiais. Atualmente, bem mais que reduzir, reutilizar e reciclar (3
R’s) é necessário que as empresas geradoras dos resíduos se responsabilizem
totalmente pelo gerenciamento dos mesmos. Desse modo, diante da preocupação
de uma empresa de pequeno porte da região meio-oeste catarinense, que produz
em média 3.500 pares por dia de calçados, gerando por mês aproximadamente 400
kg de resíduo denominado Etileno Acetato de Vinila – EVA, sem destino adequado,
surge o presente trabalho que tem como objetivo incialmente realizar um estudo da
literatura verificando as possibilidades de utilização desse resíduo na construção
civil para posteriormente propor um uso viável ao material. O trabalho justifica-se
devido aos problemas provenientes do lançamento destes resíduos em lugares
inadequados como poluição visual, proliferação de insetos e pequenos animais,
além de causar uma ameaça constante de combustão. Nesse contexto, diversos
trabalhos apontam o uso do EVA com um material promissor no setor da construção
civil, além de matéria-prima para solados de chinelos, devido a suas características
técnicas e baixo valor econômico, oferecem um bom isolamento acústico e térmico
se utilizados em painéis para vedação e enchimento se lajes, e após moagem
também podem ser utilizados como agregados leve. Em blocos de concreto de
vedação utilizando o traço 1:3 (cimento: EVA) chegou-se a resistência de 3,4 MPa e
massa específica menor que 200 kg/m, ressaltando que de acordo com ABNT NBR
6136:2007, para serem considerados blocos com função estrutural estes blocos
deveriam possuir resistência de no mínimo 4,5 MPa. Diante disto, visto a
necessidade da continuação dos estudos para verificação da conformidade e
confiabilidade do uso do resíduo em blocos, e por esse material ser grande utilidade
na construção civil, pretende-se para a mesma dosagem sugerida no trabalho
pesquisado 1:3 (cimento:EVA) realizar os ensaios: análise dimensional, verificando
as três dimensões do bloco; absorção líquida, verificando o percentual de água
absorvido pelos blocos e determinação da resistência à compressão, verificando a
capacidade de carga que esses blocos suportaram quando submetidos a forças
exercidas perpendicularmente sobre suas faces. Por fim, para verificação da
viabilidade econômica será feita a composição de custo para a produção do material
e futura comercialização. Por tudo isso, acredita-se que este estudo contribuirá no
avanço das tecnologias que fazem uso de resíduos como materiais alternativos
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diminuirão os danos ao meio ambiente e possibilitará agregar um valor econômico a
um material antes descartado pela empresa.
Palavras-chave: EVA, resíduo, blocos estruturais.
Abstract: The concern of humanity with environmental issues can be found in the
emergence of various laws regulating waste management programs, as well as
landfills and incinerators intended to receive these materials. Currently, more than
reduce, reuse and recycle (3 R's) is necessary for companies generating waste fully
accountable for managing them. Thus, given the concern of a small business in the
Midwest region of Santa Catarina, which produces an average of 3,500 pairs of
shoes per day, per month generating approximately 400 kg of residue called
Ethylene Vinyl Acetate - EVA without proper destination, appears that the present
work aims to initially conduct a study of the literature verifying the possibilities of use
of this waste in construction to later propose a viable use the material. The work is
justified due to the problems arising from the release of this waste in inappropriate
places such as visual pollution, proliferation of insects and small animals, besides
causing a constant threat of combustion. In this context, several studies point to the
use of EVA with a promising material in the construction industry, as well as raw
material for soles slippers, due to its technical characteristics and low economic
value, provide a good acoustic and thermal insulation is used in panels for sealing
and filling up slabs, and after milling may also be used as lightweight aggregate. In
concrete blocks using the sealing trace 1:3 (cement: EVA) was reached strength of
3.4 MPa and density less than 200 kg / m, noting that according to ABNT NBR
6136:2007, to be considered blocks with structural function these blocks should have
strength of at least 4.5 MPa. Given this, seen the need for further studies to verify
compliance and reliability of using the residue block, and this material is very useful
in construction, it is intended to work in the same dosage suggested researched 1:3
(cement : EVA) perform the tests: dimensional analysis, checking the three
dimensions of the block; uptake by checking the percentage of water absorbed by
the blocks and determination of the compressive strength, checking the loading
capacity of these blocks bore when subjected to forces exerted perpendicular on
their faces. Finally, for economic feasibility check is made from the composition
production cost for the material and future commercialization. For all that, it is
believed that this study will contribute to the advancement of technologies that make
use of waste as alternative materials will reduce damage to the environment and
enable add economic value to a material discarded by the company before.
Keywords: EVA, residue, structural blocks.
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DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS
ECONTRADAS NO REVESTIMENTO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
Kessi Gabriele. Martins (kessi_martins@hotmail.com.br)
Kathleen Dall Bello de Souza (kathleen.souza@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: A patologia na construção civil é definida como o ramo da
engenharia que investiga as origens e causas das doenças ou defeitos que se
manifestam nas edificações, prejudicando sua durabilidade, funcionalidade e
estética. Além de oferecer riscos aos usuários, reduzem a credibilidade da
construtora perante o consumidor, e causam prejuízos financeiros à empresa que
deve reparar o produto em desconformidade, conforme prescreve a legislação do
código de defesa do consumidor. Neste contexto, o presente trabalho tem como
objetivo diagnosticar a causa das manifestações patológicas encontradas no
revestimento de várias paredes de uma residência unifamiliar na cidade de
Palmas/PR indicando as providências para correção do problema. O trabalho será
desenvolvido em três etapas: Na primeira etapa, será realizada a coleta de
informações com os proprietários sobre a construção, manutenções realizadas
durante os anos e verificação do tipo de solo onde a mesma foi construída, além de
uma análise visual e reconhecimento das manifestações patológicas com visita “in
loco”. Na segunda etapa serão analisadas as descrições e registros fotográficos
contidas nas revisões bibliográficas pesquisadas comparando-as com as
manifestações em estudo. Por fim, na terceira e última etapa, para confirmação dos
resultados encontrados na etapa anterior, com amostras extraídas do revestimento
em várias paredes, devidamente identificadas e mapeadas, serão analisadas
laboratorialmente, com a finalidade de conhecer a estrutura e composição,
verificando se há sais insolúveis ou materiais contaminados nas mesmas. Diante da
finalização da primeira e segunda fase, verificou-se que uma das possíveis causas
da desagregação do revestimento com pulverulência e formação de bolor em alguns
pontos das paredes da residência é a umidade ascendente proveniente do solo,
causada pela falta dos projetos básicos e executivos de impermeabilização,
conforme prescrições da ABNT NBR 9575:2010: Impermeabilização - Seleção e
projeto, e consequentemente uma execução deficiente. Assim, uma das possíveis
correções dessa patologia é a sua remoção com lixamento e lavagem da parede
com uma mistura de água e água sanitária para posterior adoção de uma barreira de
impermeabilização, por meio de membranas ou mantas que impeçam o contato
direto da edificação com a umidade existente no terreno. No entanto, para
confirmação dessa análise preliminar, serão aguardados os resultados dos ensaios
laboratoriais para a realização das orientações aos proprietários. Por tudo isso,
acredita-se que o investimento tanto no controle tecnológico dos materiais utilizados
na fabricação dos revestimentos, bem como o incentivo ao desenvolvimento do setor
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de impermeabilização e sua divulgação aos profissionais da área é uma das
ferramentas essenciais para a prevenção de manifestações patológicas, como a
estudada.
Palavras-chave: Manifestações patológicas, umidade, controle tecnológico.
Abstract: The pathology in construction is defined as the branch of engineering that
investigates the origins and causes of diseases or defects that manifest themselves
in buildings, damaging its durability, functionality and aesthetics. Besides offering
risks to users, reduce the credibility of the builder to the consumer, and cause
financial damage to the company must repair the product in disagreement, as the law
prescribes the code of consumer protection. In this context, this paper aims to
diagnose the cause of the pathological manifestations found in the lining of several
walls of a single-family residence in the city of Palmas / PR indicating the steps to fix
the problem. The work will be developed in three stages: The first stage will be held
to collect information with the owners about the construction, maintenance performed
during the years and check the soil type where it was built, and a visual analysis and
recognition of pathological manifestations visit with "in situ". In the second phase will
be analyzed descriptions and photographic records contained in the surveyed
literature reviews comparing them with the demonstrations in the study. Finally, the
third and final stage, to confirm the results found in the previous step, with samples
taken from various coating walls, properly identified and mapped, will be analyzed in
a laboratory, in order to know the structure and composition, checking for salt
insoluble or contaminated materials therein. Before the completion of the first and
second phases, it was found that one possible cause of the breakdown of the coating
with dustiness and formation of mold walls in places of residence is moisture upward
from the ground, caused by a lack of basic projects and waterproofing, as
requirements of ABNT NBR 9575:2010: Waterproofing - Selection and Design, and
consequently poor execution. Thus, a possible correction of this condition is removal
by grinding and washing the wall with a mixture of water and bleach for subsequent
adopting a waterproofing barrier, by means of membranes or webs which prevent
direct contact with the building moisture existing in the field. However, to confirm this
preliminary analysis, will be awaited the results of laboratory tests for the
implementation of guidelines to owners. For all these reasons, we believe that
investment in both the technological control of the materials used in the manufacture
of coatings, as well as encouraging the development of the sector and its
dissemination to waterproofing professionals is one of the essential tools for the
prevention of pathologic such as studied.
Keywords: Pathological manifestations, humidity, technological control.
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO E VERIFICAÇÃO DAS
PATOLOGIAS NA BR-163
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Adriano Zoche ( zocheadriano@hotmail.com)
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Kathleen Dall Bello de Souza (kathleen.souza@ifpr.edu.br)
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: O pavimento é uma estrutura executada em camadas de
diferentes materiais após a terraplanagem da superfície, destinada principalmente a
oferecer aos usuários conforto e segurança. Dentre os estudos necessários para o
dimensionamento de um pavimento rodoviário é fundamental o conhecimento do
solo de fundação, o subleito. Neste contexto, através de uma solicitação feita pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a elaboração
de um inventário da BR-163, rodovia federal longitudinal, com 3.467 km de extensão
total e aproximadamente 1.000 km não pavimentadas, que faz parte do programa de
Restauração/Recuperação e Conservação nas Rodovias do Estado do Paraná –
CREMA, surgiu o presente trabalho, que tem como objetivo principal mapear as
patologias no revestimento do pavimento e verificar a situação do subleito,
fornecendo informações importantes aos engenheiros responsáveis pelo programa.
Para isso, o presente trabalho seguiu a seguinte sequência: Inicialmente fez-se a
inspeção no campo, onde se realizou o Levantamento Visual Contínuo- LVC e a
Avaliação Objetiva de Superfície – IGG, apontando as deteriorações existentes no
pavimento. Simultaneamente se realizou a Avaliação Visual de Soluções – AVS, na
qual se levantou preliminarmente as soluções de revitalização do revestimento. A
segunda etapa se fez necessária devido à inexistência de um histórico sobre o
pavimento, constituiu-se da escavação aberta no solo de trincheiras, nos quilômetros
Km 16,2, Km 19,2, Km 33, Km 46,3, Km 63,7, Km 77, Km 88,9, Km 99,1, Km 104,8 e
Km 111,3 para a realização do Ensaio de compactação no subsolo, que seguiu a
metodologia prescrita pela ABNT NBR 7182:1988. Assim por meio de um extrator
iniciou-se o processo de preparação da amostra, coletou-se certa quantidade de
material que após ser seco ao ar, passou por uma peneira nº 4 (4,8mm). Na
sequência após homogeneização da amostra com água, compactou-a em três
camadas iguais no molde cilíndrico por meio de 25 golpes e retirou-se o colarinho e
a base do molde, para pesagem de todo o conjunto. Finalizando essa primeira
repetição, coletou-se uma pequena quantidade de material para determinação da
umidade, repetindo o processo quatro vezes. Diante da realização das duas etapas
chegaram-se aos seguintes resultados: As patologias encontradas foram: trincas,
panelas, abaulamentos e afundamentos plásticos nas trilhas de roda. Por sua vez o
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teor de umidade das amostras, apresentaram os seguintes valores: Km 16,2: h=
36,10%; Km 19,2: h= 34,70%; Km 33: h= 30,60%; Km 46,3:h= 32,10%; Km 63,7: h=
37,40%; Km 77: h= 37,40%; Km 88,9: h= 35,70%; Km 99,1: h= 34,10%; Km 104,8:
h= 37,60% e Km 111,3: h= 36,40%. Analisando a média dos dados acima, pode-se
afirmar que a umidade do subleito está com valor aproximadamente 5% superior ao
valor estipulado no projeto da rodovia. Associando esse valor com o tipo de material
predominante na rodovia, que é argila siltosa, verificou-se que há uma maior
absorção de umidade e favorecimento ao acontecimento das patologias
encontradas. Portanto, uma das soluções possíveis para recuperação dessa
pavimentação, é o reforço do subleito, com material mais apropriado, no entanto é
imprescindível a complementação dessa análise com os demais ensaios e estudos.
Palavras-chave: Pavimento, subleito, patologia.
Abstract: The flooring a structure executed layered of different materials after the
earthworks of the surface, aimed mainly at offering comfort and security. Among the
studies necessary for the dimensioning of a road surface, is essential the knowledge
of the foundation soil, the subgrade. In this context, through a request made by the
National Department of Transport Infrastructure (Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte – DNIT) to the development of an inventory of the BR-163
federal highway longitudinal, with 3,467km of total extension and approximately
1,000km unpaved, which is part of the program Restoration/Recovery and
conservation highways in the State of Paraná – CREMA, emerged the present work,
which has as objective main map the pathologies in the floor coverings and check the
status of subgrade, providing important information to the engineers responsible for
the program. For this, the present study followed the following sequence: Initially
made to field inspection, where the Continuous Visual Lifting – LVC was carried, and
the Objective Evaluation of Surface – IGG, indicating the deterioration in the existing
pavement. Simultaneously was carried out Evaluation Visual of Solutions – AVS in
which arose preliminarily the solutions of revitalization coating. The second stage
was necessary due to the absence of a historical on the pavement, consisted of the
excavation open in the ground of trenches, in kilometers Km 16,2, Km 19,2, Km 33,
Km 46,3, Km 63,7, Km 77, Km 88,9, Km 99,1, Km 104,8 e Km 111,3 for the
realization of compaction test underground, which followed the methodology
prescribed by ABNT NBR 7182:1988. So by means of an extractor started the
process of preparing of the sample was collected certain of material that after being
air dried, passed through a sieve N° 4 (4.8 mm). Following after homogenization of
the sample with water, compacted it the collar and the base of the mold, for weighing
of the whole. Finalizing this first repetition, collected a small amount of material for
moisture content determination, repeating the procedure four times. Faced the
realization of the two stages arrived to the following results: The pathologies found
were: cracks, pans, cambers and sags plastic in the wheel trails. In turn, the moisture
content of the samples showed the following values: Km 16,2: h= 36,10%; Km 19,2:
h= 34,70%; Km 33: h= 30,60%; Km 46,3:h= 32,10%; Km 63,7: h= 37,40%; Km 77: h=
37,40%; Km 88,9: h= 35,70%; Km 99,1: h= 34,10%; Km 104,8: h= 37,60% e Km
111,3: h= 36,40%. Analyzing the average of the data above, it can be stated that
moisture from the subgrade is with value approximately 5% higher than the amount
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stipulated in the road project. Associating this value with the predominant type of
material on the highway, which is silty clay, it was found that there is a higher
moisture absorption and facilitating the occurrence of pathologies found. Therefore,
one possible solution to this paving recovery is the strengthening of subgrade, with
most appropriate material, however it is indispensable the complementation this
analysis with other tests and studies.
Keywords: Flooring, Subgrade, Pathology.

ISSN 2237-700X

468

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

LLA - EDUCAÇÃO MUSICAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA
EXPERIÊNCIA REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA ARTE EM
FOCO NO IFPR CÂMPUS PALMAS
Aline Tamashiro (tama.shiro@hotmail.com)
Amanda Iark (amandaiark_ifpr@hotmail.com)
Thalita Miranda Guerini (thalitaguerini@hotmail.com)
Márcia de Oliveira Selk (marcia.selk@sesipr.org.br)
Instituto Federal do Paraná ¨C IFPR Câmpus Palmas

Introdução: O Programa Arte em Foco tem como principal objetivo a contribuir com
as atividades complementares dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Artes
Visuais, Letras e Pedagogia, como também, com a formação continuada de
profissionais do Ensino de Arte do Município de Palmas - Pr. Trata-se de um
programa de ação de extensão do IFPR Câmpus Palmas.
Através de pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em
Artes Visuais do IFPR Câmpus Palmas foram levantadas as necessidades e
fragilidades dos acadêmicos, como também, dos professores que atuam nessa área
no Município de Palmas. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte, os
eixos do Ensino de Arte (PCNs, 1997) se referem a: artes visuais, dança, música e
teatro. Nas pesquisas realizadas foram apontadas escassas ações nos quatro eixos
do Ensino de Arte, tendo o eixo artes visuais com algumas práticas pedagógicas
predominantes nesse cenário.
Desenvolvimento: O Programa Arte em Foco visa a contribuição de cursos, oficinas
e apresentações culturais, nos quatro eixos do Ensino de Arte, para o público citado.
Através do Programa foi realizado o Curso Educação Musical na Educação Básica,
com a oferta de vinte cinco vagas, apresentando em seu escopo os seguintes
conteúdos: elementos caracterizadores do som, elementos da música, percussão
corporal, função social da educação musical, conceitos e contextualização. As
atividades foram desenvolvidas através de brincadeiras de roda jogos, parlendas,
vídeos educativos, exploração de sons corporais, sons do cotidiano, objetos do
cotidiano e de materiais alternativos. O objetivo foi contribuir com questões teóricas
e práticas para a práxis pedagógica dos envolvidos.
Material e métodos: O referido curso foi desenvolvido através de encontros
semanais de quatro horas, uma vez por semana, sendo que, como atividade
avaliativa, foi prevista uma intervenção pedagógica sobre uma das abordagens
desenvolvidas no curso, totalizando quarenta horas de curso. As vagas foram
preenchidas por acadêmicos que se encontram no último período do Curso de
Licenciatura em Artes Visuais, professores da rede pública municipal, estadual e da
rede privada de Palmas - Pr. Quando o referido curso foi divulgado houve uma
procura intensa para as inscrições, sendo quarenta e duas efetivadas. Já no primeiro
encontro muitos dos que realizaram as inscrições não compareceram, por diferentes
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motivos pessoas. No segundo encontro outros inscritos não compareceram, ficando
a turma com dezoito integrantes efetivamente.
Resultados: O Curso de Educação Musical na Educação Básica teve como
resultado o envolvimento das pessoas em cada encontro de maneira crescente, a
troca de ideias e experiências, tornando o curso prazeroso e envolvente. Como
atividade avaliativa os participantes realizaram uma intervenção pedagógica, em um
dos eixos da educação básica, relataram no último encontro do curso e mostraram
fotos e/ou filmagens das atividades desenvolvidas. Foi possível observar ações
propostas no Curso e que na prática pedagógica foram possíveis de serem
realizadas. No término do curso os participantes responderam critérios avaliativos
sobre o curso, sobre os docentes, qual o conhecimento adquirido, quais as
contribuições efetivas para a prática pedagógica, com um espaço para observações
e comentários. Dentre as questões respondidas, de maneira geral, os participantes
relataram que o curso contribuiu, podendo, em qualquer nível da Educação Básica,
ser aplicado os conhecimentos adquiridos.
Conclusão: Observa-se a carência de oferta de cursos para a contribuição na
prática pedagógica e, conforme relato dos participantes do Curso Educação Musical
na Educação Básica, as atividades desenvolvidas no decorrer do curso contribuÍram
e contribuirão para a práxis dos mesmos. Os participantes solicitaram a continuidade
do Curso ofertado, bem como, a oferta de cursos nos outros eixos do Ensino de
Arte.
Palavras-chave: Ensino de Arte; Educação Básica; Formação continuada.
Introduction: Art in Focus Program's main objective is to contribute complementary
activities of the students from Bachelor of Visual Arts, Literature and Pedagogy, as
well, with the continuing education of professionals in Art Education of the City of
Palms - Pr . It is a program of action extension IFPR Campus Palmas.
Through research conducted by academics from the Bachelor of Visual Arts Campus
Palmas IFPR we surveyed the needs and weaknesses of the students, but also
teachers who work in this area in the City of Palms. According to the National
Curriculum - Art, the axes of Art Education (PCNs, 1997) refer to: visual arts, dance,
music and theater. In surveys were pointed scarce shares in the four axes of Art
Education, with the axis visual arts with some pedagogical practices prevalent in this
scenario.
Development: The Art in Focus Programme aims to contribute to courses,
workshops and cultural performances in the four axes of Art Education for the public
quoted. Through the program was held the Music Education Course in Basic
Education, offering twenty five seats, presenting in its scope the following contents:
characterizing elements of sound, music elements, body percussion, social function
of music education, concepts and context . The activities were developed through
play wheel games, rimes, educational videos, exploitation of body sounds, everyday
sounds, everyday objects and alternative materials. The objective was to contribute
to theoretical and practical issues involved in the pedagogical praxis.
Methods: This course was developed through weekly meetings of four hours, once a
week, and evaluation activity was planned as a pedagogical intervention on one of
the approaches developed in the course, totaling forty-hour course. The vacancies
ISSN 2237-700X

470

II Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
12 e 13 de outubro de 2012

were filled by scholars who are in the last period of the Bachelor of Visual Arts
teachers in public municipal, state and private network Palmas - Pr When that course
was released there was a strong demand for applications, being forty-two effect. In
the first encounter many who made the inscriptions did not attend for various reasons
people. In the second meeting other registered did not attend, leaving the class with
eighteen members effectively.
Results: The Musical Education Course in Basic Education resulted in the
involvement of people at each meeting increasingly, the exchange of ideas and
experiences, making the course enjoyable and engaging. As Seen evaluative
participants performed a pedagogical intervention in one of the axes of basic
education, reported at the last meeting of the course and showed pictures and / or
footage of activities. It was possible to observe the course and proposed actions that
were in pedagogical practice could be made. At the end of the course participants
responded evaluative criteria on the course, on teachers, which the acquired
knowledge, which contributions to effective teaching practice, with a space for notes
and comments. Among the questions answered in general, participants reported that
the course contributed and may, at any level of Basic Education, to apply the
knowledge acquired.
Conclusion: There is a lack of course offerings for the contribution in teaching
practice and, as reported participants' Music Education Course in Basic Education,
the activities developed during the course contributed and will contribute to the praxis
thereof. The participants requested the continuation of the course offered, as well as
offering courses in other axes of Art Education.
Keywords: Art Education, Basic Education, Continuing Education.
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Resumo Expandido: A ilustração científica é uma forma de registrar e documentar
o mundo natural, utilizando das técnicas de desenho e pintura, operando tanto no
sentido estético-artístico quanto no didático-científico. Sua presença já faz parte do
cotidiano dos estudantes, uma vez que está presente nos livros didáticos, onde
auxilia a compreensão do texto e a contextualização do conteúdo, apresentando
diferentes realidades. Além disso, é um campo amplo de trabalho, já que é
necessário ilustradores para confeccionar a ilustração de teses, monografias e
dissertações acadêmicas. O Curso interdisciplinar de Ilustração Cientifica (CIIC) e a
Mostra Interdisciplinar de Ilustração Cientifica (MIIC) foram desenvolvidos através da
união entre o curso de Licenciatura em Artes visuais e Licenciatura em Ciências
Naturais, que visa atender a comunidade com foco em alunos do ensino médio
interessados nas duas áreas distintas. Foi feita a divulgação do curso, em duas
instituições de ensino publico, Sebastião Paraná e Dom Carlos, ao todo foram
inscritos aproximadamente 40 alunos, que aprenderam ao longo do ano técnicas de
representação bidimensional com grafite, nanquim e aquarela, além de aulas de
biologia, com o intuito de construir material para exposição. Durante a I Mostra,
foram escolhidos os 2 alunos por votação dos visitantes, sendo contemplados com
uma bolsa do CNPq para continuarem com a produção. Assim, o curso continuou
entre 2 bolsistas acadêmicos do IFPR e a estudante do ensino médio. Durante o
primeiro semestre de 2012, os alunos bolsistas revisaram as técnicas de
representação, com o objetivo de reforçar a qualidade técnica para expor para a
comunidade os resultados obtidos pelo projeto sob a forma da Mostra Itinerante de
Ilustração Científica. A Mostra foi realizada em 5 instituições: Escola Sebastião
Paraná, Colégio Dom Carlos, Colégio HBC, Escola de Arte e IFPR. Na feira cultural
da Escola Sebastião Paraná, a exposição foi montada num corredor com amplo
espaço, tendo um fluxo de aproximadamente 200 pessoas durante dois períodos; na
feira cultural do Colégio Dom Carlos, que foi realizada no Grêmio Estudantil Castro
Alves, foram disponibilizados espaços ao redor da plateia junto à exposição de
outros trabalhos e pode-se notar que, apesar da presença de um grande público, o
foco se manteve nas apresentações artísticas e a Mostra não atraiu a atenção, não
compensando as dificuldades e os gastos para o deslocamento da exposição. No
Colégio HBC a exposição teve um caráter diferente das anteriores devido ao fato de
não ter evento acontecendo. Os alunos, acompanhados pelos professores, saíam
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das salas de aula com o objetivo de fruir da exposição, onde eram monitorados
pelos bolsistas. Por fim, na Escola de Arte foi separado um local especifico para a
exposição onde os alunos vinham em grupos acompanhados pelos seus
professores, assim como no HBC. Entretanto, os alunos estavam na faixa de 6 a 12
anos e demostraram uma maior curiosidade sobre os materiais e as técnicas. O
ultimo lugar de exposição foi na mostra de cursos do IFPR – Câmpus Palmas, que
ocorreu em dois períodos. A exposição ficou em uma sala separada aberta para a
visitação da comunidade. Em geral, as dois melhores momentos da exposição
itinerante foram na Escola de Arte e no HBC devido ao maior interesse dos
visitantes e à receptividade apresentada para com a ideia da Mostra, que é
apresentar o projeto aumentando o interesse da comunidade. Portando, conclui-se
que a Mostra Interdisciplinar de Ilustração Cientifica alcançou seus objetivos,
fazendo valer os dois anos de trabalho e aprendizado, pois durante as exposições
houve um grande interesse dos alunos e presume-se que sua visão sobre ilustração,
sua relação com a ciência e também sobre os processos dos trabalhos, foi
transformada.
Palavras-chave: Ilustração científica, Mídia, Ensino de Ciências.
Abstract: Scientific illustration is a way to register ad document natural world, using
technics of drawing and painting, working both aesthetic-artistic and didatic-scientific
ways. It's presence is part of the daily lives of students, since it's present in
textbooks, which helps the understanding of the text and contexting of the content,
presenting differents realities. It's also a big field of working, once illustrators are
needed to realize images for thesis, monographies and general academic papers.
The Curso Interdisciplinar de Ilustração Científica (CIIC) and the Mostra
Interdisciplinar de Ilustração Científica (MIIC) were developed througout union
between the bachelor degrees in Visual Arts and Biological Sciences, aim to attend
community focusing styudents from hith school interested in both areas of
knowledge. We divulgate the course in two public schools, Sebastião Paraná and
Dom Carlos, where 40 students manifested their interest. They learned technics of
bidimensional representation with graphite, ink and watercolor, and biology classes,
with the aim of building material for exhibition. During the exposition, 2 students were
chosen most voted, who won grants from CNPq to keep production througout next
year. So the course follows with only IFPR and CNPq scholars
s 2 alunos mais votados, sendo contemplados com uma bolsa do CNPq para
continuarem com a produção. Assim, o curso continuou entre 2 bolsistas
acadêmicos do IFPR e a estudante do ensino médio. During the first half of 2012, the
scholarship students reviewed the techniques of representation, in order to
strengthen the technical quality to expose the community the results of the project in
form of Itinerant Exhibition of Scientific Illustration (Mostra Itinerante de Ilustração
Científica). The show was performed in 5 institutions: Escola Sebastião Paraná,
Colégio Dom Carlos, Colégio HBC, Escola de Arte and IFPR. At the cultural fair in
Sebastião Paraná, the exhibition was mounted in a hallway with ample space, with a
flow of approximately 200 people during two periods; cultural fair at the Colégio Dom
Carlos, which was held at the Grêmio Estudantil Castro Alves, spaces made
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available was around the audience with the exhibition and other works; despite the
presence of a large audience, the focus remained on the performing arts and our
Exhibition did not attract attention, don't compensating the difficulties and expenses
for shifting exposure. Colégio HBC exposure had a different character from the
previous due to the fact that there was no event happening. The students,
accompanied by teachers, left the classroom in order to enjoy the exhibition, where
they were monitored by scholars. Finally, the Escola de Artes did separate a specific
location for display where students came in groups accompanied by their teachers,
as well as the HBC. However, students were aged 6-12 years and demonstrated a
greater curiosity about materials and techniques. The last place of exhibition was on
show courses of IFPR - Campus Palmas, which occurred in two periods. The
exhibition was in a separate room open for visitation community. In general, the two
best moments of the exhibition were Escola de Artes and HBC due to higher visitors
interest and receptivity presented with the idea for the show, which is to present the
design by increasing the community's interest. Porting, we conclude that Mostra
Interdisciplinar de Ilustração Cientifica achieved its goals, enforcing the two years of
work and learning, as during the exhibition there was a great interest of students and
it is presumed that their vision of illustration, their relation to science and also about
the processes of work, was transformed.
Keywords: Scientific Illustration, Media, Science Teaching.
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