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APRESENTAÇÃO 

 

O 4º Congresso Amazônico de Iniciação Científica, sob o tema: “Desafios e 

perspectivas no ensino e aprendizado em tempos de pandemia”, buscou estimular a 

partilha de saberes através da divulgação de pesquisas realizadas por acadêmicos, 

professores e demais pesquisadores, bem como refletir sobre os desafios e 

perspectivas no ensino e aprendizado em tempos de pandemia.    

Desde a sua 1ª Edição, em 2016, busca-se discutir a importância da pesquisa 

como propulsora do desenvolvimento de habilidades cognitivas, humanas e técnicas, 

onde docentes e discentes ensinam e aprendem com as interações entre os 

fenômenos e suas relações com a sociedade. 

Em tempos de isolamento social devido à pandemia do Covid19, nos voltamos 

para os desafios que enfrentamos e ainda vivemos quanto ao ensino e aprendizado, 

porém, visamos novas perspectivas que nos impulsionem a repensar, ressignificar e 

qualificar o processo de ensinar e aprender.  

O destaque nessa edição totalmente online, que aconteceu durante a 30ª Semana 

Acadêmica da Faculdade La Salle Manaus, ficou por conta dos trabalhos científicos 

apresentados virtualmente na 29ª Mostra de Metodologia Científica, dando maior 

visibilidade e alcance às pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos e pesquisadores 

da Faculdade, além das realizadas por pesquisadores de outras instituições que 

participaram do evento.  

Além disso, palestras com especialistas, oficinas e minicursos também integraram 

a programação. Desta forma, o conteúdo científico do Congresso pode ser acessado 

por milhares de pessoas no Brasil e no exterior, valorizando e divulgando as pesquisas 

realizadas na Amazônia. 

Com entusiasmo, divulgamos os trabalhos apresentados durante esta 4ª edição 

do CAIC, agradecendo aos que compartilharam seus conhecimentos, ensinaram e 

aprenderam, conheceram e divulgaram, e estiveram juntos mesmo à distância.  

 

Prof. Dr. Jones Godinho 
                    Coordenação Geral do 4° CAIC 

              Faculdade La Salle Manaus 
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AULAS REMOTAS E MÉTODOS DE ENSINO PARA ALUNOS SURDOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 NA CIDADE DE MANAUS. 

 
Gabriel R. de Souza*, Rafael P. Moreira 2, Edilson Morais e Silva3 
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3. Mestre em Educação. Faculdade La Salle Manaus. edilson.silva@faculdadelasalle.edu.br  

 

RESUMO 
 

Este artigo aborda sobre as aulas remotas e os métodos de ensino para os 
alunos surdos, ao refletirmos sobre essa temática, nos veio o seguinte problema de 
pesquisa: quais estratégias têm sido utilizadas pelos professores, para esses 
encontros? De acordo com esse problema temos como objetivo geral verificar quais 
as principais estratégias têm sido utilizadas pelos professores nessas aulas, seguido 
dos objetivos específicos: Analisar quais metodologias estão sendo utilizadas; 
Identificar quais as ferramentas e tecnologias tem maiores recursos de acessibilidade; 
Registrar qual estratégia de maior sucesso para as aulas remotas dos alunos surdos. 
A metodologia desse trabalho foi por revisão bibliográfica, qualitativa e uma pesquisa 
de observação não participante, onde os sujeitos são os professores do ensino 
fundamental 1. Os resultados dessa pesquisa apontaram que precisamos mudar a 
perspectiva pela qual percebemos as ações para esse grupo, fazendo uma troca do 
tradicional “o aluno não sabe fazer” para o modo inclusivo de “o que o aluno já sabe 
fazer”. A partir do momento que limitamos essas capacidades, podemos estar 
impedindo que o estudante se desenvolva. Também, a importância dos tradutores de 
libras nas aulas remotas e a maior valorização desses profissionais no momento atual. 
Pela plataforma online as aulas estão sendo elaboradas pelo professor principal e 
interpretada para Libas pelo tradutor. Existem diversas ferramentas disponíveis para 
a transmissão das aulas remotas 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Surdez; Aula on-line, Metodologia. 

INTRODUÇÃO  

Pessoas surdas são aquelas que possuem a incapacidade total ou parcial de 

ouvir sons, tal acontecimento pode ocorrer em crianças, adultos e idosos, que podem 

já nascer com essa deficiência, adquirir com o passar do tempo ou através de algum 

eventual acidente, porém isso é o que diz a medicina. Já na comunidade surda, o 

termo surdo está mais ligado a um contexto de identidade, existe toda uma questão 

social e cultural por trás disso, pois a pessoa surda convive em uma comunidade, com 

outros iguais e possui uma língua própria a LIBRAS que possui gírias e hábitos 

individuais e sociais exclusivos. Portanto pessoa com deficiência auditiva é o termo 
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técnico da medicina e para a comunidade surda, o surdo é aquela pessoa que é 

usuária de Libras. 

Com base nos últimos acontecimentos da pandemia global provocada pela 

covid-19, que começou no início no ano de 2020 onde uma quarentena obrigatória 

provocou um fechamento em massa de milhares de estabelecimentos entre eles, 

escolas de ensino infantil, fundamental, médio e superior de diversos estados, e 

municípios do Brasil, sendo a cidade de Manaus, uma das mais afetadas. No último 

ano, muitas instituições tiveram que fechar e paralisar suas atividades devido a 

quarentena, e com isso tiveram que aderir ao ensino remoto. 

Os educadores tiveram a necessidade de reinventar-se e procurar estratégias 

de trabalhar com o processo de ensino a distância e superar esse impacto na 

modalidade de ensino. Observando as metodologias utilizadas, podemos apontar 

quais tiveram melhores resultados, e quais ferramentas fornecem maior 

acessibilidade, para essas aulas remotas. 

Com isso, iremos mostrar de que maneira podemos melhorar a qualidade de 

ensino, propondo reflexões e discutindo sobre as dificuldades de aprendizado desses 

alunos, com a finalidade de que não ocorra atraso de ano letivo, e desencadeando a 

uma falta de interação social, sentimentos de incapacidade, insegurança e 

distanciamento dos demais, o que pode dificultar ainda mais o aprendizado, pois a 

comunicação não chega aos surdos como chega aos ouvintes.  

Na maioria das vezes quem repassa as informações das aulas para o surdo, é 

a sua mãe, seu irmão, seus familiares de maneira geral, pois ele não consegue 

compreender o que está sendo falado, por conta de sua limitação auditiva, dessa 

forma existe um distanciamento perante os professores e colegas de classe, o que 

em alguns casos acontece a pouca vontade de estudar e até mesmo o abandono dos 

estudos. Júnior (2020) diz que cada aluno surdo é uma pessoa com plena capacidade 

cognitiva e que está em busca de interação social, a comunicação entre surdos e 

ouvintes é algo super necessário, pois é por meio dela que combatemos o preconceito 

e diminuímos o isolamento que atinge muitos desses indivíduos. 

É importante reconhecer que existem diversos graus de surdez, o que impacta 

na forma de comunicação, logo, nem todos correspondem na mesma forma aos 

métodos aplicados para o ensino, pois alguns apenas apresentam dificuldade para 

entender diálogos em locais muito barulhentos, por outro lado, existem alguns que 

não conseguem escutar completamente nada. Sabendo disso foi criado em 1857, pelo 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

3
 

instituto surdos-mudos, a linguagem brasileira de sinais, que surgiu e pendura até os 

dias atuais como importante método usado para a comunicação de pessoas surdas, 

Segundo Garcia (2010) grande maioria dos surdos não entende muito bem o 

Português escrito, pois sua língua principal é LIBRAS. 

O AEE (Atendimento educacional especializado para surdos) promove ao aluno 

surdo o conhecimento das duas línguas: a Língua Brasileira de Sinais e na Língua 

Portuguesa, ou seja, visa a uma educação bilíngue, pautada no desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e linguístico. Outro aspecto a se considerar, é que na 

educação presencial, a interação acontece por meio de discussões em classe, 

todavia, nas aulas remotas, essa interação não ocorre; pois, é preparado um conjunto 

de atividade que o aluno fará remotamente, ou seja, fora do espaço escolar, de forma 

assíncrona. (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO 2020). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia desse trabalho foi por pesquisa de revisão bibliográfica, 

pesquisa qualitativa e uma pesquisa de observação não participante, onde os sujeitos 

são os professores do ensino fundamental 1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensino remoto para surdos é bastante difícil, pois no modo presencial, eles 

aprendem por uma maneira sinestésica, por repetição, interação, escrita e reescrita, 

com o professor repetindo inúmeras vezes, o que nem sempre é possível através 

desse novo método. Esse ensino trás certas liberdades, como a não obrigatoriedade 

de cumprir os horários, autonomia e a flexibilização de ensino, porém não permite a 

interação social, com os professores e demais colegas, essa troca de informação 

atrapalha o cotidiano e dificulta o processo de aprendizagem. (SHIMAZAKI, 

MENEGASSI, FELLINI. 2020). 

Pela plataforma online as aulas estão sendo elaboradas pelo professor principal 

e interpretada para Libas pelo tradutor, porém na ausência desses profissionais, 

exigem-se várias mudanças na metodologia utilizada, de modo que fique clara a 

compreensão e aprendizagem dos alunos. As atividades devem ser dinâmicas, auto 

explicativas e com vários recursos de imagens e vídeos, pois o ensino dos surdos 
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deve ser preciso e concreto com máximo de recursos visuais, procurando sempre 

desenvolver atividades de produção, leitura e interpretação, além de deixar questões 

abertas com alternativas para expressarem o que tem assimilado durante as aulas, 

incentivando e instigando colocando sempre em interação, utilizando estratégias que 

despertem empolgação e curiosidade, gerando debate entre os docentes, alunos 

ouvintes e não ouvintes. (SHIMAZAKI, MENEGASSI, FELLINI. 2020) 

As aulas por aplicativos de vídeo são as que mais se aproximam da dinâmica 

da sala de aula presencial, devido à interação em tempo real e por permitir o contato 

visual que tem extrema importância na atuação do intérprete, para isso é necessário 

que o professor oriente os alunos a manterem sempre as câmeras ligadas, para que 

as expressões faciais e reações sejam visíveis, pois, as expressões faciais e os gestos 

têm semelhança com a entonação e modificam os sentidos das palavras. 

(SHIMAZAKI, MENEGASSI, FELLINI. 2020) 

Diversas são as ferramentas disponíveis para a transmissão das aulas remotas, 

as ferramentas com maiores recursos de acessibilidade na internet são: Google Sala 

de Aula (Google Classroom), Google Meet, Google Drive, WhatsApp e YouTube. 

De acordo com a SEDUC-AM (2021) o ano letivo 2021 das redes estadual e 

municipal está sendo realizado através do projeto “Aula em Casa” projeto que foi 

distribuído para 12 estados brasileiros em 2020 e que consiste em transmissão de 

vídeo aulas pelos canais abertos da televisão e pela internet, garantindo uma 

educação de qualidade. O projeto é transmitido por três canais da TV Encontro das 

Águas 2.2, 2.3 e 2.4 cada canal tem dois tempos por série ao longo da semana, no 

turno da manhã são as aulas inéditas e no turno da tarde é transmitido a reprise para 

que os alunos reforcem os conteúdos trabalhados. 

CONCLUSÃO  

De acordo com a pesquisa realizada, foi possível notar a importância que as 

aulas remotas tiveram em meio ao atual cenário de pandemia, e o profundo processo 

de adaptação dos educadores a esse novo estilo de ensino. Muitas plataformas 

digitais contribuíram que fosse possível realizar esses encontros sendo desta o 

Google Meet para as transmissões ao vivo, as aulas gravadas disponibilizadas no 

YouTube e as aulas transmitidas na televisão através do projeto da Seduc AM  “Aula 

em Casa”.  
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Os Professores usaram ferramentas excepcionais, que ocasionaram maior 

facilidade aos alunos aprenderem o que é ministrado, sendo as aulas legendadas e 

as aulas com imagens representativas. Entretanto, as aulas com o tradutor da 

linguagem brasileira de sinais, língua oficial de comunicação dos surdos, serviu como 

principal base de comunicação dentro das aulas dos alunos surdos do ensino 

fundamental 1 da cidade de Manaus, podendo assim, ser o principal método de ensino 

para os alunos. Com isso, foi possível a obtenção de um maior acesso aos surdos às 

aulas, uma maior inclusão dentro do processo de ensino e maior valorização dos 

tradutores de libras da cidade de Manaus. Nas aulas de educação física, as atividades 

devem ser dinâmicas, autoexplicativas e com vários recursos de imagens e vídeos, 

pois com os estímulos visuais o entendimento para esse grupo, fica mais fácil. 
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 RESUMO 

Este artigo versa a respeito da complexidade de educar surdos na abordagem 
de uma metodologia peculiar, o Oralismo. Entender as filosofias e métodos 
educacionais específicos para Surdos permite compreender a relação entre 
comprometimento linguístico, desenvolvimento social e cognitivo destes. Para tanto, 
este artigo identificará comportamentos característicos de alguns surdos que foram 
educados com a metodologia oralista no Instituto Filippo Smaldone, através de 
entrevistas semi-dirigidas realizadas por acadêmicas do curso Letras-Libras da UFAM 
- Universidade Federal do Amazonas. Bem como relatar a história do Instituto, a 
importância da aquisição da língua oral como segunda língua na modalidade escrita. 
De modo geral, os relatos dos ex-alunos mostram a dificuldade no aprendizado de 
uma língua que não é própria do indivíduo em questão, visto que a obrigatoriedade e 
a necessidade da fala são comuns em uma sociedade onde a maioria é ouvinte, o que 
torna mais difícil tanto a comunicação quanto o aprendizado global de uma pessoa 
surda. 

PALAVRAS-CHAVE: Correntes Comunicativas; Surdez; Ouvintismo.  

INTRODUÇÃO  

Ao discutir sobre a história da educação dos surdos, como professores e não 

com um olhar clínico, o que ainda é um tema bem polêmico, é inevitável pensar sobre 

qual a melhor maneira de educá-los. Essa discussão traz como tema a linguística, 

colocando em conflito duas linhas de pensamentos: aquela que defende o ensino da 

língua oral para os surdos como única forma de inseri-los na comunidade ouvinte e 

aquela que defende a língua de sinais, própria da comunidade surda, como meio 

linguístico pelo qual deve-se desenvolver sua educação. (QUADROS, 1997). 

Pensando neste conflito linguístico é que este artigo abordará, em específico, 

a linha que defende o ensino da língua oral como metodologia, a partir da inquietação 

de quais os reflexos desta no processo de ensino-aprendizagem de alunos surdos. 

Uma vez que falar não é algo natural para os Surdos, pois sua L1 é a língua de 

sinais (RUBIO e QUEIROZ, 2014), por que ainda se utiliza de meios oralistas para 

educação de tal indivíduo? 
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mailto:jessicalarama@yahoo.com.br
mailto:edilson.silva@faculdadelasalle.edu.br


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

7
 

Tal abordagem é de suma importância, pois se trata de uma análise crítica do 

oralismo, ou seja, não se trata de explanar apenas reflexos negativos dessa 

metodologia na aprendizagem do Surdo, mas também sua contribuição na mesma. 

Pois, quando se fala de técnicas, metodologia de ensino, não se pode descartar 

totalmente uma em detrimento de outra, todo método é tecido e envolvido por 

determinados ideais educativos, os meios estão subordinados aos fins que se 

pretendem atingir ou vivenciar. (ARAÚJO, 2011, p. 24). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia na pesquisa caracteriza-se em Bibliográfica e de Campo, 

qualitativa e quantitativa, uma vez que se fez um levantamento bibliográfico e 

aplicação de entrevista semiestruturada (MANZINI, 1991), em que os sujeitos foram 

alguns ex-alunos do Instituto Filippo Smaldone - uma instituição católica de ensino 

que prima pela metodologia oralista para o desenvolvimento da aprendizagem de 

alunos surdos, também com alguns familiares que se propuseram a colaborar com a 

pesquisa. Quanto ao instrumento de coleta de dados, aplicou-se entrevista 

semiestruturada e, esta, foi registrada em vídeo para que o entrevistado surdo ficasse 

mais à vontade para responder e expressar-se em LIBRAS.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em se falando de metodologia de ensino-aprendizagem, é importante que o 

professor considere sua turma, no sentido de diagnosticar o estilo de aprendizagem 

predominante em sala de aula e, quando se fala em educação de surdos, ainda mais 

que estilo de aprendizagem, a necessidade de um ensino diferenciado que alcance o 

aluno surdo de forma global. (BRASIL, 1997). 

Neste caso, o Instituto Filippo Smaldone, escolheu inicialmente o método 

oralista, acreditando que este era o melhor caminho na educação de seus alunos 

surdos. A partir de então, foi perceptível o que geralmente é mostrado nos filmes sobre 

surdez, o desespero dos pais de crianças surdas, a falta de instrução depois de 

identificada a surdez, os leva a tomar decisões que nem sempre ajudarão seus filhos 

de forma integral. 
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Em entrevista com a mãe de uma ex-aluna surda, foi relatado que ela não sabia 

muito bem o que fazer com sua filha, não sabia se comunicar com ela e se indagava 

em como sua filha iria estudar uma vez que esta era surda. Afirmamos isto, segundo 

relato da mãe que, por sigilo pedido, chamamos de M1: 

 

M1: logo no começo eu fiquei assim meio aérea...Sem saber o que 
fazer... aí depois...conheci uma pessoa que me indicou que sabia onde 
tinha uma escola que ensinava criança assim... surdas (disse) que lá 
só tinham crianças surdas...aí eu fui procurei a escola...me deram o 
endereço direitinho... procurei a escola isso ela já tinha sete anos 
quando eu procurei a escola... sete anos de idade...ela não sabia 
nada, nada, nada...não sabia falar nada assim...só fazer aquela 
“zoadinha” mas não sabia... 

  

Interessante observar a partir do relato desta mãe que, como acontece com a 

grande maioria dos surdos, sua filha começou a ser alfabetizada tardiamente, com 

sete anos. Logo, esta criança não recebeu os estímulos adequados a tempo para um 

bom aprendizado. (SKLIAR, 1999). E isto também foi perceptível na expressão de 

tristeza e cansaço da jovem surda entrevistada, que chamamos de M2. Considere P2, 

a pesquisadora. 

 P2: Na sua família, sua mãe, seu pai, suas irmãs sabem LIBRAS? 

M2: Sabe um pouco...minha mãe e minha irmã...de LIBRAS 

P2: Pouco? 

M2: Pouco. 

P2: Elas escrevem? 

M2: Escrevem e mostram, escrevem e mostram...comunicação oral. 

P2: A comunicação é pouca? 

M2: Sim ((semblante triste)) 

 

Em contrapartida, a surda entrevistada reconhece que sua mãe fez o que lhe 

parecia a melhor alternativa para sua educação, quando diz que este método (oralista) 

a ajudou a ler e escrever bem.  

Para isto, sua trajetória no método oralista foi como explanado anteriormente, 

com treinamentos contínuos, a proibição do uso de sinais e grande esforço por parte 

do aluno em leitura labial e pronunciamento de palavras. (GOLDFELD, 1997). 

 

M1: fazia...óh logo que ela começou a fazer isso lá...aí ela chegava 
em casa...ela mesmo...dá fé... ela tava na frente do espelho...ela 
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mesmo...falando e olhando éh:: nos lábios néh, aí foi que ela aprendeu 
bem isso aí...se a gente tiver falando dela assim qualquer coisa ela 
sabe...principalmente se tiver falando dela ((risos)) ela sabe...que ela 
lê os lábios 

 

O Oralismo aplicado a esta surda, segundo sua mãe, a ajudou a desenvolver 

parcialmente sua educação. Pois, num certo momento, mais especificamente quando 

a surda descobriu a língua de sinais e percebeu que podia se comunicar de maneira 

mais rápida e fácil para ela, uma vez que os sinais não requeriam dela um esforço 

fora do comum, ela começou a se posicionar com relação ao oralismo, a não querer 

tentar falar e a partir de então utilizar a libras para comunicar-se e integra-se na 

comunidade surda. 

Este posicionamento gerou mudanças também no âmbito familiar, atualmente 

sua mãe sente maior necessidade em se comunicar com a filha e, por isso está 

aprendendo a língua de sinais. 

 

M1: (...) eu tô começando a aprender...tô fazendo os cursos... 
justamente ajudar ela que é quando ela começar éh: fazer mesmo um 
curso...profissionalismo...uma faculdade...pra me ajudar ela. 

 

Pode-se considerar então, o que Gesser (2009, p. 50) fala a respeito disto, que 

“[...] se respeitamos a língua de sinais e o direito do surdo a ser educado em sinais, 

devemos também respeitar o direito daqueles surdos que optam por também falar 

(oralizar) a língua portuguesa”. 

 Quando o surdo é respeitado em seus direitos de educação, 

independentemente do método que este julga mais adequado para si, desde que 

vivenciado de forma consciente, espontânea, sem imposição, ele se desenvolverá 

integralmente e se integrará na sociedade sabendo que, mesmo depois de séculos, 

esta ainda está deficiente em receber, comunicar-se e integrar a pessoa surda como 

esta merece. 

CONCLUSÃO  

Os primeiros anos de formação são vitais para uma criança que nasceu surda 

ou que tem problemas de audição. A família deve ajudá-la a se sentir segura e à 

vontade para diminuir a tensão em um mundo de sons, pois em muitas situações os 
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surdos precisam dos serviços de um intérprete, como no caso de um telefonema, 

entrevista de trabalho, consultas médicas ou em congressos ou conferências. Todos 

nós precisamos ter consciência das necessidades tanto emocionais com sociais 

desses indivíduos. 

Educar e ensinar é sempre uma tarefa desafiadora tanto para os pais quanto 

para os professores. Diz respeito a preparar uma pessoa para a vida, e isto, não é 

trivial. Educar um surdo requer por parte de quem educa, um olhar sensível, uma 

percepção do universo do surdo, seus direitos como tais e diferenças diante a maioria 

ouvinte. 

Este artigo mostra que qualquer método educacional aplicado com um fim 

específico, se aplicado respeitando as condições físicas, cognitivas, sociais, terá 

resultados satisfatórios para quem está recebendo este método. O oralismo teve um 

impacto muito negativo na história da educação dos surdos, pois foi imposto como 

único meio de educar e integrar este indivíduo na sociedade, não respeitando outras 

metodologias de ensino, como hoje se vê aplicadas nas escolas.  
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SENSIBILIZAÇÃO QUANTO A PCD EM ESCOLA REGULAR:  
AVANÇOS E DESAFIOS 
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RESUMO 

Este artigo versa a respeito da sensibilização quanto a pessoa com deficiência 

em Escola regular e tem como Problema de Pesquisa a seguinte questão: Como é 

acolhida a PCD em escola regular nas primeiras séries do Ensino Fundamental? 

Diante dessa problemática elencamos o Objetivo Geral que é o de analisar, na 

percepção dos sujeitos, a inserção da PCD em escolas Regulares de Ensino 

Fundamental (primeiros anos), seguido dos objetivos específicos: Verificar se são 

realizados momentos de sensibilização antes da chegada deste aluno; conhecer a 

expectativa dos professores ao receber a PCD; Investigar as dificuldades no processo 

de adaptação deste aluno. A metodologia desta investigação incorreu na Pesquisa 

Bibliográfica e de Campo, qualitativa e quantitativa e fenomenológica, em que os 

sujeitos são Professores de Educação Básica à nível fundamental (primeiras séries); 

Foram aplicados questionários no Google Forms contendo 10 questões, sendo 8 

objetivas e 2 discursivas no método Snowbool – Bola de Neve em que um sujeito 

indica o outro e disponibiliza a este o link para acesso ao questionário. Os resultados 

da pesquisa apontaram para a figura do Neuropsicopedagogo Institucional, como uma 

pessoa capaz de conduzir processos que facilitem a inclusão da PCD em escola 

regular por meio de várias ações, dentre elas, uma das mais significativas, o processo 

de sensibilização antes mesmo de sua inserção no espaço da escola. 

PALAVRAS-CHAVE: Neuropsicopedagogia; Pessoa com Deficiência; Escola 
inclusiva. 
 

INTRODUÇÃO  

Diante da instauração de novos paradigmas educacionais, vê-se a necessidade 

emergente de rompimento com modelos estabelecidos no século XX com a dinâmica 

de participação efetiva da comunidade escolar e todos seus atores frente ao processo 

de escolarização que respeite as diferenças contidas no chão da escola. Ali, 

manifestações e desejos são postos pelos pares e administrados/geridos pelo 

professor e equipe pedagógica em consonância com diretrizes e leis que o 

acompanham e ajudam na missão de tornar este ambiente de aprendizagem o mais 
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propício possível para o desenvolvimento dessa missão. Tarefa complexa por si só e 

que demanda muito esforço na equiparação das oportunidades individuais e coletivas. 

Faz-se imprescindível neste contexto, a orientação, participação e intervenção 

do neuropsicopedagogo. Uma área do saber que vem crescendo e ganhando espaço 

diante da relevância a ela inerente, uma vez que é na escola que culturas se 

encontram, que as famílias têm sua representatividade enquanto formadora primeira, 

enquanto educadora de fato!  

É na escola que se aprende a conviver com o diferente. Dela emergem 

necessidades de autoavaliar-se, de refazer-se, reinventar-se, um contínuo processo 

de desconstrução e reconstrução que se torna mais denso a cada etapa, mais 

profundo e próprio de uma geração que despontou, geração que não cabe nos 

padrões da anterior (CANDAU, 2000).  

Com os novos paradigmas educacionais a inovação e criatividade, tecnologia, 

competências e habilidades, integração e inclusão dentre outros, novos caminhos 

ainda não tão explorados e que buscam na figura do professor um olhar sensível, 

persistência, proatividade, distanciando-se das posturas antigas nas quais apontavam 

para o professor como detentor do saber e o aluno como vazio de conhecimentos, 

vazio de si. Nesse novo paradigma, a escola é lugar do todo e não de uma parte, lugar 

de encontro, várias vozes em uma dança de papéis que encanta e marca o início de 

uma nova etapa. Ali todos devem ter lugar, voz e vez. Talvez o professor nunca tenha 

sido tão instigado a se desafiar quanto agora.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia desta investigação incorreu na Pesquisa Bibliográfica e de 

Campo, qualitativa e quantitativa e fenomenológica, em que os sujeitos são 

Professores de Educação Básica à nível fundamental (primeiras séries); Quanto ao 

instrumento de coleta de dados, foi  aplicado um questionário no Google Forms 

contendo 10 questões no método Snowbool em que os resultados são previamente 

enquadrados no perfil desejado, seja média, moda, mediana, desvio padrão, 

porcentagem, ou mesmo perguntas abertas (MINAYO, 2006). A plataforma utilizada 

nesta pesquisa também possibilita que os resultados sejam apresentados em gráficos, 

cabendo a quem elaborou o instrumento a utilização desses dados e possíveis 

categorizações segundo a análise de conteúdo de Bardin (1977). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos sujeitos da pesquisa, professores da educação básica, 70 responderam ao 

questionário (42,9% gênero feminino e 57,1% gênero masculino) enviado por diversos 

meios digitais (Whatzapp, Facebook e E-mail), o mesmo foi elaborado na plataforma 

do Google Drive (disponível de 30/08/2018 até 28/10/2018) que apresentou os 

resultados, dos quais, ressaltaremos aqui apenas os mais relevantes para esse artigo. 

Ainda dos sujeitos da pesquisa, 40 (57,1%) eram graduados, 23 (32,9%) tinham 

especialização e 7 (10%) tinham mestrado.  

A pesquisa apresentou que 72,9% dos professores pesquisados têm ou tiveram 

alunos com deficiência, isso já aponta para um novo marco educacional em que a 

inclusão é uma realidade em nossas escolas.  

 

 

Figura 1: Como você se sente, como professor, ao receber uma PCD como aluno? 
Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Na Figura 1, 47,1% dos entrevistados se sentem inseguros ao receberem uma 

PCD como aluno, mas afirmam ter informações para desenvolver a tarefa. Farias 

(2018) apresenta um estudo em que aponta o despreparo deste profissional da 

educação, que em seu período formativo obtém o mínimo de instrução teórica sobre 

educação especial.  

Buscamos saber quantos professores já haviam feito algum curso que 

capacitasse a trabalhar com Pessoa com Deficiência e, em resposta, 50% afirmaram 

já haver feito curso na área, enquanto 50% responderam que não. O que nos 

preocupa, se compararmos ao supramencionado, em que até mesmo os que fazem 

tais cursos se sentem frustrados! Em nossa pesquisa, apenas 31,4% responderam 

que se sente preparado para lidar com a situação e sabe como proceder, outros 20% 

se sentem despreparados para lidar com a situação, mas contam com apoio 

pedagógico para desenvolver o trabalho, confirmando o que apresenta a autora 
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supramencionada e 1,4% se sentem despreparado e sem perspectiva de apoio, o que 

é ainda mais grave. 

Dos setenta sujeitos da pesquisa, 51,4% afirmaram receber algum tipo de 

informação prévia das condições deste aluno (PCD), o que nos chama atenção é que 

a demanda de PDC vem aumentando cada vez mais no ensino fundamental, ainda 

identificamos nesta pesquisa 48,6% de professores que afirmam não receberem 

nenhuma informação a respeito das especificidades deste aluno (PCD), ou seja, são 

pegos de surpresa, ainda com todas as características de formação deficitária. 

Ao serem questionados sobre sua percepção a respeito das 

providências/ações necessárias à acolhida deste aluno em sala de aula ou na escola, 

30% responderam que não percebeu a necessidade de ações ou providências a 

serem tomadas para acolher a PCD, enquanto 70% dos questionados respondeu que 

“sim”, haviam percebido algumas ações necessárias à acolhida deste aluno. Pedimos 

a estes 70% que nos citassem três procedimentos para sensibilizar a turma quanto a 

PCD antes de recebê-la em sua classe. Dos procedimentos citados elaboramos o 

quadro 1: 

Respostas categorizadas Quantidade 

Anunciar a chegada do novo aluno 9 

Palestras com professores e alunos 8 

Vídeos 2 

Atendimento clínico 1 

Incentivar a turma ao relacionamento 
amistoso/respeitoso 

10 

Preparar o espaço físico/adaptação do lugar 8 

Apoio profissional (interprete/ mediador/ 
auxiliar) 

3 

Revisão do plano de Ensino 1 

A escola já estava preparada, não precisou 
fazer mais nada! 

1 

Quadro 1: Categorização das respostas da questão 6 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Nos chama atenção que a ação mais citada é uma tarefa facilmente pensada e 

elaborada pelo Neuropsicopedagogo, que, como já mencionado na Resolução 

03/2014 capítulo II, deve “a partir de dados e realidades identificadas, elaborar um 

Plano de intervenção junto de pequenos grupos, em classes inteiras [...]”, seguida de 

atividades, oficinas temáticas, para desenvolvimento de habilidades respeitando as 

individualidades, promovendo a inclusão. Esta Resolução ainda aponta que a 

orientação aos pais e professores também faz parte do trabalho do 
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neuropsicopedagogo institucional. Nove (9) sujeitos da pesquisa responderam que 

veem a necessidade de anunciar a chegada do aluno com deficiência, uma espécie 

de sensibilização dos demais para evitar assédio moral infanto-juvenil (bullying). O 

Programa de combate à Intimidação Sistemática (Bullying) foi instituído em 2015 e 

vigora no âmbito da Lei 13.185/2015 (BRASIL, 2015). O referido pode fundamentar as 

ações do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação (art. 1º, § 2º).  

Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há 
violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou 
discriminação e, ainda: ataques físicos; insultos pessoais; comentários 
sistemáticos e apelidos pejorativos; ameaças por quaisquer meios; 
grafites depreciativos; expressões preconceituosas; isolamento social 
consciente e premeditado; pilhérias (BRASIL, Art. 2º da Lei 
13.185/2015). 
 

Em se tratando de crianças das primeiras séries do Ensino Fundamental, faz-

se imprescindível o trabalho de sensibilização, apresentação das necessidades para 

minorar possíveis conflitos, para gerar filtros emocionais que irão ajustar a vida em 

comunidade respeitando as diferenças individuais, sejam elas quais forem. Lazzaretti 

e Freitas (2017) trazem à baila que a falta de informação sobre o aluno pode gerar um 

ambiente preconceituoso, culminando na desvalorização das habilidades e potencial 

da PCD. 

CONCLUSÃO  

Com a realização deste trabalho, pudemos encontrar resposta a problemática: 

“Como é acolhida a PCD em escola regular nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental? ”. A pesquisa deixou evidente na voz dos sujeitos (professores de 

Escola Regular de Ensino Fundamental ‘primeiros anos’) as necessidades e anseios 

para que se concretize o que está proposto em Lei. Também trouxe à tona, na fala 

dos sujeitos, a necessidade de enquadramento aos perfis deste aluno a nível 

estrutural, formativo, adaptativo e informativo, atendendo ao Objetivo Geral.  
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CRIANÇAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 
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RESUMO 

Este artigo tem como finalidade proporcionar uma nova perspectiva de ensino 
e experimentações tanto para os alunos como para o corpo docente do âmbito escolar 
e tem como problema de pesquisa a seguinte questão: De que forma a tecnologia 
pode auxiliar na estimulação psicomotora da criança nas aulas de educação física 
escolar do ensino fundamental I? Diante dessa problemática essa pesquisa teve como 
objetivo geral  identificar como os professores podem utilizar as tecnologias nas 
atividades físicas para a estimulação psicomotora das crianças nas escolas de ensino 
fundamental I. E especificamente buscou-se analisar de que forma a tecnologia na 
educação física pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades motoras da criança; 
Verificar como a educação física junto a tecnologia pode motivar os estudantes para 
a prática de atividades físicas; Identificar quais tecnologias podem ser utilizadas pelos 
professores em suas aulas. O método utilizado foi totalmente bibliográfico, do tipo 
descritiva com base em trabalhos científicos produzidos e aplicados por professores 
de educação física. Após a análise dos resultados pode-se dizer que as tecnologias 
quando utilizadas adequadamente a favor do processo de ensino aprendizagem 
podem agir como ferramentas poderosas a favor da construção de conhecimentos de 
um indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE Tecnologias digitais; ensino; escola. 

INTRODUÇÃO  

Atualmente podemos dizer que a tecnologia está ganhando cada vez mais 

espaço entre as pessoas, tudo que elas fazem está relacionado a algum tipo de 

tecnologia digital da informação, e isso está sendo cada vez mais introduzido entre os 

alunos. É importante ressaltar que a educação se modifica, transforma-se e 

desenvolve-se junto à sociedade, onde vão surgindo novos hábitos e novas 

necessidades de aprendizado. 

E que segundo Ferreira (2020) estamos diante de um processo estrutural no 

mundo, com a profusão das tecnologias digitais e com várias mudanças nos 

progressos científicos, onde podemos observar uma evolução dessas tecnologias 

digitais cada vez maior e jamais vista.   
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mailto:edilson.silva@faculdadelasalle.edu.br
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As novas tecnologias como ferramenta pedagógica podem possibilitar o 

relacionamento do conhecimento com os outros e com o mundo e essa perspectiva 

tecnológica pode auxiliar no processo de transformação social.  

No contexto educativo as tecnologias devem responder junto aos objetivos 

pedagógicos, que visem a integração do estudante com os conteúdos curriculares. E 

esses recursos tecnológicos devem mediar de acordo com o currículo construído no 

cotidiano escolar. 

As tecnologias podem ser utilizadas de formas diversas nas escolas, 

promovendo o ensino aprendizagem dos alunos de forma contextualizada em 

diferentes tempos e espaços; promovendo também uma nova estratégia e ferramenta 

integrada ao processo de ensino- aprendizagem dos conteúdos escolares.  Ferreira 

fala também que podemos formar cidadãos críticos no uso das ferramentas 

(benefícios, limites e malefícios) para esse processo de compreensão das variadas 

informações veiculadas pelas TDIC, entre outros (FERREIRA, 2017). 

As transformações da sociedade, da revolução tecnológica, e das dificuldades 

que acabam surgindo no cenário da educação escolar, cabe aos professores 

acompanhar essa mudança e com isso atualizar suas práticas pedagógicas 

integrando as tecnologias e as suas possibilidades de forma mais natural, assim como 

esse elemento é utilizado fora das escolas. 

Os professores de educação física não devem ficar presos ao seu método 

tradicional de ensino, pois com o passar do tempo as crianças vão perdendo o 

interesse pelas aulas, então ele fala que quanto mais criativa e motivadora a aula for 

mais os alunos vão ter vontade de aprender, os profissionais de educação física não 

devem ficar presos somente no ensino de técnicas do esporte. 

Os autores Felício e Morais (2017) consideram que no âmbito educacional, o 

jogo é considerado como metodologia no processo de ensino aprendizagem da leitura 

e da escrita, influenciando nas relações sociais e motoras. Eles ainda afirmam que 

esse recurso tecnológico pode ser utilizado no desenvolvimento de habilidades como: 

Concentração, memoria, raciocínio lógico, entre outras. Para a criança os jogos 

podem gerar alterações nas habilidades cognitivas, onde ela vai proporcionar uma 

grande quantidade de informações, onde ela vai poder desenvolver o raciocínio 

dedutivo, memorização, coordenação visual e motora. 

Como forma de estímulo à prática de atividades físicas, podemos utilizar as 

tendencias renovadoras, seguindo a perspectiva da cultura corporal, na qual os jogos, 
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as danças, as lutas, os esportes, as ginasticas e as práticas corporais de aventura 

podem ser realizadas através de jogos eletrônicos e outras mídias, podendo ser 

adaptadas para as aulas práticas de educação física. 

As tecnologias podem ser métodos utilizados para auxiliar ou ampliar as 

atuações dos alunos e professores, para o acompanhamento do processo de 

aprendizagem sejam elas os avanços e como nas dificuldades e para apresentar um 

retorno, uma orientação e ajuda durante as atividades. A autora descreve alguns 

exemplos de tecnologias que podem ser usadas pelos profissionais de educação 

física em suas aulas. Exemplos: vídeos, imagens, jogos digitais e simulações para a 

ilustração de conteúdo; pesquisa e/ou postagem de imagens em grupos sobre o 

conteúdo aprendido; registro fotográfico par análise das atividades desenvolvidas em 

aula; entre outros (FERREIRA, 2017). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo fundamenta-se no método dedutivo de abordagem 

qualitativa, tipo descritiva, caracterizando-se também como pesquisa bibliográfica. 

A população da pesquisa foi composta por toda revisão bibliográfica 

relacionado ao tema de estudo. A amostra foi constituída de acordo com a variável de 

interesse no qual foram selecionadas 24 publicações, as quais foram lidas, resumidas 

e analisadas, onde foram incluídas apenas as publicações que correspondem ao tema 

de estudo publicadas no período de 2009 a 2020. 

Como instrumento para coleta de dados, foram selecionados artigos de 

diversas fontes: bases de dados eletrônicas, revistas, artigos, periódicos, 

dissertações, monografias e teses por meio de palavras-chave, indexados nos bancos 

de dados da BDTD (Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações) e do Google 

Acadêmico. 

Foi feita a leitura de todo o material e as principais informações em textos sobre 

a influência da tecnologia nas práticas de atividades físicas com alunos do ensino 

fundamental, buscando uma metodologia, delineando o contexto e projetando a sua 

finalidade. Todas as informações necessárias foram colocadas no referencial teórico, 

foi realizado também uma análise descritiva do material coletado, buscando uma 

melhor compreensão e podendo ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado e 

assim elaborar o referencial teórico.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de verificar como as tecnologias poderiam ajudar os alunos no 

desenvolvimento de habilidades motoras buscou-se analisar estudos já realizados por 

outros professores da área e suas opiniões sobre a inserção das tecnologias nas aulas 

de educação física escolar. 

A partir de uma busca realizada foram localizados 36 estudos entre eles artigos, 

livros, teses, dissertações e periódicos. Após as leituras foram descartados 12 artigos, 

por não condizerem com o tema proposto. Ao final permaneceram 24 que 

compuseram o embasamento teórico dessa pesquisa. 

 Quanto ao primeiro objetivo específico dessa pesquisa no estudo conduzido 

por Santos e Silva (et al., 2013) diz que a tecnologia pode ser usada a favor das 

características cognitivas e sensório motor, onde já existem alguns consoles que 

englobam essa interação entre esses dois fatores psicomotores onde o objetivo maior 

é a interação das crianças através dos movimentos corporais. 

Existem vários estudos na literatura sobre o desenvolvimento motor e as 

tecnologias como por exemplo o estudo dos autores Felício e Morais (2016) que 

observaram na sua pesquisa que a tecnologia pode ser utilizada a favor das 

habilidades motoras, contribuindo, como ponto positivo para o desenvolvimento motor 

da criança. Pois, hoje em dia encontrasse no mercado consoles que integram o 

jogador no jogo através dos seus próprios movimentos. 

Quanto ao segundo objetivo específico Silva e Gabanella (et al., 2019) 

mencionam que os exergames contribuem e influenciam os alunos a saírem da 

inatividade e realizarem exercícios físicos já que os exergames vão introduzir novos 

desafios ligados a tecnologia pois estimula o aluno a movimentar-se, pois, para ele 

jogar ele precisará se movimentar então dessa forma o professor terá que pensar 

como irá aplicar os jogos de forma pedagógica. 

  A desmotivação nas aulas de educação física foi um fator crucial para o 

estudo de exergames dos autores Finco, Reategui (et al., 2015) e a forma que ele 

pode contribuir com o aprimoramento de atividades físicas e habilidades sociais. 

Nas aulas de educação física é notável que existem vários alunos que não 

gostam de praticar exercícios físicos e inclusive, muitas vezes o fator como peso ou 

por não saber realizar nenhum esporte ou se sentir indiferente para a realização das 

aulas de educação física acabam desmotivando os alunos. 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

1
 

E quanto ao terceiro objetivo, no estudo de Silva e Penha (2012) as autoras 

relatam sobre o uso de vídeos nas escolas onde o professor pode realizar atividades 

em que o próprio aluno faça seu vídeo sendo de danças ou até mesmo a prática de 

algum esporte. 

Rohden (2017) diz que os “professores precisam escolher os games baseados 

nos tipos de esforços, habilidades envolvidas, duração, função social entre outras 

características” para auxiliar nas aulas de educação física. 

Já os autores Finco e Reategui (et al., 2015); e Fernando (2017) nas suas 

pesquisas enfatizam a utilização de diferentes tecnologias para enriquecer na 

construção de conhecimentos dos alunos como o auxílio do XBox, tabletes ou 

computadores, televisão, a internet e suas possibilidades de uso que servem também 

para demonstrar a parte didática de um jogo. 

CONCLUSÃO  

Verificou-se que o tema ainda é pouco explorado e merece uma atenção por 

parte dos professores e em especial os professores de educação física escolar onde 

muitos que já atuam a bastante tempo na área de educação física conforme 

demonstrado e ainda tem um pouco de resistência quanto ao uso dessas tecnologias 

em suas aulas e acabam preferindo manter os métodos tradicionais de ensino. 

Essa pesquisa teve o intuito de responder a problemática exposta e alcançar 

os objetivos no qual obtivemos êxito. Este estudo servirá como base para o meu TCC 

no qual ele ainda está em andamento buscando novas perspectivas de trabalho. 
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RESUMO 

Este artigo traz a importância da utilização dos jogos e brincadeiras como 
estratégia de desenvolvimento psicomotor em crianças com autismo e tem como 
Problema de Pesquisa: De que maneira o jogo pode influenciar no desenvolvimento 
das habilidades psicomotoras de uma criança com autismo? Diante desta questão, 
estabelecemos o Objetivo Geral que é identificar a importância do jogo aplicado de 
maneira lúdica e como estratégia de desenvolvimento psicomotor nas aulas de 
educação física, com os objetivos específicos: Entender qual a importância dos jogos 
no desenvolvimento psicomotor da criança; Mostrar se os professores se sentem 
preparados para trabalhar com alunos autistas; Investigar se esses instrumentos são 
realmente utilizados como recurso pedagógico. Metodologicamente, este projeto de 
pesquisa, fundamenta-se no método dedutivo, de abordagem qualitativa, tipo 
descritivo, caracterizando-se também como pesquisa bibliográfica. Dentre os 
resultados, podemos perceber que o uso dos jogos e brincadeiras utilizados de 
maneira lúdica, são mais atrativos para alunos com autismo, porém há muitos 
empecilhos que dificultam essa aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Ludicidade. Aprendizagem. Psicomotricidade. 

INTRODUÇÃO 

As crianças se desenvolvem a partir do seu contexto histórico e social, assim 

ela cria o seu mundo através das experiências que obteve com o mundo externo, ou 

seja, a partir do contato com aqueles que estão a sua volta, ela consegue ampliar 

seus conhecimentos, ideias a respeito de si mesmo (KISHIMOTO, 2011). 

Entender como os jogos e as brincadeiras interferem na vida dessa criança é 

fundamental, pois é a partir delas que ela expressa seus sentimentos, suas ideias e 

interage com o mundo. Nós acadêmicos e professores temos um papel muito 

importante ao relacionar o brincar com o desenvolvimento desse sujeito. 

Os jogos e brincadeiras utilizadas de forma adequada como estratégia 

pedagógica, vão contribuir para o processo de aprendizagem das crianças na escola, 

especialmente na educação infantil e em crianças com necessidades específicas e 

individuais pois estes recursos neste contexto retém o interesse da criança 

mailto:allanfieirav@gmail.com
mailto:edilson.silva@faculdadelasalle.edu.br
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possibilitando assim, o seu desenvolvimento global de habilidades necessárias para 

processo educativo.  

Para isso é necessário que seja feita a inclusão de crianças com deficiências 

nas escolas, apensar de leis garantirem o acesso dessas crianças ao ambiente 

escolar, como a LDB da Educação e a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com 

Deficiência, ainda são necessárias mudanças concretas na realidade de muitas 

escolas públicas e privadas, pois muito o que contém em teoria não é realizado na 

prática de muitas escolas. 

Muitos educadores reconhecem a importância do lúdico e do brincar no 

processo de ensino, a criança autista tem muita dificuldade de se relacionar e de sentir 

interesse pelas atividades que são propostas pelos professores, brincando e jogando 

ela consegue ampliar seus esquemas mentais e a realidade que a cerca, pois ela 

aprende e assimila, quando brinca ela consegue reproduzir a sua vivência, através do 

imaginário. Por isso, afirma-se que por meio das atividades lúdicas, a criança 

consegue assimilar o aprendizado e transformar sua realidade. 

Atualmente é exigido a não só aos educadores, mas também psicólogos, 

psicopedagogos, recreacionistas, filósofos e sociólogos, que sejam um profissional 

multifuncional, para que possam desenvolver as habilidades e a confiança 

necessárias nos educandos, para que tenham sucesso no processo de aprendizagem 

e na vida (QUEIROZ, 2002). 

As atribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam que 

elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as 

dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a 

motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a 

energia necessária para progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. 

O aluno autista tem muita dificuldade de se relacionar com o outro, tem 

dificuldade na concentração e se irrita com facilidade, e o professor deve estimulá-lo 

durante as atividades, mas deve ficar ciente que os resultados não são imediatos, o 

aluno irá se adaptando no seu dia a dia. Mas quando se brinca, se aprende, pois o 

brincar e jogar gera um espaço para pensar, fazendo com que o autista utilize o 

raciocínio, desenvolvendo o pensamento, as habilidades motoras, conhecimentos e 

criatividade. 

As atribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam que 

elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as 
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dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a 

motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a 

energia necessária para progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança 

(NEGRINE, 1994). 

METODOLOGIA 

Metodologicamente, este projeto de pesquisa, fundamenta-se no método 

dedutivo, de abordagem qualitativa, tipo descritivo, caracterizando-se também como 

pesquisa bibliográfica.  

Para compor a população desta pesquisa, serão selecionados, lidos e 

revisados artigos com temas relacionados ao benefício dos jogos no desenvolvimento 

das habilidades psicomotoras de crianças autistas, onde estes trarão informações que 

contribuirão para a composição desta pesquisa. 

Para coleta de dados foram utilizados artigos e livros que contribuíram para a 

composição deste projeto, onde estes foram lidos, analisados e interpretados, com a 

finalidade de extrair as informações mais importantes a respeito do assunto, com o 

objetivo de obter o resultado. 

A partir do estudo feito e da coleta de todos os dados a respeito do assunto, foi 

elaborado a referência teórica desta pesquisa, onde está explanado abordagens sobre 

o assunto e deu-se início a análise e a interpretação dos resultados. Com a finalidade 

de organizar e reunir todas as informações, para que fosse possível atingir todos os 

objetivos desta pesquisa e desvendar as intervenções feitas a respeito da 

problemática.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a composição deste tópico, foi feita uma análise qualitativa por meio de 

análises obtidas nos materiais estudados, composto por artigos científicos, livros e até 

mesmo sites a respeito do assunto a partir daí foi possível ter conhecimento da 

utilização dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento das habilidades 

psicomotoras de uma criança autista.  

Quando ao primeiro objetivo específico, mostra que o aluno autista observado 

em seu estudo demonstrou dificuldade ao fazer uma atividade, pois não conseguia 
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realizar a assimilação fonética, então foi solicitado que eles fossem fazer uma 

atividade lúdica de intervenção, que seria realizada na sala de informática com 

atividades de alfabetização e jogos de interação. De acordo com a professora o aluno 

autista gosta de participar das aulas, porém nem sempre compreende os comandos 

dados por ela. A atividade teve como objetivo verificar o interesse do aluno pelos 

softwares educativos e fazer a assimilação da letra à figura correspondente. O aluno 

autista conseguiu manter o interesse pela atividade durante toda a aula com duração 

de 50 minutos. 

Quando a criança joga, ela vai estimular sua criatividade, aprender a tomar 

decisões e interagir com ou outros indivíduos ressalvando que a possibilidade de um 

aluno que tem essa oportunidade de se descobrir enquanto criança e de quebrar 

essas barreiras ser um profissional ou um adulto bem-sucedido é bem maior do que 

a de um aluno que não passou por essas experiências. 

Muito mais do que estimular o cognitivo, o jogo também permite a consciência 

da regra, ou seja, existe a aceitação do outro, da perda e dos deveres que essa 

criança acompanhará até a vida adulta. Quando uma criança joga um jogo tradicional 

(por exemplo, a amarelinha), ela está mantendo uma cultura infantil que ultrapassa 

gerações, além de, é claro, aprender outras habilidades como sequência numérica, 

destreza, atenção etc.  

Quanto ao segundo objetivo especifico, foi possível perceber que os 

professores tem muita dificuldade para trabalhar não só com alunos autistas, mas com 

alunos qualquer aluno com alguma necessidade especial, pois existem diversos 

fatores que colaboram para que este trabalho seja dificultado, entre elas estão a falta 

de conhecimento sobre o assunto, muitos deles sentem que falta de investimento em 

informação para que eles possam se aprofundar sobre determinado assunto, muitas 

escolas não possuem livros sobre inclusão em seus acervos, o que acaba 

colaborando para que o autismo seja um universo a ser descoberto para muitos. 

Atualmente a educação exige que os educadores sejam multifuncionais, não 

apenas educadores, mas psicólogos, pedagogos, filósofos, sociólogos, 

psicopedagógicos, recreacionistas e muito mais para que possamos desenvolver as 

habilidades e a confiança necessária em nossos educandos, para que tenham 

sucesso no processo de aprendizagem e na vida (QUEIROZ, 2002). 

Quando começamos a entender a realidade cotidiana da inclusão escolar e 

vemos que quando mais sabemos, percebemos como é difícil a inclusão escolar, pois 
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a maioria das escolas não são preparadas para receber esses alunos com 

necessidade especificas individuais, então nota-se uma falha na busca dessa inclusão 

(MENDES, 2015) 

Em relação ao terceiro objetivo específico, foi verificado se os jogos e 

brincadeiras são realmente utilizados como recurso pedagógico e a partir dos estudou 

foi comprovado que sim, os docentes usam os jogos e brincadeiras nas suas aulas e 

entendem que esse instrumento é benéfico para as crianças, mas encontram 

dificuldades em trabalhar com alunos autistas, devido à falta de conhecimento a 

respeito do assunto. 

A educação de crianças com necessidades educacionais especiais é uma 

tarefa a ser dividida entre pais e profissionais. Uma atitude positiva da parte dos pais 

favorece a integração escolar e social. Pais necessitam de apoio para que possam 

assumir seus papéis de pais de uma criança com necessidades especiais (OLIVEIRA, 

2019). 

Na educação infantil, o jogo é um elemento muito importante, pois contribui 

para o desenvolvimento integral do indivíduo (em seus aspectos psicomotor, afetivo, 

social e cognitivo). Por isso, os princípios metodológicos da educação infantil dão 

muita importância à proposta de atividades que sejam motivadoras para a criança, e 

o jogo é um recurso ideal, porque é o que mais motiva (MENDES, 2015) 

CONCLUSÃO 

Este artigo teve o intuito de responder a problemática da pesquisa e alcançar 

os objetivos, onde obteve-se êxito nestes pontos. O trabalho servirá como base para 

meu trabalho de conclusão de curso. Onde ele contribuiu muito para minha formação, 

pois me ajudou a esclarecer dúvidas e me trouxe muito conhecimento a respeito do 

assunto.  

Entender a importância do lúdico na prática pedagógica, não só nas aulas de 

educação física, mas também nas demais disciplinas, é primordial, pois a partir disso 

o docente consegue trabalhar e desenvolver atividades que irão despertar as 

potencialidades do aluno, que quando estimuladas desde a infância irá prevenir 

muitas dificuldades a serem enfrentadas na vida adulta, caso o professor não 

soubesse como lidar. 
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RESUMO 

Este artigo alude a respeito da Influência da Educação Física escolar como um 
fator de prevenção do abuso sexual infantil no ensino fundamental (anos iniciais) e 
tem como Problema de Pesquisa: De que forma a Educação Física Escolar no ensino 
fundamental I anos iniciais, pode colaborar no processo de prevenção do abuso 
sexual infantil? Diante da problemática pautamos o Objetivo Geral que é a de analisar 
a influência que a Educação Física escolar e as propostas pedagógicas tem como 
efeito na prevenção de abuso sexual infantil, seguido dos objetivos específicos: 
Pesquisar a importância de uma rede de apoio familiar nas escolas; analisar os 
impactos que a visão da sociedade traz como influência de sexualidade sobre a vida 
da criança; enfatizar como a Educação Física Escolar é essencial na Educação Infantil 
no aspecto preventivo do abuso sexual. Os autores que ajudaram a fundamentar essa 
pesquisa foram BETTI, Mouro; ZULIANI, Luiz Roberto (2002); BRINO, Rachel Farias 
de; WILLIAMS, Lúcia Calvalcante (2008); FELIPE, Jane; GUIZZO, Bianca Salazar 
(2003). A metodologia desta investigação incidiu de forma bibliográfica, qualitativa e 
de característica descritiva e exploratória, em que foi composta de revisões de 
literaturas acerca do tema apresentado e contendo devidamente como sujeitos o 
ensino fundamental anos iniciais. Os fins da pesquisa apontaram que existem diversas 
maneiras de contribuir com a prevenção do abuso sexual infantil e que fatores que vai 
da disciplina até o aspecto familiar, em conjunto, tem como resultados fatores 
positivos no desenvolvimento infantil, respeitando a faixa etária e o nível cognitivo, 
motor, afetivo e social de cada indivíduo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação escolar; Diretrizes pedagógicas; Precaução. 

INTRODUÇÃO  

O presente estudo tem como temática a prevenção contra a violência sexual 

infantil, observando através da mídia que os casos de abuso sexual envolvendo 

crianças e adolescentes aumentam o dobro a cada ano, desta forma, tomamos por 

iniciativa este tema. A Educação Física, disciplina que trabalha corpo e mente, tem 

um efeito muito positivo em relação a afetividade com o aluno, levando assim uma 

força maior no desafio de colaborar com a prevenção contra o abuso sexual infantil. 

A escola e o professor como meios de escuta são muito importantes, devido o 

problema muitas vezes está mais perto do que pensamos.  

mailto:20890169@faculdadelasalle.edu.br
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Para pensar em Educação Física, no contexto do trabalho pedagógico exige a 

construção de conhecimentos, saberes e práticas que são as mais adequadas para 

agir em certas situações da nossa realidade no ambiente escolar. Freire (2001) afirma 

que a responsabilidade ética, política e profissional do ensinante exige que o mesmo 

tenha o dever de passar por uma capacitação e preparação na sua formação para que 

se tornem processos permanentes.  

Quando falamos sobre educação sexual, não se diz respeito somente ao 

contato físico, e sim da importância do ensino de regras, higiene, cuidado psicológico 

e principalmente a prevenção. A inclusão ou não de conteúdos abertamente sexuais 

requer o envolvimento de toda comunidade escolar à compreensão dos meios 

pedagógicos, “utilizados para a compreensão destes conteúdos por crianças 

pequenas e a adequação de temas para o nível de desenvolvimento em que o aluno 

se encontra” (FINKELHOR et al.,1986, apud ALTMANN, 2001). De acordo com os 

PCNs, a orientação sexual deve impregnar toda a área educativa, sendo a Educação 

Física um espaço privilegiado de intervenção. 

Ao longo dos anos, tornou-se evidente a necessidade de uma rede de apoio 

familiar em que a prevenção contra o abuso sexual infantil seja um tema discutido na 

inter-relação entre a família e a escola e consequentemente levado para as aulas. 

Discorrer sobre prevenção sexual no ensino fundamental é ter a consciência e 

compreender que é indispensável falar sobre educação sexual, a qual ainda em pleno 

século XXI é um tabu, e a desinformação que as pessoas demonstram ter sobre tal 

tema é preocupante.  

 Ao falarmos da construção das identidades infantis com a ajuda da escola e da 

família, cabe a nós discutirmos a sociedade como um outro fator que tem afetado 

nessa formação. Comportamentos de valores negativos, aqueles que nós mesmo 

muitas vezes criticamos que devemos evitar, como a valorização de marcas, 

futilidade, sexualidade, erotização, coisas que, com acompanhamento de 

profissionais é necessário explicar a criança para o seu desenvolvimento cognitivo, 

são informações promovidas na infância que são transmitidas, principalmente de 

forma não saudável.  

As significativas transformações - políticas, econômicas, sociais, culturais nas 

últimas décadas, em combinação com o acesso infantil a informações sobre o mundo 

adulto, (...) têm afetado drasticamente as vivências infantis, acarretando uma crise da 

infância contemporânea (CAMPHAUSEN, 2001; STEINBERG et al, 1997, apud 
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FELIPE et al, 2003, p. 120). A ideia de que a criança necessita construir um currículo 

ainda na infância faz jus a essa imagem propagandeada pela mídia com o 

pensamento de que a mesma deve ser pressionada a desenvolver essas habilidades 

para que ela possa ser um adulto de sucesso e impactando negativamente no 

crescimento do indivíduo, esquecendo que a criança precisar ser criança, que é 

brincando que ela vai habilidades necessárias para sua vida adulta.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa tem como características o método dedutivo (GIL 2008), de 

abordagem qualitativa (MINAYO, 2001 apud GERHARDT, SILVEIRA, 2009). O tipo 

de pesquisa, caracteriza-se como descritiva e exploratória (GIL, 2002). Realizada de 

forma bibliográfica (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

O estudo foi composto de revisões de literaturas, análises de artigos, revistas 

científicas, teses e citações, pesquisados as bases de dados da Scielo (Scientific 

Electronic Library Online) e Google acadêmico. Contendo convenientemente a parcela 

selecionada como população o ensino fundamental I, sendo incluídos somente os 

conteúdos com informações que abordaram a temática, publicados entre o ano de 

2001 a 2020, totalizando 14 artigos, entre eles os seguintes descritores: Educação 

física escolar, Ensino fundamental, abuso sexual infantil. (Educação escolar; 

Diretrizes pedagógicas; Precaução).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As medidas obtidas em relação ao primeiro dos itens específicos sobre a 

importância da rede de apoio familiar, notou-se que algumas escolas entendem sobre 

a importância de trabalhar a temática, porém a capacitação por parte dos membros 

da escola vem a falhar. Outro ponto que entra como fator, é a família, que não 

compreende e algumas não busca compreender sobre o assunto, o que ajudaria mais 

o trabalho docente em relação a prevenção para suas crianças. Para Sayão (2002), 

as vivências proporcionadas pelo ambiente cultural estão permeadas de relações 

sociais, o que não o torna neutro, já que colocam os sujeitos humanos em relativos 

culturais, tonando assim o espaço importante na educação infantil.  
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Foi observado também que caso ocorra a suspeita da criança em apontar 

algum sintoma de abuso sexual, existe a preocupação de como executar o 

procedimento correto de forma que não afete a criança. O que leva a importância da 

rede de apoio familiar nas escolas, pois se ocorrer um desentendimento do que 

deveria ser uma parceria, pode acarretar o afastamento da criança por um certo tempo 

do ambiente escolar ou chegando ao ponto de a família trocar a criança de escola. 

Lembrando que conforme as revisões literárias, a porcentagem de casos de abuso 

sexual infantil ocorre na maior parte no meio intrafamiliar, caracterizando sempre o 

adulto com autoridade sobre e mesma, fazendo com que a criança ainda na sua fase 

de desenvolvimento seja incapaz de entender os ocorridos.  

Valle (2009, p. 170) enfatiza que para minimizar esse fenômeno exige além dos 

profissionais de educação e saúde, também os de assistência social, segurança 

pública e até mesmo a comunidade, isso quando se trata do aspecto preventivo. 

Ressaltando ainda mais a importância da rede familiar para intervenção na 

perspectiva da prevenção contra o abuso sexual infantil.  

“Os pais precisam de toda a ajuda que conseguirem obter para criar filhos 

seguros, porém, aqueles que são traumatizados, em particular, necessitam de auxílio 

para estar em sintonia com as necessidades dos filhos” (VAN DER KOLK, 2020, p. 

158). 

Em relação a sexualidade que a sociedade traz sobre a vida da criança, 

observamos que nos dois últimos anos, conforme dados divulgados pela mídia, que 

os casos de abuso sexual chegaram a 14% a mais do que no ano de 2018. E a própria 

mídia, propagadas, jogos entre outros, carregam consigo a influência sobre os 

abusos, onde a erotização infantil é o de maior fator. Souza (2006, apud VALLE, 2009) 

diz que a sociedade aprimora reforçando no progresso de educação sexista e que a 

família, a religião, a escola e os meios de comunicação estão envolvidos com 

perspectivas que são vistas como naturais. “Outro saber de que não posso duvidar 

um momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência 

especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 1996, p. 38).  

Em uma realidade contemporânea notamos nas redes sociais vídeos 

repercutindo a todo momento em que um adulto tenta sequestrar uma criança ou em 

tentativa de estupro, menções de autoridades policiais para agirem sobre tal situação, 

o que levou a outro fator de influência, pois nas mesmas redes sociais também ocorre 
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notícias em que as mesmas autoridades estão envolvidas com abuso infantil. Coisas 

que já são vistas como algo “normal”. Esse é mais um fator que mostra o envolvimento 

de quem deveria ajudar a minimizar os traumas infantis, prevenir e proteger as 

crianças, contribuindo para o crescimento desse problema. Atentamos que, devido ao 

isolamento social ocorrido no ano anterior, foi outro fator que ajudou no aumento de 

casos, pois as crianças longe das escolas e sem poder receber visitas em casa, não 

têm a quem recorrer ajuda.  

No terceiro dos itens específicos, com relação à perspectiva da Educação 

Física Escolar, foi levantado que a disciplina como fator de prevenção é crucial na 

educação infantil, segundo afirmam os PCNs, a Educação Física é fundamental na 

formação crítica e na construção da cidadania. Outro ponto é o profissional de 

educação que quando apto de conhecimento pode agir e trabalhar de diversas formas 

contribuindo, devido a relação professor-aluno e ao nível de conhecimentos mais 

amplos, somando assim, com a sua competência profissional. As crianças que não 

sentem afeto e segurança na infância, tem respostas emocionais negativas, 

acarretando problemas psiquiátricos ao crescer (VAN DER KOLK, 2020).  

Vimos que abordar sobre educação sexual, no ensino fundamental I, é 

desafiador justamente por ser o início da caminhada escolar, alguns pela falta de 

socialização, nível de desenvolvimento, diversos fatores. Fatores esses trabalhados 

na formação e disciplina de Educação Física Escolar, que trabalha com o aluno de 

forma integral, sabendo proceder nessas situações, levando em conta a realidade em 

que está inserido e prepara o indivíduo para a mesma. Sayão (2002, p. 63) diz que 

“quando se trata de aspectos que envolvem a reflexão da cultura infantil, é papel 

fundamental dos profissionais da educação física na atuação da educação infantil”. 

Ressaltando que a mesma ajuda a reconhecer alunos vítimas de violência infantil 

física, psicológica, sexual, abandono podendo encaminhar o aluno ao tratamento, 

psicopedagoga. 

CONCLUSÃO 

Após o estudo sobre a influência da Educação Física Escolar como fator de 

prevenção no abuso sexual infantil, é possível reconhecer fatores que contribuem para 

a violência sexual da criança e como a disciplina de Educação física escolar é 

indispensável na educação infantil, podendo não só identificar casos de abusos como 
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também prevenir que isso um dia aconteça com as crianças, usando métodos e 

didáticas oferecidas pelo profissional de educação física que está habilitado a 

ministrar aulas de educação sexual junto à escola, caracterizando a preocupação com 

os direitos da criança.   

Ao final deste estudo, pode-se absorver que a perspectiva interdisciplinar como 

questão social, amplia a discursão sobre o problema do abuso sexual infantil, algumas 

tem respostas complicadas, mas entende sua importância e buscam trabalhar com a 

mesma. A preocupação com este tema, bem como a iniciativa de pesquisa traz 

consigo que está problemática não é recente, apresentando discussões relevantes de 

que servirá para outros professores em novas pesquisas e com o intuito de 

continuidade no próximo período com a elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), abordando a temática “a influência da Educação Física Escolar como 

fator de prevenção contra o abuso sexual infantil no ensino fundamental anos iniciais”.  
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CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS COM MATERIAL NÃO CONVENCIONAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  
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RESUMO 

Esta pesquisa tem por finalidade realizar um estudo da contribuição que a 
construção de brinquedos a partir de materiais não convencionais proporciona para o 
desenvolvimento infantil. Partindo disso foi levantada a seguinte problemática: De que 
forma a produção de brinquedos com material não convencional pode contribuir para 
o desenvolvimento motor, cognitivo, e emocional da criança? Para responder o 
problema exposto, foi elaborado o seguinte objetivo geral: Desenvolver na criança 
habilidades motoras, cognitivas e emocionais, através da produção de brinquedos 
com materiais não convencionais que possam ser manuseados por crianças e 
utilizados no ambiente escolar e familiar e com objetivos específicos: Analisar os 
benefícios  da produção do brinquedo, quanto ao desenvolvimento motor, da 
criatividade e da solução de pequenos problemas e conflitos; Destacar a importância 
da interação e participação da família no processo de desenvolvimento educacional e 
social da criança; Desenvolver habilidades motoras, afetivas e sociais na criança. Para 
isso foi desenvolvido o método de pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória. 
Dentre os resultados podemos perceber que o processo de criação e produção de 
brinquedos deve ser oferecido e estimulado na fase da infância, para que a criança 
possa, dentro de seu mundo criativo e de experimentações desenvolver habilidades 
motoras, cognitivas, sociais e afetivas forma saldável e prática. A estimulação dessa 
prática contribui para o desenvolvimento da criança, em aspectos que particularmente 
tem mais chances de ser desenvolvido na fase infantil, aspectos esse que vão refletir 
e impactar na vida. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Construção; Desenvolvimento; habilidades. 

INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento da criança deve ser estimulado em diversos aspectos 

como: motor, emocional, social e afetivo, quando a criança tem a possibilidade de 

produzir os próprios brinquedos, ela passa a estimular todos esses campos de 

desenvolvimento, e principalmente é possível utilizar esta atividade como elo da 

família e escola estreitando essa relação e possibilitando a família participar de forma 

mais efetiva da vida escolar da criança.  A brincadeira como fonte de desenvolvimento 

da criança já é fundamentada e utilizada e se mostra com resultados satisfatórios 
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fazendo com que a criança adquira autonomia, solução de pequenos problemas e 

garante o desenvolvimento da socialização (BÖHM  apud VYGOTSKY (1989, p. 130)). 

 Sendo assim, se faz necessário, avaliar o brinquedo como uma ferramenta 

nesse processo. Ainda que seja possível relacionar o brinquedo com o 

desenvolvimento infantil, o brinquedo proporciona um campo amplo para a mudança 

das necessidades e consciência com isso é a criança é capaz avançar através da 

esfera imaginativa e imaginaria a criação de propósitos e de plano de vida, e 

essencialmente a criança desenvolve através de atividades lúdicas e o brinquedo é 

uma atividade condutora que determina a evolução da criança. (LEMES et. Al 

VYGOTSKY 1991, p. 226 - 227).  

O brinquedo tem essa capacidade de ligar associar diretamente com o 

desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e emocionais. Com a 

possibilidade de a criança desenvolver seus brinquedos isso se torna bem mais 

prazeroso e significativo.  

Com a evolução tecnológica, as crianças cada vez mais tem se tornado 

pequenos consumidores, e visto pelo mercado como uma oportunidade de ganhos e 

vendas, com isso os brinquedos passaram ser apenas itens de desejos e satisfação.  

Tendo um olhar mais crítico das crianças de hoje, podemos ver que os 

brinquedos disponíveis no mercado limitam todos esses processos de 

desenvolvimento, pois esses brinquedos são autônomos, andam, falam, e fazem uma 

interação mecanizada com a criança, com vocabulários limitados tornando a criança 

como um expectador das programações do brinquedo e meros repetidores das suas 

funções. A Partir do momento que a criança é estimulada a atividades manuais e 

criativas, ela passa a desenvolver de forma prazerosa habilidades como separação 

de materiais, noções de medidas, cores pesos, reciclagem, preservação do meio 

ambiente, e desenvolvimento no campo das valências físicas e motoras como, 

equilíbrio, força, agilidade, noção espacial, flexibilidade etc., e em seu emocional e 

social e afetivo. A participação mais aproximada dos pais nas atividades, trabalhos 

em equipe, superar frustrações, aceitar o sim e o não e aprender a ganhar e perder. 

Todos esses processos são fundamentais para o bom desenvolvimento do indivíduo. 

(SOSSELA et. Al 2012, MACHADO, 1995) 

 Quando se fala em brinquedo, o pensamento automaticamente é remetido para 

objetos sofisticados, bem-acabados e produzidos em indústrias, pois esse é o 
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brinquedo disponível atualmente para as crianças, porém, o conceito de brinquedo já 

demonstra que a finalidade dele vai além da satisfação pessoal da criança. 

O brinquedo tem uma relação direta com o desenvolvimento da criança, 

proporcionando o desenvolvimento da imaginação, da criação, da relação com objetos 

etc. Através do brinquedo a criança desenvolve uma ligação de prazer e satisfação 

com o objeto, porém geralmente está é uma forma de saciar algo ou necessidade 

imediata. 

As crianças são exploradores ativos e curiosos e as mudanças mais marcantes 

do seu desenvolvimento são as mudanças físicas com o amadurecimento neurológico, 

motor e aquisição de habilidades, linguagem e da socialização. (SANTOS, 2007; 

SHAFER, 2005; MANFRO, MALTS E ISOLAN, 2001)  

METODOLOGIA  

Esta pesquisa consiste em três aspectos: Bibliográfica, Qualitativa e 

Exploratória. Pesquisa bibliográfica foi realiza no período de março a maio de 2021, e 

se baseia em literatura cientifica sobre o tema determinado, esse trabalho também é 

de natureza qualitativa e exploratória.  

Para compor a população desta pesquisa foram selecionados, lidos e revisados 

trabalhos com temas relacionados aos benefícios do brinquedo no desenvolvimento 

da criança na educação infantil, os quais terão relevância para o a composição da 

pesquisa. 

A coleta e análise dados foi realizada através da leitura e associação do tema 

e do resumo com o tema da pesquisa realizada, através de fontes virtuais como 

Google acadêmico, Scielo, EFdeportes e Bookplay, Scribd, com a finalidade de 

enriquecer a pesquisa com fontes confiáveis.  

Após a coleta e seleção de trabalhos que contribuíram para este, realizamos 

leituras e associação com o tema com finalidade embasar e fundamentar esta 

pesquisa. Constatou-se que a construção de brinquedos na educação infantil contribui 

de forma positiva e garante a criança a possibilidade novas experiências e 

descobertas, e quando associado a um trabalho com uma relação aprofundada entre 

escola e família a criança mostra resultados mais eficazes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Certamente, muitos já conhecem e discutem os benefícios da brincadeira para 

educação e para o desenvolvimento infantil, a brincadeira contribui para aquisição de 

diversas habilidades cognitiva e sócia afetiva. 

Através da brincadeira é possível que as crianças desenvolvam habilidades 

fundamentais que somente é adquirida na infância e o brinquedo certamente tem suas 

contribuições para esse processo, viabilizando e facilitando o aprendizado e aquisição 

dessas habilidades. 

O intuito de trabalhar esse tema de pesquisa foi principalmente para analisar a 

produção brinquedos a partir de materiais não convencionais como ferramenta de 

contribuição para o desenvolvimento infantil. 

A criança é capaz de dar significado e utilização a objetos simples e 

inanimados, tornando-os ponto de partida para novas brincadeiras, (TIBURCIO, et al. 

2019).  

Logo, tudo que se tem ao alcance e possa ser manuseado ganham 

significados, ainda que que do ponto de vista de um adulto não tenha sentido algum. 

Desta forma pode-se imaginar que, algo que possa ser tratado como material a ser 

descartado para um adulto como duas latas vazias podem para uma criança se tornar, 

pés de latas, rolos compressores, instrumento musical etc. 

A introdução do brincar no currículo estimula o desenvolvimento físico, 

cognitivo, criativo, social e a linguagem da criança pequena (BONTEMPO, 1999 apud  

SARACHO,1991). Por isso há necessidade de compreender de que forma o brincar e 

o brinquedo estimulam positivamente o desenvolvimento da criança. Partindo disto, é 

papel da escola, do professor e da família é estimular e proporcionar experimentações 

para as crianças. O processo de criação e produção de brinquedos deve ser oferecido 

e estimulado na fase da infância, para que a criança possa dentro de seu mundo 

criativo e de experimentações desenvolver habilidades motoras, cognitivas, sociais e 

afetivas de forma saldável e prática. 

A produção de brinquedos a partir de materiais não convencionais, contribui 

para o desenvolvimento da criança, em aspectos que particularmente tem mais 

chances de ser desenvolvido na fase infantil, aspectos esse que vão refletir e impactar 

na vida adulta por isso é necessário compreender a fase infantil como uma preparação 

para as fases a seguir.  
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Durante a construção de brinquedos as crianças exploram em seu interior a 

criatividade transformando um objeto em outro dando significado e vida a materiais 

que seriam descartados SILVA (2017) 

(SILVA  2017, apud MURASAKI, 2010), cita em seus trabalhos “O ato criativo 

é um caminho para a saúde física e mental. Ele evoca o encontro consigo próprio, 

mas também com o outro, por isso é social, promove trocas entre os indivíduos, o que 

enriquece a vida subjetiva e coletiva” desta forma é possível compreender o brincar 

como uma necessidade humana que reflete diretamente na construção social, motora, 

cognitiva e afetiva do indivíduo. 

Neste processo de desenvolvimento é fundamental que haja a participação da 

família de forma efetiva e colaborativa, pois, representa o alicerce para que o indivíduo 

construa uma boa estrutura social (CREPALDI, 2017). 

A indústria de brinquedos do século XXI viu no público infantil um forte nicho 

de mercado, visto que as crianças hoje têm poder de decisão nas compras da família, 

com isso são investidos altos valores em campanhas publicitarias vorazes que 

incentivam a criança a desejar cada vez mais brinquedos com muitos recursos 

tecnológicos e autônomos, fazendo das crianças meros expectadores das funções de 

um determinado brinquedo, e limitando o desenvolvimento da criança.  

 Com o avanço tecnológico tornou-se perceptível as alterações nas relações 

sociais nas primeiras fases do desenvolvimento humano. (OLIVEIRA; BOSSA, A. V. 

N. 2019 apud CORRER; FAIDIGA, 2017). 

 Desta forma, nota-se a preocupação de pesquisadores em avaliar os impactos 

negativos da inserção da criança no mercado consumidor. 

Esta pesquisa vem responder alguns pontos importantes na utilização e 

produção do brinquedo de norma saudável, positiva e construtiva no desenvolvimento 

infantil, possibilitando também novas frentes de pesquisas com essa temática a fim 

de contribuir para formação da criança. 

CONCLUSÃO  

A pesquisa dá enfoque à construção de brinquedos a partir de materiais não 

convencionais, como ferramenta de construção e aquisição de habilidade benéfica 

para o desenvolvimento da criança, proporcionando a possibilidade de novos estudos 
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voltados para área da educação. A pesquisa também trouxe a uma compreensão do 

papel da família no processo educacional. 

As crianças devem ser vistas como um ser em preparação e desenvolvimento 

constante para a inserção de indivíduos bem formados na sociedade, para isso, a 

escola, pais e os profissionais da educação devem investir principalmente tempo de 

qualidade na formação da criança. 

Sendo assim, a partir do momento que a criança tem a disposição 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento, motor, cognitivo, afetivo e social 

que contribua para sua formação, é possível ver um futuro positivo. A construção de 

seus próprios brinquedos oferece todas essas possibilidades. Através de 

experimentações as crianças podem descobrir o mundo e desenvolver habilidades, 

algumas que somente é adquirida na fase da infância.   
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RESUMO 

O presente estudo trata da Psicomotricidade e sua contribuição nas aulas de 
Educação Física na Educação Infantil. A partir disso, foi criada a seguinte 
problemática: De que forma a Psicomotricidade pode contribuir no ensino das aulas 
de Educação Física na Educação Infantil? Para responder o problema exposto, foi 
elaborado o objetivo geral que pudesse analisar a contribuição da Psicomotricidade 
nas aulas de Educação Física na Educação Infantil. Para o alcance do objetivo geral 
do estudo, foram traçados três objetivos específicos, sendo eles: compreender a 
importância da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física; analisar os elementos 
da Psicomotricidade que podem ser trabalhados nas aulas de Educação Física da 
Educação Infantil; relacionar a Educação Física com o desenvolvimento psicomotor 
na Educação Infantil. Para o desenvolvimento dos procedimentos metodológicos, foi-
se utilizada uma pesquisa caracterizada como bibliográfica, qualitativa e de cunho 
exploratório. Assim, entendemos o conceito de Psicomotricidade e sua contribuição 
nas aulas de Educação Física na Educação Infantil. Tendo em vista sua grande 
influência no processo de ensino-aprendizagem da criança e sua contribuição no 
desenvolvimento motor e cognitivo da criança.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade; Aulas de Educação Física; Desenvolvimento 
Psicomotor.  

INTRODUÇÃO  

A Psicomotricidade surgiu desde séculos passados, sendo caracterizada por 

diversos conceitos até ser, hoje, entendida como uma ciência que estuda o homem 

através do seu corpo em movimento. A Psicomotricidade inserida na Educação Física, 

possibilita bons resultados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, devendo 

ser trabalhada de maneira adequada (GOMES, 2017).  

Podendo ser encontrada em diversas atividades e possui grande influência no 

desenvolvimento global da criança, como também estimula a prática do movimento 

em todas as fases da vida.  

mailto:annajulia.ximenes@hotmail.com
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Essa ciência leva a criança a ter noção do seu corpo, dominar seu tempo, 

lateralidade, a coordenar seus gestos e movimentos. E é por isso que se torna tão 

importante para o processo de ensino-aprendizagem.  

 Assim esse estudo teve como objetivo, além de trazer informações 

relacionadas à ciência, como também as contribuições da Psicomotricidade no ensino 

da Educação Física no Ensino Infantil.  

 Dessa maneira, foi criada a seguinte problemática: De que forma a 

Psicomotricidade pode contribuir no ensino das aulas de Educação Física na 

Educação Infantil? Para responder o problema exposto, foi elaborado o objetivo que 

pudesse analisar a contribuição da Psicomotricidade nas aulas de Educação Física 

da Educação Infantil.  

Para o alcance do objetivo geral mencionado acima, foram traçados 3 objetivos 

específicos, sendo eles: Compreender a importância da Psicomotricidade nas aulas 

de Educação Física; analisar os elementos da Psicomotricidade que podem ser 

trabalhados nas aulas de Educação Física na Educação Infantil; relacionar a 

Educação Física com o desenvolvimento psicomotor na Educação Infantil.  

Justificou-se essa pesquisa pela necessidade de um melhor entendimento em 

relação à forma como a Psicomotricidade pode contribuir para o ensino da Educação 

Física na Educação Infantil, tendo em vista que a Psicomotricidade envolve ações 

cognitivas, sensório motoras, psíquicas e a expressão através do movimento, como 

também leva a criança a ter noção do seu corpo e está ligada ao desenvolvimento do 

ser humano em todas as suas fases. Trabalhando a Psicomotricidade na criança, ela 

poderá ter sucesso em sua formação escolar.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

Psicomotricidade 

A Psicomotricidade pode ser vista em tudo que é movimento. Busca-se uma 

necessidade de trabalhar o corpo e a mente para a criança ter a possibilidade de 

dominar seus movimentos, e é através dela que a criança terá novas experiências que 

irão auxiliar em vários aspectos da sua vida, como por exemplo, sua linguagem, 

individualidade e socialização.  
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 A Psicomotricidade não surgiu da maneira como hoje é conhecida. O termo 

“psicomotricidade” surgiu pela necessidade de encontrar uma área que explicasse 

certos fenômenos clínicos.  

 De acordo com Oliveira (2013), citado por Silva (2013, p. 09): 

 

Os estudos sobre a Psicomotricidade iniciaram no século XIX. Nessa 
época, já se discutia a teoria de colocar o movimento como 
componente essencial. Há indícios que Aristóteles (384-322 a. C) 
defendia que o homem era feito de certa quantidade de matéria (corpo) 
moldada numa forma (alma). 

  

 A Psicomotricidade apareceu pela primeira vez através de um discurso médico 

pelo neurologista Ernest Dupré (1862-1921). Moi e Mattos (2019) complementam que, 

foi o momento que constatou disfunções graves evidenciadas no corpo sem que o 

cérebro tivesse nenhuma lesão.  

 Segundo Lussac (2018): 

 

Historicamente o termo “psicomotricidade” aparece a partir do discurso 
médico, mais precisamente neurológico, quando foi necessário, no 
início do século XIX, nomear as zonas do córtex cerebral situada mais 
além das regiões motoras (apud FREITAS, M; PANTOJA, R; 
PEDROZA, C. 2014, p.05). 

Após isso, começou-se a observar que em alguns movimentos o corpo não 

estava em sintonia, existia limitações motoras na hora de executar alguns 

movimentos, mesmo não detectando lesões no cérebro (SILVA, 2013). 

De acordo com Oliveira (2013), citado por Silva (2013, p. 09), “Henry Wallon 

criou uma teoria que permitia relacionar o movimento do corpo com a afetividade, a 

emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo”.  

Eduardo Guilmain, neurologista, criou o exame psicomotor, que permitia o 

diagnóstico, a indicação terapêutica e o prognóstico da debilidade motora (apud 

SILVA, 2013).  

Após esses acontecimentos, vários autores passaram a se interessar no 

assunto, tornando a Psicomotricidade uma disciplina específica e autônoma, tendo 

grande avanço.  

Para complementar a pesquisa, traremos os conceitos da Psicomotricidade 

pela visão de alguns autores. 
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Fonseca (1988) traz a visão de que a Psicomotricidade vem do grego psyqué 

= alma/mente e do latim moto = mover frequentemente (apud MOI e MATTOS, 2019, 

p. 03). Isso significa que está ligado ao movimento corporal e sua intencionalidade.  

Segundo Costa (2002), citado por Gomes (2017, p. 09), “a Psicomotricidade é 

uma concepção do ser humano unificada, que inclui ações cognitivas, sensório 

motoras, psíquicas e como também a capacidade do ser humano de ser expressar 

através de movimentos do corpo [...]”.  

Isso pode se dar através da busca pela interação no meio ambiente, como a 

interação com objetos, com outros sujeitos e consigo próprio.  

Trazendo a visão de Le Boulch (1992), o autor cita que a Psicomotricidade se 

dá através de ações educativas de movimentos espontâneos e atitudes corporais da 

criança [...] (apud BARBIERI, 2019, p.10).  

Complementando com a citação de Lovisaro (2016 apud VICENTE, 2017, p. 

02), a Psicomotricidade está articulada com o processo de maturação. Desta forma, a 

criança vai adquirindo maturidade e vai conhecendo a si mesma.  

Com isso, é através do corpo que indivíduo pode adquirir aquisições afetivas, 

cognitivas e orgânicas. Todas essas aquisições terão como base o intelecto, 

movimento e afeto.  

A Psicomotricidade pode auxiliar na ampliação de possibilidades para o 

entendimento e compreensão no processo de aprendizagem. Ela pode contribuir na 

prevenção do fracasso escolar, podendo trazer a citação de Lorenzo (1995 apud 

BARBIERI, 2019, p. 10) onde o autor ressalta que a Psicomotricidade se faz 

necessária para a prevenção e tratamento de problemas com o intuito de extrair o 

máximo de potencial do aluno.  

Além disso, a Psicomotricidade permite a compreensão da forma como a 

criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio 

dele, localizando-se no tempo e no espaço (ROSSI, 2012).  

Para entendermos mais sobre a Psicomotricidade, devemos explorar os 

conceitos sobre o desenvolvimento psicomotor, junto com sua relação com a 

Educação Física.  
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Desenvolvimento psicomotor na educação física  

O desenvolvimento pode ser entendido como a capacidade de realizar funções 

cada vez mais complexas. Podendo estar relacionado tanto às mudanças na 

capacidade funcional, quanto à idade.   

Já para o conceito de desenvolvimento psicomotor, é caracterizado pela 

maturação que integra o movimento, ritmo, construção espacial, reconhecimento dos 

objetos, posições, a imagem do nosso corpo e a palavra (BUENO, 1998 apud 

CAMPÃO e CECCONELLO, 2008).  

Para Imai (2007), o desenvolvimento psicomotor abrange o desenvolvimento 

das funções de todo o corpo e das suas respectivas partes. Sendo importante ressaltar 

a relação desse desenvolvimento estabelecida com as demais áreas.  

De acordo com o site Neurosaber (2020, p. 18):  

O desenvolvimento psicomotor abrange diversas áreas, sendo 
essenciais para a formação do indivíduo, e quando é trabalhado 
adequadamente pode possibilitar o domínio sobre seu próprio corpo, 
movimentos, como também de aspectos emocionais e cognitivos.  
 
 

Com isso, é importante ressaltarmos que a criança necessita de um ambiente 

que possa estimular seu desenvolvimento ao máximo.  

A estimulação do desenvolvimento psicomotor é fundamental para que haja 

consciência dos movimentos corporais integrados com a emoção e expressados pelo 

movimento o que proporciona ao ser uma consciência do indivíduo integral (SILVA, 

2010).  

Quando esse desenvolvimento está em deficiência, isso pode causar 

dificuldades na aprendizagem da criança. E é devido a isso que o desenvolvimento 

psicomotor se torna muito importante (ROCHAEL, 2009 apud SILVA, 2013, p. 06).  

Le Boulch (1985, p. 221 apud GOMES, 2017, p. 09) complementa ao expor que 

75% do desenvolvimento psicomotor ocorrem na fase pré-escolar. Como também 

novamente se ressalta a necessidade de se trabalhar adequadamente essa área para 

facilitar no processo de aprendizagem da criança no futuro.  

Como muito foi citado, o desenvolvimento psicomotor deve ser trabalhado, e 

de maneira adequada, para auxiliar no processo de desenvolvimento do indivíduo. 

Quando se trata da Educação Física, Koyniak Filho (2001, p. 35 apud IMAI, 2007, p. 

11) cita que “é necessário levantar um repertório de jogos e brincadeiras e identificar 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

8
 

quais são os aspectos da motricidade que cada um deles estimula de forma mais 

intensa”. Diante disso, quando o professor traz uma variedade de jogos e brincadeiras, 

há uma contribuição nas condições favoráveis ao desenvolvimento psicomotor da 

criança.  

O professor deve estar atento a todas as fases do desenvolvimento da criança, 

sendo uma forma para que o desenvolvimento psicomotor contribua para a 

aprendizagem da mesma. Silva (2010) cita que o professor deve ser o facilitador no 

processo de aprendizagem, tanto como trabalho de respeito, confiança e o afeto 

mútuo.  

Para Silva (2013), “a escola pode influenciar no desenvolvimento psicomotor 

através de jogos lúdicos, brincadeiras que estimulam o lado cognitivo, motor e 

socioafetivo da criança”. Junto a isso, quando a criança tem um bom desenvolvimento 

psicomotor, isso pode proporcionar algumas habilidades e bom desempenho na 

escola.  

Educação física na educação infantil 

Quando falamos sobre a Educação Infantil, sabemos que é o ponto inicial 

escolar da criança. É seu primeiro contato com a creche e pré-escola e também o 

contato com outras crianças. A criança poderá ter outro grupo social, além da família, 

e é o momento que irá explorar, conhecer, brincar, entre outras atividades.  

A Educação Infantil é um período que haverá um maior desenvolvimento e 

maior número de experiências que irão influenciar na sua autonomia e maturidade. 

Ela deve permitir que a criança experimente, erre, acerte, arrisque e ela deve 

promover atividades para que a criança possa iniciar a percepção dos recursos 

corporais que ela possui. 

Com isso, podemos perceber que a Educação Física também tem uma 

porcentagem de influência e importância nessa fase da criança.  

A Educação Física pode ser considerada um dos principais elementos da 

Educação Infantil, pois, por intermédio de conteúdos aplicados de forma lúdica e 

recreativa, possibilita à criança a construção do conhecimento (GAVA, D; FRANÇA, 

E; ROSA, R, 2010, online). 

Segundo Rolim (2010): 
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Quando a Educação Física surgiu na Educação Infantil, tinha como 
intuito instrumentalizar o aspecto psicomotor dos alunos por meio de 
atividades que trabalhasse a área motora, que poderia proporcionar 
também um êxito maior na alfabetização das crianças [...] (apud 
VICENTE, 2017, p. 5). 

 

A Educação Física na Educação Infantil tem uma grande importância devida 

suas contribuições para o desenvolvimento da criança. 

A Educação Física na Educação Infantil tem um papel potencialmente 

relevante, uma vez que pode aplicar atividades da Psicomotricidade no intuito de 

promover desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo de maneira intencional (SILVA, 

2013).  

Gallahue e Ozmun (2005) registram que a Educação Física na Educação 

Infantil é necessária e enfatiza sua relevância no desenvolvimento integral do 

indivíduo, compreendendo os aspectos motor, cognitivo e afetivo-social (GAVA, D; 

FRANÇA, E; ROSA, R, 2010, online).  

Psicomotricidade na educação física na educação infantil 

A Psicomotricidade é um elemento importante no processo de desenvolvimento 

infantil. Scarabel (2018) defende que a mesma permite criar espaços e meios do 

sujeito se relacionar com o seu próprio corpo e com o meio que vive.  

A Psicomotricidade, quando utilizada na Educação Física, pode proporcionar 

melhorias em praticamente todos os aspectos. Oliveira (2010) complementa que um 

bom trabalho psicomotor irá proporcionar aos alunos melhorias [...] o que fará com 

que o mesmo tenha melhor performance no seu processo de ensino-aprendizagem 

escolar (apud GOMES, 2017, p. 08).  

Alguns dos aspectos básicos da Psicomotricidade mais utilizados são os: 

lateralidade, orientação espacial e temporal, esquema corporal e coordenação 

motora. Gozzi et al (2018) complementa ao citar que esses elementos auxiliam no 

desenvolvimento da aprendizagem, sendo que, se a criança tiver um déficit em um 

deles, poderá ter significativas dificuldades na aquisição da linguagem verbal e escrita 

[...].  

Segundo Molinari e Sens (2002), “a Psicomotricidade nas aulas de Educação 

Física na Educação Infantil é abordada como forma preventiva, evitando diversos 
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problemas na fase de alfabetização, como também a falta de concentração” (apud 

VICENTE, 2017, p. 05). 

As atividades da Psicomotricidade podem ajudar a criança no desenvolvimento 

do raciocínio, da imaginação, da criatividade, da afetividade e da socialização 

(BRASIL, 1998 apud AQUINO et al, 2012, p. 247).  

Scarabel (2018) relata que, na Educação Infantil, a Psicomotricidade é 

desenvolvida, na maioria das vezes, por meio da ludicidade. 

Quando se trata de ludicidade, é comum pensarmos sempre em brincadeiras e 

jogos, conceito também visto no Dicio (Dicionário Online de Português), onde mostra 

que a ludicidade é característica do que é lúdico, feito por meio de jogos, brincadeiras, 

atividades.  

Contrariando isso, Luckesi (2014) expõe que “ludicidade não é um termo 

dicionarizado”. A ludicidade está presente em todas as fases da vida, sendo então, 

um estado interno, que pode advir das mais simples às mais complexas atividades e 

experiências humanas. Ou seja, não precisa ser necessariamente aquela atividade de 

entretenimento, pode ser qualquer atividade que faça nossos olhos “brilharem”.  

Complementando a isso, para se trabalhar as práticas da Psicomotricidade nas 

escolas, Silva (2011 apud GOMES, 2017, p. 09) aconselha que os professores 

utilizem as práticas lúdicas, trazendo situações receptivas, seguras e gratificantes 

para o aluno. As atividades lúdicas, quando utilizadas, podem despertar na criança o 

prazer em aprender, fazendo com quem o brincar se torne aprendizagem. 

Através das atividades lúdicas, a criança pode desenvolver suas aptidões 

perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor (ROSSI, 2012). 

Isso é devido à contribuição dessas práticas para o desenvolvimento das habilidades 

corporais, sendo eles: coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, noção de espaço 

e tempo, imagem corporal e corporeidade.  

Silva (2011) complementa que a criança precisa ter um melhor entendimento 

do seu próprio corpo e uma melhor relação com o meio e com o próximo (apud 

GOMES, 2017, p. 09). Isso sendo realizado através das práticas psicomotoras.  

Se uma criança consegue distinguir o que é acima, abaixo, direita e esquerda, 

ela terá um maior conhecimento que outra criança que não tem as mesmas 

habilidades.  

A Psicomotricidade deve ser trabalhada adequadamente durantes as aulas de 

Educação Física na Educação Infantil para que as crianças não venham a ter 
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dificuldades de aprendizagem. Algo muito citado por diversos autores ao conceituar e 

expor os resultados da falta de atividades psicomotoras nas aulas de Educação Física.  

Barbieri (2019) traz algumas atividades que podem ser trabalhadas, sendo elas: 

os jogos e exercícios corporais, propiciados de uma maneira integradora e 

harmoniosa. Eles irão contribuir para que a criança venha a adquirir a coordenação 

psicomotora, a conscientização e domínio do corpo, ajustamento dos gestos e 

movimentos, apropriação do esquema corporal, aumento das discriminações 

perceptivas, integração de espaço e noção de tempo pessoal. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa com o tema “A Psicomotricidade e sua contribuição no 

ensino das aulas de Educação Física na Educação Infantil” apresenta um estudo 

bibliográfico, que, de acordo com Gil (1991, apud MERCALLI, 2015, p. 48) é 

caracterizada quando elaborada a partir de um material já publicado, constituído de 

livros, artigos periódicos e com material disponibilizado na internet.  

As palavras chaves dessa pesquisa foram: Psicomotricidade; Aulas de 

Educação Física; Educação Infantil; Desenvolvimento Psicomotor. Essas palavras 

serviram como base para levantamento e análise de conteúdos já produzidos 

(científicos e literários) para a produção dessa pesquisa.  

Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, na qual, segundo Rodrigues 

(2007) “consiste numa interpretação de fenômenos e a atribuição de significados, 

onde as informações não podem ser quantificáveis. Os dados obtidos são analisados 

indutivamente, ou seja, que procede por indução” .  

Também utiliza o cunho exploratório, onde busca se familiarizar com os 

fenômenos surgidos durante a pesquisa, explorando os próximos passos mais 

profundamente e com maior precisão (PRAÇA, 2015).  

A população da pesquisa será constituída por literaturas que estão 

relacionadas ao tema proposto, através de leituras de recursos disponíveis no Google 

acadêmico, Scielo, EFdeportes e Bookplay.  

Quanto à amostra, foram selecionados artigos, monografias, TCC’s e literatura, 

sendo incluídos apenas aqueles que atendem ao tema solicitado e análise de 

publicações produzidas no período de 2007 a 2020.   
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Para a coleta e análise de dados, será feita a leitura de todo material 

selecionado, onde serão utilizados artigos, monografias, TCC’s e literaturas 

disponíveis no Google acadêmico, Scielo, EFdeportes e Bookplay, buscando analisar 

e ampliar o conhecimento em relação ao tema e assim poder desenvolver o referencial 

teórico.  

Quanto à análise de resultados, será feita uma análise de conteúdos com o 

objetivo de fazer uma leitura geral do material que foi eleito, explorar todo esse 

material e categorizá-los e então a interpretação de todo material que foi selecionado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabemos que a Psicomotricidade busca sempre incentivar a prática do 

movimento em todas as fases da vida de uma criança e, além disso, tem grande 

importância para o processo de ensino-aprendizagem, de acordo com o estudo de 

Rossi (2012), que ainda cita que a Psicomotricidade também se constitui como um 

fator indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança.  

Para se verificar qual é a contribuição da Psicomotricidade nas aulas de 

Educação Física na Educação Infantil, utilizou-se uma pesquisa embasada em artigos, 

teses, monografias, sites e livros. Após realizar uma busca, foram localizados 32 

estudos, e após a leitura, foram selecionados apenas 21 deles e 11 foram descartados 

por não condizerem com o tema da pesquisa.  

Todos esses estudos selecionados auxiliaram na produção da pesquisa de 

modo geral, tendo em vista que se foi determinada uma pesquisa bibliográfica devido 

às condições de pandemia enfrentadas no momento de elaboração dessa pesquisa.  

A Psicomotricidade veio sendo discutida desde séculos passados, tendo 

grande avanço, o que acabou por torná-la como uma disciplina específica e autônoma.  

Hoje, ela é entendida como uma ciência que estuda o homem através do seu 

corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Tendo duas 

formas que o homem pode se comunicar, sendo pela linguagem verbal, como também 

a linguagem corporal, que envolve todos os gestos, movimentos etc. Todas essas 

comunicações podem se caracterizar como Psicomotricidade.  

Quanto ao primeiro objetivo específico, para identificar qual é a importância da 

Psicomotricidade nas aulas de Educação, buscou-se o estudo de Monteiro (2007) 

onde o mesmo mostrou que a Psicomotricidade na Educação Física – associada a 
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ações psicomotoras (coordenação motora fina, coordenação motora global, 

estruturação espacial, organização temporal, lateralidade, etc.) – possibilita um 

desenvolvimento global através do movimento corporal, que sente, pensa e age em 

diferentes situações.  

Já para Brasil (1998, apud AQUINO et al, 2012, p. 247), a Psicomotricidade 

pode auxiliar no desenvolvimento do raciocínio, imaginação, criatividade, afetividade 

e socialização.  

A abordagem da Psicomotricidade pode permitir que o aluno possa tomar a 

consciência do seu próprio corpo e que ele venha a se expressar através desse corpo. 

Monteiro (2007) complementa que a Psicomotricidade tem como base as 

necessidades do ser humano em integrar-se com si próprio e com o ambiente por 

meio de ações e movimentos conscientes e de experiências vivenciadas e adquiridas 

em todas as etapas da vida.  

Todos esses aspectos importantes relacionados à Psicomotricidade devem ser 

trabalhados de maneira adequada, para que a criança venha a ter sucesso no seu 

processo de ensino-aprendizagem. Isso pode ser afirmado por Le Boulch (1985, apud 

GOMES, 2017, p. 09), onde o autor ressalta a importância e a necessidade de se 

trabalhar essa área, onde facilitará esse processo da criança no futuro.  

Quanto ao segundo objetivo específico, para se trabalhar a Psicomotricidade 

nas aulas de Educação Física, Silva (2011, apud GOMES, 2017, p. 09) aconselha na 

adoção de práticas lúdicas o que pode despertar o prazer em aprender, transformando 

o brincar em aprendizagem. Já para Barbieri (2019), os jogos e exercícios corporais 

são atividades que devem ser trabalhadas nas aulas de EDF. Com isso, pode-se 

analisar que há diversas maneiras de se trabalhar a Psicomotricidade na Educação 

Física, devendo ser também trabalhados os elementos de coordenação motora, 

equilíbrio, lateralidade, noção de espaço e tempo, imagem corporal e corporeidade. 

Onde, novamente, trazemos Silva (2011) citado por Gomes (2017, p. 09) que ressalta 

a necessidade de a criança ter um melhor entendimento do seu próprio corpo e uma 

melhor relação com o meio e com o próximo, isso através das práticas psicomotoras.  

Para Monteiro (2007), a Psicomotricidade deve ser trabalhada através de 

atividade pré-desportivas de cultura corporal de movimento e atividades recreativas 

de cultura corporal de movimento.  

Quanto ao nosso terceiro e último objetivo específico, quando falamos em 

Psicomotricidade, também abordamos o desenvolvimento psicomotor, caracterizado 
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por envolver diversas áreas, sendo essencial para a formação do indivíduo, podendo 

influenciar negativamente na aprendizagem da criança, caso esse desenvolvimento 

esteja em deficiência, o que torna um aspecto de grande importância.  

Quando relacionado à Educação Física, Barreto (2000, apud GEPPE, 2015, p. 

04) explica que o desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção 

de problemas de aprendizagem [...]. Devendo ser trabalhado desde a Educação 

Infantil para que a criança tenha uma formação completa.  

Um dos aspectos que mais se tornou presente nessa pesquisa foi a influência 

da Psicomotricidade no processo de ensino-aprendizagem. É possível perceber a 

influência da Psicomotricidade não só pelas afirmações de autores como Le Boulch 

(1985), Lorenzo (1995), Oliveira (2010) e Silva (2011), que abordam essa questão, 

mas também pela Psicomotricidade utilizar aspectos básicos, e poder auxiliar a 

criança a imaginar, racionar, criar e poder desenvolver aspectos de afetividade e 

socialização.  

Quando abordamos sobre a Educação Física, devemos ressaltar que ela busca 

fazer com que o indivíduo não se limite apenas a aquelas atividades físicas e 

atividades de habilidades, mas sim a conhecer seu próprio corpo e sua autonomia. E 

relacionando à Psicomotricidade, é importante que essas atividades psicomotoras 

sejam desenvolvidas de maneira adequada, pois são aquisições que permanecerão 

por todas as etapas da vida da criança, trazendo o crescimento integral da mesma.  

Trazer a Psicomotricidade para as aulas de Educação Física na Educação 

Infantil é permitir que a criança se relacione com seu próprio corpo – e se expresse 

através dele – e com o meio em que vive, como também se desenvolver da melhor 

maneira possível, aproveitando todos os seus recursos e se desenvolvendo a cada 

nova etapa de sua vida.  

CONCLUSÃO 

Esse é um trabalho com intuito de abrir novas pesquisas e ser posteriormente 

utilizado como base para o Trabalho de Conclusão de Curso no próximo período. Os 

resultados obtidos com a pesquisa permitem concluir que a Psicomotricidade pode 

contribuir para o ensino das aulas de Educação Física na Educação Infantil, fazendo 

com que a criança possa aproveitar seus recursos, explorar movimentos, imaginar, 

criar, aprender a socializar e se expressar.  
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Ela tem um papel importante no desenvolvimento motor e cognitivo da criança. 

Ela está em avanço e se ampliando a diversos campos. E quando relacionada à 

Educação Física, é através dela que a criança terá uma maior liberdade para explorar 

todos os movimentos corporais e aprender através deles.  

Deve-se ressaltar a importância da Psicomotricidade no processo de ensino-

aprendizagem, aspecto muito presente ao longo da pesquisa, como também levar em 

consideração a necessidade de se ter um professor que venha a trabalhar os aspectos 

psicomotores nas aulas de Educação Física, de maneira adequada, trazendo prazer 

e motivação em suas atividades.   
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RESUMO 

A Educação Física é um componente curricular da Educação Básica e vem se 
transformando nos últimos anos com o vasto enriquecimento de conhecimentos e 
notoriedade da área. O estudo terá como problema de pesquisa, a seguinte pergunta: 
“Sendo assim, que contribuições, em nível de planejamento, surgem ao Professor de 
Educação Física que atua com base na Intencionalidade Pedagógica?”. Terá como 
objetivo geral analisar que contribuições em nível de planejamento surgem ao 
Professor de Educação Física que atua com base na Intencionalidade Pedagógica, 
com os objetivos específicos: verificar se a Intencionalidade Pedagógica agrega valor 
ao planejamento do Professor de Educação Física; listar as contribuições pautadas 
na práxis pedagógica; e analisar as diferenças existentes entre a práxis pedagógica e 
a prática pedagógica. A metodologia que será utilizada é pesquisa qualitativa 
bibliográfica descritiva, a partir das categorias: Intencionalidade Pedagógica; 
Necessidades Emergentes; Professores de Educação Física. O estudo realizado 
dando enfoque na Intencionalidade Pedagógica como necessidade emergente ao 
professor de Educação Física e com a vinda das aulas remotas ‘forçadas’, resultou 
com as dificuldades aumentando para todas as crianças porque os professores não 
conseguem acompanhar o progresso, regresso, anseios, o que eles estão sentindo 
e/ou seus obstáculos.  Trata-se de uma reflexão derivada de uma pesquisa ainda em 
andamento e, portanto, sem pretensão de respostas conclusivas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Contribuições; Práxis. 

INTRODUÇÃO 

O planejamento é algo que certamente surge nas mentes de educadores e 

educadoras no início do ano. É o momento de programar o que será trabalhado em 

aula e, durante esse processo, duas perguntas básicas: “Como?” e “Por quê?”. 

No planejamento de uma aula itens como os objetivos da escola e de 

aprendizagem, os métodos a serem utilizados, o plano de ação e os materiais 

necessários são imprescindíveis para que não se perca a direção no meio do caminho. 

Para o auxílio de planejamento com a ajuda da tecnologia, o uso de aplicativos, 

sites e outras ferramentas tornaram-se realmente inevitáveis nesses tempos atuais, 
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não só aquelas que propiciam só o preenchimento em lacunas, mas a criação do 

planejamento do modo como você quer. 

Portanto, é preciso que o professor tenha em mente, de forma clara e coerente, 

suas escolhas para aprimorar o ensino-aprendizagem. Caso contrário, será mais uma 

aula em que nem o professor e nem os alunos irão identificar como algo que foi 

fundamental para sua vida escolar. 

A práxis, só pode ser assim concebida, quando uma teoria embasa a prática e 

encontra nesta prática recursos que possibilitem o reestruturar-se para voltar à prática 

e impulsar transformações efetivas sobre a realidade. Uma prática repleta de 

necessidades contribui para que a teoria se desenvolva cada vez mais (PIO, 2014). 

De acordo com Noronha (2005), por meio das atividades desenvolvidas na 

prática pedagógica a criança tem acesso aos conteúdos que devem ser ensinados na 

escola. Porém, é preciso compreender como estas atividades ganham sentido no 

processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, ao pensarmos a atividade como objeto central na organização do 

trabalho educativo, é necessário compreendermos os recursos que a compõem. É 

necessário ainda, ter clareza de que, mesmo que a atividade seja elaborada 

individualmente, ela tem caráter coletivo, pois a necessidade ou o objeto, em algum 

instante, representou a coletividade, o social. 

 

Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um 
trabalho de educação das consciências, de organização dos meios 
materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem para 
indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido 
uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma 
série de mediações, o que antes só existia idealmente, como 
conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação  
(VÁZQUEZ, 1977, p. 207). 
 

Segundo Vázquez (1977), a práxis tem vários níveis que são divididos em 

práxis criadora, práxis reiterativa ou imitativa, práxis espontâneas e práxis reflexiva. A 

práxis criadora é algo que é novo, que foi criado e que é definitivo. É nela que, 

relacionamos as dimensões objetivas e subjetivas – entre aquilo que planejamos e 

realizamos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa classificou-se como: 

pesquisa aplicada; com relação à abordagem do problema é qualitativa; quanto à 

natureza dos objetivos é descritiva; já os procedimentos técnicos utilizados basearam-

se na busca de dados secundários, sendo utilizada para isto pesquisa bibliográfica ou 

pesquisa ação. 

Serviram como instrumento para coleta de dados, as seguintes categorias de 

pesquisa: Intencionalidade Pedagógica; Necessidades Emergentes; Professores de 

Educação Física. 

 Após a coleta de dados foi feita a leitura de todo o material com informações 

sobre a Intencionalidade Pedagógica dos professores, os desafios de introduzir a 

Didática nos conteúdos ministrados, as necessidades de recursos em todos os 

aspectos nas escolas, as dificuldades e adaptações a um novo tempo instaurado com 

a pandemia do Covid-19 e o uso das tecnologias para auxiliar em suas aulas. 

Quanto à População do estudo, foi composta por literaturas relacionadas ao 

tema do artigo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir desse presente artigo, irei discutir os resultados obtidos conforme foi 

descrito ao longo do estudo. A pesquisa bibliográfica foi escolhida, pois foi a forma 

que encontramos mais viável quando passamos para obter respostas sobre o 

problema de pesquisa e os objetivos. 

Descobriu-se que a Educação Física é componente curricular na Educação 

Básica e, utilizando a Intencionalidade Pedagógica de forma consciente, coerente e 

organizada, trará frutos com o andamento das aulas junto com o desenvolvimento dos 

alunos. 

Dando enfoque na Intencionalidade Pedagógica como necessidade emergente 

ao professor de Educação Física, sugere que é um bom caminho a ser seguido, pois 

ela envolve a práxis, utiliza o aluno como agente central do processo, faz o 

planejamento ser flexível, aplica a dialética para decidir a escolha de conteúdos 

apropriados, metodologias, significados, não imita, mas tem consciência das 

habilidades que devem ser desenvolvidas em qualquer atividade. 
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Uma outra contribuição é a que os professores não tornariam as aulas 

monótonas por causa do uso devido da práxis pedagógica, onde eles não precisariam 

repetir as ações. A práxis pedagógica pode ser encontrada no professor motivado, 

que busque ir além dos seus limites, priorizando a criticidade e a reflexão em si e em 

seus alunos, fazendo um diagnóstico do que o cerca para não cometer erros em aulas 

seguintes, questionando-se com a seguinte pergunta: “Para que eu estou fazendo 

essa atividade?” 

 As ações se diferenciam bastante no âmbito escolar. Logo, significa que, a 

Intencionalidade Pedagógica atrelada ao planejamento escolar é extraordinária, 

contanto que os professores utilizem de maneira correta, ela dará impactos positivos 

para a ampliação de conhecimentos e experiências que serão bem-vindos aos 

educandos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que houve uma 

oportunidade, em meio ao panorama em que nos deparamos atualmente, de usufruir 

da melhor forma a Intencionalidade Pedagógica para o melhor ensino-aprendizagem 

nas aulas remotas para as crianças.  Logo, essa constatação faz uma relação com o 

tema do artigo, que é sobre as necessidades emergentes para o professor de 

Educação Física. 

Retomando ao problema de pesquisa “Que contribuições, em nível de 

planejamento, surgem ao Professor de Educação Física que atua com base na 

Intencionalidade Pedagógica?”, conforme objetivos gerais e específicos com 

resultados atingidos, verificou-se que a resposta da questão foi respondida neste 

artigo.  

Partindo da metodologia proposta, percebeu-se que o trabalho poderia ter sido 

realizado com uma pesquisa de campo para poder selecionar uma população que 

pudesse agregar com informações que talvez não houvesse em instrumentos 

bibliográficos. Mas, diante do momento em que estamos, não pudemos fazer uso 

desse meio de pesquisa. Penso que seria interessante se fosse indicado a ser feito 

dessa forma. 
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RESUMO 

Este artigo de revisão literária, teve como objetivo de pesquisa analisar a 
sistematização das dimensões de conteúdos aplicadas nas práticas pedagógicas do 
voleibol no ensino fundamental II. Verificando como são realizadas e auxiliadas as 
aulas de Educação Física Escolar, com a sistematização das dimensões dos 
conteúdos aplicados na prática pedagógica do voleibol. Através dos objetivos 
específicos voltados para: I. Verificar as formas de ensinar as dimensões de 
conteúdos aplicados ao esporte; II. Examinar as atividades e à metodologia de ensino 
utilizado na prática do esporte voleibol de uma forma mais crítica; III. Compreender a 
prática pedagógica utilizadas nas aulas de voleibol no ensino fundamental II. Esta 
pesquisa, fundamenta-se no método dedutivo e caracterizou-se por uma pesquisa de 
cunho qualitativo, de abordagem exploratória, tipo descritivo, caracterizando-se 
também como pesquisa bibliográfica. A população do estudo foi composta por 
literaturas relacionadas ao tema de estudo. Ao debater este conteúdo, autores como 
Betti, M. (1991), Bojikian, (2003), Bracht, (2000/2001), Campos (2006), Tubino (2002), 
Quadros Júnior, Quadros, Gordia, (2007) e Paes (2002), comprovam que a 
elaboração de estratégias e métodos de ensino, podem beneficiar ao desenvolver 
uma proposta apropriada do esporte em diversos ambientes dentro ou fora da escola. 
Foram confrontados no sentido de identificar a coerência entre o que se faz, o que se 
diz fazer e o que deveria ser feito. Com enfoque na utilização do esporte voleibol de 
quadra no ambiente escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Dimensão de Conteúdos; Práticas 
Pedagógicas.  
 

INTRODUÇÃO  

A pedagogia do esporte é uma área de conhecimento que apresenta 

consideráveis benefícios nas propostas de estruturações ao ensino e aprendizagem 

através das modalidades esportivas, neste trabalho foi utilizado a modalidade 

esportiva coletiva do voleibol. 

Sendo um conteúdo do componente curricular, de modo tradicional ou 

moderno, o esporte está diretamente relacionado a nossa sociedade (BETTI, 1991), 
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e precisa ganhar uma atenção especial ao ser desenvolvida no meio pedagógico 

próprio, na Educação Física Escolar.  

E através desse contexto, o objetivo dessa pesquisa é verificar e entender de 

que maneira significativa as atividades no esporte coletivo voleibol são desenvolvidas, 

buscou-se verificar as formas de ensinar as dimensões de conteúdos aplicados ao 

esporte, examinando as atividades e à metodologia de ensino utilizado na prática do 

esporte voleibol de uma forma mais crítica. Para compreender a prática pedagógica 

utilizadas nas aulas de voleibol no ensino fundamental II, seguindo as dimensões 

atitudinal, procedimental e conceitual.  

A Educação Física quando surgiu em um contexto escolar, evolui 

constantemente, com diversas mudanças. Ao decorrer do ano letivo, o docente e os 

profissionais desta área, são os intermediadores do processo de ensino e 

aprendizagem e tem como função a contextualização de diversos conteúdos. 

A Educação Física Escolar ultrapassa o ensinar esporte, ginástica, dança, 

jogos, atividades rítmicas, expressivas e conhecimento sobre o próprio corpo para 

todos, “em seus fundamentos e técnicas (dimensão procedimental), mas inclui 

também os seus valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas 

e para as atividades corporais (dimensão atitudinal)” (BRASIL, 1998). E, finalmente, 

busca garantir o direito do aluno de saber por que ele está realizando este ou aquele 

movimento, isto é, quais conceitos estão ligados àqueles procedimentos (dimensão 

conceitual). Para que ocorra um ensino de qualidade é necessário que haja uma 

organização de conteúdo das disciplinas no próprio currículo escolar. 

Quando nos referimos a conteúdos, estamos englobando conceitos, ideias, 

fatos, processos, princípios, regras, habilidades cognitivas, hábitos de estudos, de 

trabalho, de lazer e de convivência social, valores e atitudes. 

Para que possa alcançar esses objetivos educacionais podem ser destacados 

as dimensões de conteúdos sistematizados no ensino e aprendizagem dos alunos 

desta forma "o que se deve saber?" (Dimensão Conceitual), "o que se deve saber 

fazer?" (Dimensão Procedimental), e "como se deve ser?" (Dimensão Atitudinal). 

A proposta dos PCNs (BRASIL, 1998), no ensino fundamental, ressalta a 

importância da articulação entre o aprender a fazer, a saber por quê está fazendo e 

como relacionar-se neste fazer, explicitando as dimensões dos conteúdos, e propõe 

um relacionamento das atividades da Educação Física com os grandes problemas da 
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sociedade brasileira (Temas Transversais), sem, no entanto, perder de vista o seu 

papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal. 

A sua consciência e comprometimento com a sua prática pedagógica possui 

influência direta no processo da aprendizagem dos alunos. O professor tem um papel 

fundamental nesse processo por ser considerado um facilitador da aprendizagem dos 

alunos. 

O voleibol é uma modalidade esportiva coletiva apresentando na sua essência 

o jogo, fator que socioculturalmente motiva e estimula as pessoas, (BOJIKIAN, 2003), 

mostrando-se muito favorecido e propício o desenvolvimento da sua prática. Porém, 

apresenta-se preocupante o ensino da modalidade esportiva voleibol na escola sem 

um procedimento metodológico apropriado, tendo o objetivo voltado apenas para a 

assimilação de gestos técnicos.  

Dessa forma, não ocorre o direcionamento para a reflexão em um contexto 

mais abrangente, por exemplo, o entendimento da origem e evolução da modalidade 

esportiva e que atitudes podem ser promovidas durante o seu ensino (BRACHT, 

2000). 

Ao se elaborar e aplicar aulas do conteúdo esporte ou dos demais conteúdos 

pertencentes à área de conhecimento da Educação Física escolar, tendo como eixo 

norteador as três dimensões, conforme defendido, pelos PCN’s (BRASIL, 1998;  

DARIDO e RANGEL, 2005), favorece o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, com o propósito de uma formação de maior qualidade dos alunos.  

A ideia é que sejam estruturadas formas apropriadas para aplicação da 

modalidade voleibol na perspectiva que possam ser desenvolvidas atividades nas 

perspectivas das dimensões procedimental, conceitual e atitudinal. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Metodologicamente, esta pesquisa, fundamenta-se no método dedutivo e 

caracterizou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo, de abordagem exploratória, 

tipo descritivo, caracterizando-se também como pesquisa bibliográfica. Na elaboração 

deste trabalho foi realizado uma revisão narrativa da literatura e a análise crítica das 

publicações sobre o tema. A população do estudo foi composta por todas as literaturas 

relacionadas ao tema de estudo, foi feita a leitura de todo material, as principais 

informações foram compiladas. Posteriormente foi realizada uma análise descritiva 
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das mesmas buscando estabelecer uma compreensão e ampliar o conhecimento 

sobre o tema pesquisado. Foram utilizados 15 artigos, como base para essa pesquisa 

foram selecionados por sua relevância ao tema.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É com enfoque na utilização do esporte voleibol de quadra no ambiente formal 

de ensino, ou seja, a escola, como se referem Tubino (2002) e Paes (2002) o foco 

dessa pesquisa. 

Encontra-se na literatura estudos contemplando o ensino do voleibol no 

ambiente escolar, como Quadros Júnior, Quadros e Gordia (2007), Campos (2006), 

Lemos (2004); entretanto, esta pesquisa apresenta a perspectiva de uma inter-relação 

entre o ensino desta modalidade esportiva e as dimensões do conteúdo. 

Ao debater este conteúdo, autores comprovam que a elaboração de estratégias 

e métodos de ensino, podem beneficiar ao desenvolver uma proposta apropriada do 

esporte em diversos ambientes dentro ou fora da escola. Pois se o esporte está 

presente na vida dos indivíduos, nada mais significante que esteja inserido na escola, 

mais especificamente no componente curricular Educação Física.  

Os resultados deste trabalho mostraram que os conteúdos parecem restringir-

se à prática, ora da ginástica como formas de aquecimento, ora aos fundamentos e 

ao jogo esportivo propriamente dito. 

Ao ser desenvolvida estas modalidades esportivas acabam sendo ensinadas 

apenas como movimentos esportivos e gestos técnicos (TUBINO, 2002), no âmbito 

escolar os professores centralizam as ações apenas em conhecimentos específicos 

já estabelecidos.  

Trabalhar o esporte na escola sem ter como propósito a reflexão do indivíduo, 

proporciona o surgimento de situações que poderão ocasionar problemas, como a 

busca incessante de talentos, treinamento esportivo na aula de Educação Física, 

especialização precoce, exclusão dos menos habilidosos, desinteresse pela prática 

esportiva, entre outros, sendo a Educação Física idealizada como modelo de esporte 

de rendimento. 

Em muitos casos observa-se, que a Educação Física Escolar atual tem no 

esporte seu conteúdo exclusivo, delimitado em bimestres as modalidades esportivas 

coletivas e pautada na repetição dos conteúdos nos diferentes níveis do ensino, 
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enquanto o ideal seria a aplicação de conteúdos diversos que contemplem a formação 

integral do aluno e não apenas conteúdos voltados apenas para o esporte na escola. 

Apresenta-se preocupante o ensino da modalidade esportiva voleibol na escola sem 

um procedimento metodológico apropriado (PAES, 2002). 

No entanto, para que haja qualidade nas aulas, o professor tem um papel 

fundamental nesse processo, por ser considerado um facilitador da aprendizagem dos 

alunos (BOJIKIAN, 2003). 

O processo de ensino e aprendizagem do esporte voleibol pode ser trabalhado 

da seguinte maneira: a apresentação de regras permitindo que todos participem 

efetivamente, sem haver exclusão dos menos habilidosos; o uso de brincadeiras da 

cultura popular (QUADROS JÚNIOR, QUADROS, E GORDIA, 2007), inserindo 

movimentos de variadas modalidades esportivas; a realização de jogos em espaços 

menores e com número reduzido de integrantes em cada equipe, propiciando mais 

contatos com a bola, realizar alterações em um jogo, aumentando gradativamente as 

dificuldades e desafios a serem enfrentados pelos alunos, o que o fará aproximar-se 

das características do esporte coletivo voleibol (LEMOS, 2004).  

CONCLUSÃO  

Este trabalho de revisão literária, teve como objetivo aprofundar-se sobre o 

conhecimento da sistematização das dimensões dos conteúdos na prática pedagógica 

do esporte coletivo voleibol no ensino fundamental II, e indicou que ainda ocorre uma 

formação tradicional dos alunos, com um professor autoritário com ênfase na 

valorização da prática esportiva e uma formação inadequada, não proporcionando um 

olhar mais completo para os indivíduos, focando apenas no ensino dos gestos 

mecânicos, com ausência do prazer, da ludicidade e da harmoniosa e equilibrada 

interação entre os alunos.   

Para o aluno é necessário adquirir um amplo conhecimento para um ensino 

funcional. Para que ele possa desenvolver além de gestos técnicos, explorar o porquê 

desses gestos e movimentos, os valores e as atitudes pertinentes nas práticas 

esportivas no ambiente escolar. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é de analisar os fatores que impedem o 
desenvolvimento da prática do futebol com pessoas com deficiência. O problema de 
pesquisa é quais os motivos que impedem as pessoas com deficiência a praticar o 
futebol? Como objetivos específicos procuramos verificar como o futebol é entendido 
pelas pessoas com deficiência, avaliar a metodologia ministrada pelo professor na 
prática do futebol para as pessoas com deficiência e explicitar a falta de qualificação 
dos professores no processo de reintegração social para a prática do futebol. Este 
estudo é baseado em uma pesquisa bibliográfica voltada especificamente para o 
papel do professor de educação física no desenvolvimento educacional, sua atuação 
e competências. Sua abordagem é de origem qualitativa. A literatura pedagógica da 
área foi definida como critério de referência a ser investigado. 4 obras foram 
selecionadas e submetidas à análise de conteúdo. Para isso, nos utilizaremos de uma 
metodologia simples de pesquisa, leitura e análise bibliográfica, que visam a 
investigação e análise das informações pertinentes a temática escolhida. Assim, 
entende-se as “novas“ pessoas com deficiência se resguardam anos dentro de casa, 
sem motivação ou inconformados e sem reação diante da realidade. Diante desse fato 
o esporte traz uma ferramenta poderosa para a reintegração da pessoa a vida social, 
além de proporcionar bom humor, aumentar a autoestima, ampliando o círculo de 
amizades, felicidade e alegria para continuar na luta pela conquista de seu espaço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Inclusão; Deficiência. 
 

INTRODUÇÃO  

O futebol é o esporte mais popular do planeta, logo é natural que ele seja 

avassalador e apaixonante, com isso atinge também as pessoas que por definição e 

preconceito sempre estiveram afastadas do jogo: as pessoas com deficiência. 

Entendemos o futebol como um fenômeno social e um dos elementos importantes da 

cultura brasileira.  Dessa forma, muitas pessoas com deficiência buscam no esporte 

uma oportunidade de prática esportiva, e com isso o futebol pode ser um meio de 

inclusão para a reintegração social.  

Com isso, o aumento de pessoas com deficiência buscando praticar a 

modalidade, veio a necessidade de uma melhor formação e qualificação profissional 

mailto:netinhow_10@hotmail.com
mailto:edilson.silva@faculdadelasalle.edu.br
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através de cursos específicos e metodologias voltadas diretamente para o futebol 

adaptado. Dessa forma, é de suma importância evitar fatores que venham impedir as 

pessoas com deficiência de vivencias novas experiências.    

Pensando nisso, surgiu as indagações de quais os motivos que impedem as 

pessoas com deficiência a praticar o futebol? Logo o objetivo geral dessa pesquisa foi 

analisar os fatores que impedem o desenvolvimento da prática do futebol com a 

pessoa com deficiência, que nos levou aos objetivos específicos que são verificar 

como o futebol é entendido pelas pessoas com deficiência, avaliar a metodologia 

ministrada pelo professor na prática do futebol para as pessoas com deficiência e 

explicitar a falta de qualificação dos professores no processo de reintegração social 

para a prática do futebol. 

Dentro do futebol adaptado existe várias modalidades dentre elas: futebol de 5, 

futebol de 7, futebol para amputados, futebol para deficientes intelectuais, futebol para 

surdos, futebol em cadeira de rodas (Power soccer) e Goalball. 

 O conceito de inclusão é muito abrangente e geralmente vem associado ao 

conceito de integração. Embora caminhem sempre na mesma direção, ao analisar 

suas propostas percebemos diferentes significados em suas abordagens. A inclusão 

requer uma transformação da sociedade para que os indivíduos com deficiência 

possam exercer seus direitos e papéis sociais. A integração seria a inserção desse 

indivíduo na sociedade, promovendo apenas as adaptações necessárias para o seu 

convívio. Vale ressaltar que as duas são fundamentais no processo de inclusão 

(JUNIOR, 2019). 

Se a nível nacional temos a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (LBI) como grande símbolo da luta pela igualdade em relação aos direitos 

adquiridos, a nível internacional destacamos a Declaração de Salamanca (1994) como 

grande marco acerca da discussão sobre esta temática. 

 

Em 1994 o movimento ganhou força com a Declaração de Salamanca 
sobre Princípios, Política e Práticas na Área das Necessidades 
Educativas Especiais. O documento reafirma os pressupostos da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e renova a 
garantia dada pela comunidade mundial na Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos de 1990. Proclama-se o direito fundamental à 
educação, a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável 
de aprendizagem conforme as particularidades de cada educando e 
de modo a atender a diversidade características e necessidades. No 
caso daqueles que têm necessidades educativas especiais, proclama-
se que “devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem 
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adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 
encontro destas necessidades” (UNESCO, 2010, p. 88). 

 

Para definir mais precisamente a inclusão social, podemos também recorrer ao 

pioneiro e um dos maiores estudiosos de inclusão social no Brasil, segundo o 

assistente social Sassaki (1997, p.41.), a inclusão social é “um processo bilateral no 

qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 

todos”.   

 A deficiência é um conceito em evolução, de caráter multidimensional e o 

envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende de a sociedade 

assumir sua responsabilidade no processo de inclusão, visto que a deficiência é uma 

construção social. Esse novo conceito não se limita ao atributo biológico, pois se refere 

à interação entre a pessoa e as barreiras ou os elementos facilitadores existentes nas 

atitudes e na provisão de acessibilidade e de tecnologia assistiva (MAIOR, 2021c). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

É uma pesquisa qualitativa por não se preocupar com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização etc. (GOLDENBERG, 1997). É desenvolvido a partir da análise de 

vários artigos, periódicos, dissertações, trabalhos acadêmicos, publicações em livros 

e plataformas digitais. 

O estudo apresentado neste trabalho é caracterizado como uma pesquisa 

bibliográfica, sendo descrita por Fonseca (2002, p.32) como:  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. 

 

Segundo Gil (1999), a pesquisa explicativa tem como objetivo básico a 

identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um 
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fenômeno. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, 

pois tenta explicar a razão e as relações de causa e efeito dos fenômenos. 

Este trabalho tem quanto a natureza de uma pesquisa básica, Para Gil (2010), 

a pesquisa básica aglutina estudos que tem como objetivo completar uma lacuna no 

conhecimento, enquanto a aplicada “abrange estudos elaborados com a finalidade de 

resolver problemas no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem”. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 As diferentes perspectivas teóricas contempladas no trabalho parecem revelar 

aspectos importantes, como avaliar a metodologia ministrada pelo professor na prática 

do futebol para pessoas com deficiência. 

A realização de atividades desportivas deve ser estimulada a todo o 
momento, o objetivo da prática é auxiliar e desenvolver funções 
físicas, motoras, psicológicas, cognitivas e sociais, mas as 
dificuldades enfrentadas no acolhimento dentro de um grupo 
heterogêneo para realizarem essas atividades, bem como a falta de 
qualificação dos educadores tornam-se um obstáculo para a sua real 
inserção. Sendo assim algumas situações são enfrentadas por esses 
indivíduos, que acabam recorrendo à núcleos aos quais pessoas com 
as mesmas deficiências são acolhidas, enfrentam as dificuldades 
provenientes do preconceito ou a mais comum das situações é que 
acabam não realizando atividade alguma devido às dificuldades. 
(BRITO e GREILINGER, 2019, p. 32). 

 

Os maiores benefícios que o esporte proporciona é a própria inclusão na 

sociedade. De acordo com Lago e Amorim (2008), é possível verificar como o futebol 

é entendido pelas pessoas com deficiência, os “novos“ deficientes se resguardam 

anos dentro de casa, sem motivação ou inconformados e sem reação diante da 

realidade. Então quando buscam atividade depara-se com a dura realidade do 

preconceito, a falta de espaços públicos e espaço para locomoção. 

Segundo Fausto e Tavares (2009), infelizmente ainda vivemos em uma 

sociedade onde a maioria não se preocupa com o bem-estar do próximo, quando 

buscamos auxílio e orientação a profissionais competentes há uma grande 

possibilidade de estímulo e desenvolvimento para a pessoa com deficiência de ter 

qualidade de vida, disposição e reintegração social com a sociedade. Porém a falta 

de informação acaba fazendo com que essas oportunidades sejam difíceis. 
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 A educação física adaptada surgiu oficialmente nos cursos de graduação 

através da Resolução 3/87 do Conselho Federal de Educação, que prevê a atuação 

do professor de Educação Física com o portador de deficiência e outras necessidades 

especiais, por isso sabemos que muitos professores de Educação Física até hoje 

atuantes nas escolas, não receberam em sua formação conteúdo ou assuntos 

pertinentes à Educação Física Adaptada ou a Inclusão (CIDADE, 2002.). 

 Ou seja, explicitar a falta de qualificação profissional no processo de 

reintegração social para a prática do futebol, reforçamos aqui a ênfase na formação e 

capacitação do profissional de Educação Física quanto acadêmico, não saberíamos 

todas as deficiências como diagnóstico, mas teríamos conhecimento abrangente para 

a intervenção pedagógica, hoje os currículos acadêmicos que eram e são utilizado 

nas grades curriculares das universidades, consegue-se notar a evolução que a 

educação física vem sofrendo (NASCIMENTO; RODRIGUES, 2007). 

CONCLUSÃO  

Conclui-se que o futebol como método de inclusão para pessoas com 

deficiências, é uma temática pouca utilizada por muitos profissionais da área, os 

motivos que impedem as pessoas com deficiência de praticar o futebol é a qualificação 

profissional dos professores que é escassa diante do legue de possibilidades que 

pode ser trabalhada com as pessoas com deficiência, a falta de conhecimento dos 

próprios deficientes sobre o desporto adaptado.  

A inclusão é uma prática de educação voltada para todos, mas para que isso 

aconteça é necessário que muitos paradigmas sejam transcendidos, é necessário que 

todos os professores compreendam esta realidade crescente nas aulas de educação 

física, que a aptidão física e a cultura do movimento são abrangentes para todos, 

desde que respeitadas às diferenças e limitações de cada aluno. Posso concluir ao 

identificamos que os professores de educação física apresentam atitudes mais 

favoráveis à inclusão. Tais estudos poderão auxiliar na realização de futuras 

pesquisas preocupadas em descrever as dificuldades enfrentadas, ou de debater as 

questões epistemológicas mais ocultas na problemática.  
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VIVÊNCIAS LÚDICAS: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

  
Jamile N. R. de Almeida¹*, Edilson Morais e Silva². 

1. *Acadêmica de Educação Física. Faculdade La Salle Manaus. almeidajamile022@gmail.com 
2.  Mestre em Educação. Faculdade La Salle Manaus. edilson.silva@faculdadelasalle.edu.br  

 

RESUMO 

O presente trabalho discute as contribuições da educação física na educação 
infantil, através das vivências lúdicas. Que contribuições essas vivências lúdicas 
podem agregar a educação infantil por meio da educação física escolar? O trabalho 
tem como objetivo geral investigar essas contribuições por meio da educação física 
escolar, seguido de objetivos específicos que visam listar benefícios da interação 
proposta pela vivência lúdica à criança, verificar na literatura as possibilidades de 
atuação pedagógicas para a educação infantil na educação física e conhecer as 
contribuições da ludicidade na aplicação de jogos e brincadeiras na educação infantil. 
A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho é de cunho bibliográfico, 
de abordagem qualitativa e de caráter descritivo, portanto, a pesquisa foi realizada 
através de materiais que abordassem sobre a educação física infantil e ludicidade. Os 
resultados desta pesquisa, apontam as vivências lúdicas como sendo uma possível 
ferramenta à educação física, na educação infantil, durante o processo de ensino-
aprendizagem e desenvolvimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Brincadeiras; Infância; Jogos; Ludicidade. 
 

INTRODUÇÃO  

A educação infantil é uma etapa da educação básica, e tem como objetivo 

principal promover nas crianças o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, 

cognitivo, afetivo e social. Além de que, pode ser na educação infantil que as crianças 

tenham experiências, descobertas e vivências pela primeira vez. É nessa fase 

também, que as crianças podem começam a interagir com o meio social, com pessoas 

de fora do seu círculo familiar, como colegas de classe e afins. Uma forma de estimular 

essa interação pode ser  por meio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. 

Vale a pena ressaltar que, durante a educação infantil a criança passa por 

várias fases do desenvolvimento, que influenciam também durante o processo de 

ensino-aprendizagem da mesma. Segundo Wallon (1879-1962), acredita-se que a 

criança passe por 4 estágios do desenvolvimento infantil que são: Estágio impulsivo 

emocional, que ocorre por volta do primeiro ano de vida, tende a criar relações 

emocionais da criança com o ambiente e é durante esse estágio que que são 

mailto:almeidajamile022@gmail.com.
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desenvolvidas as condições sensório motoras como por exemplo o pegar, olhar e 

andar. O estágio sensório motor, que ocorre entre o primeiro e terceiro ano de vida, 

onde a criança começa a explorar o mundo físico, desenvolve a fala e a capacidade 

de simbolizar. Também o estágio personalismo, que acontece aproximadamente entre 

os três e seis anos de idade, onde ocorre uma construção de consciência em si, 

através de interações sociais e onde há uma mistura de relações afetiva e pessoal. E 

por último, o estágio categorial, onde a criança acaba direcionando seu interesse ao 

conhecimento e a conquista do mundo exterior. 

Analisando a essa teoria vemos que, a criança passa por vários estágios 

durante o tempo que se encontra dentro da educação infantil, e que é necessário 

respeitar o tempo de cada fase da vida da criança, realizando as atividades que 

coincidam com o momento de cada faixa etária. 

“Para Vygotsky, primeiro a criança utiliza a fala socializada para se comunicar. 

Só mais tarde é que ela passará a usá-la como instrumento de pensamento, com a 

função de adaptação social” (CRAIDY E KAERCHER, 2007 p.29).  A criança encontra 

várias formas de comunicação dentro do meio social, mesmo a fala sendo a forma 

mais vista de se comunicar, a criança pode se expressar de formas diferentes, como 

por exemplo, através de desenhos, danças, músicas, gestos, brincadeiras etc. 

Segundo Vygotsky (1896-1934), o brinquedo e a brincadeira do faz de conta, 

são de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Através deles, as 

crianças criam ambientes e conseguimos entender que a criança tem capacidade de 

simbolizar, o que é uma fase muito importante para o desenvolvimento do 

pensamento. 

Cada criança possui maneiras diferentes de falar, pensar, brincar, de se 

movimentar. São essas maneiras que possibilitam a criança a se expressar e 

estabelecer uma conexão com o meio em si. “As práticas escolares devem respeitar, 

compreender e acolher o universo cultural infantil, dando acesso a outras formas de 

produzir conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento da criança.” 

(BASEI, 2008, p. 5) 

O professor de educação física, tem como papel principal na educação infantil, 

estimular e orientar as crianças a prática das atividades. Sabendo-se que, durante 

essas fases, a criança enxerga tudo ao seu redor como um ambiente a ser explorado, 

trazer atividades que estimulam essa curiosidade de conhecer e se relacionar com o 

meio e o outro, faz com que a criança comece a entender sobre interação e relação 
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com mundo externo. Jogos e brincadeiras, ou quaisquer atividades que abordem 

imaginação, fantasia, interação, cooperação, jogos simbólicos e diversos outros, 

tendem a facilitar em meio a esse processo. 

Diante disso, apontamos a importância desta pesquisa para a comunidade 

científica uma vez que, falar sobre a educação física dentro da educação infantil gera 

conflitos de ideias, tanto diante de profissionais da área quanto à comunidade. 

Sabemos que, a ludicidade é um fator importante no processo de desenvolvimento da 

criança e, portanto, é de extrema importância sabermos como a educação física pode 

contribuir nesse processo, durante a educação infantil. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa é de cunho 

bibliográfico. “A pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita.” 

(MARCONI; LAKATOS, 1992 apud PERSKE, 2004 p.10) 

Além disso, essa pesquisa é de abordagem qualitativa e de caráter descritivo. 

“As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis.” (GIL, 2008 p.28) 

Portanto, essa pesquisa foi realizada através de materiais como, artigos que 

explanassem sobre a área de conhecimento a ser pesquisada. Ou seja, considerando 

materiais que abordassem a educação infantil e a ludicidade. Uma vez que, 

observando a educação infantil dentro da educação física escolar. Para que esta 

pesquisa fosse elaborada, foram selecionados alguns materiais de estudo que 

apresentavam relevância e coerência com o objetivo. Além de que, foram descartados 

todos e quaisquer materiais que não coincidiam com a área de estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O  trabalho buscou investigar as contribuições  que a educação física oferece  

a educação infantil, através das vivências lúdicas. Durante essa fase a criança está 

experenciando novos ambientes e também novas relações e possivelmente pode vir 

a se descobrir e aprender com o mundo ao seu redor.   
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A construção que pode ocorrer durante esse processo pode acarretar 

mudanças referentes ao conhecimento de si e do outro, por meio de vivências, e uma 

dessas, podem ser as vivências lúdicas, através de jogos e brincadeiras que permitam 

a criança a se expressar e conhecer os meios. Além disso, acredita-se que alguns 

jogos e brincadeiras podem a vir despertar a interação com os demais colegas e 

professores dentro do ambiente escolar, podendo melhorar a relação social e o 

ambiente. “O brincar é o fazer em si, (...) próprio da saúde porque facilita o 

crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de 

comunicação consigo mesmo e com os outros” (DALLABONA et al, 2004, p. 87). 

Os jogos e brincadeiras possibilitam a interação através de atividades como o 

faz de conta que estimulam a imaginação, histórias cantadas, brincadeiras de roda 

com músicas etc. Assim também como todos e quaisquer tipos de jogos cooperativos 

e de grupos, que possibilitam a criança a se expressar de forma verbal e não verbal, 

além de que, fortalecem a união entre os colegas e coopera para a participação de 

crianças que têm  dificuldades de se relacionar e são mais reservadas.  

De acordo com Dallabona et al. (2004) É por meio das atividades lúdicas que 

as crianças reproduzem muitas situações que são vividas em seu cotidiano, através 

de sua imaginação e pelo faz de conta, são reelaboradas. Além de despertar a 

imaginação, por meio de algumas atividades pode ser possível que a criança transmita 

sentimentos e reproduza situações do seu meio social. Atividades que envolvam o 

lúdico, como por exemplo os desenhos que possivelmente a criança pode expressar 

o seu dia e suas relações com a família, pinturas, esculturas com massas de modelar, 

danças e afins, possibilitam essa transmissão, além de também ser uma forma de 

expressar-se. 

É possível considerar relações entre a escola, o lazer e o processo educativo, 

como uma direção melhor a ser tomada. “Por isso, vê-se como positiva a presença do 

jogo, do brinquedo, das atividades lúdicas nas escolas, nos horários de aulas, como 

técnicas educativas e como processo pedagógico na apresentação dos conteúdos.” 

(DALLABONA et al., 2004, p. 84). 

Trazer as vivências lúdicas para a sala de aula, principalmente durante as 

atividades de educação física, podem facilitar no processo de ensino-aprendizagem 

das crianças. Atividades essas, que estimulem o pensamento, a imaginação, a 

cooperação, a interação, a coordenação etc. Através disso, os professores podem 

possibilitar diferentes experiências além de usar disso para ensinar. 
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CONCLUSÃO  

Podemos verificar que as vivências lúdicas podem ser uma ferramenta 

fundamental associada à educação física, durante a educação infantil. Essas 

vivências podem auxiliar no processo de desenvolvimento das crianças, assim como 

também influenciar em vários fatores que envolvem a educação, cooperação e a 

aprendizagem. Fatores como criatividade, coordenação motora, imaginação, 

interação, memória etc. Podem ser despertados durante as atividades lúdicas, além 

de que, englobam jogos e brincadeiras dentro da educação física que trabalham o 

aspecto cognitivo, afetivo e social das crianças. 

Através dessas vivências lúdicas, as crianças, além de poderem vivenciar 

novas experiências, pode ser uma porta para novas relações e interações. Portanto, 

pode se dizer que as vivências lúdicas são  fortes aliadas à educação física na 

educação infantil, pois abrem portas para uma nova forma de ensinar e aprender. 
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RESUMO 

A inclusão de alunos portadores de deficiência é um desafio que escolas, 
pais e as próprias crianças enfrentam diariamente. Apresenta-se como tema do 
artigo Dificuldades dos docentes na inclusão dos alunos autistas nas aulas de 
educação física do ensino fundamental I na prática pedagógica. Como problema: 
Quais as dificuldades enfrentadas pelos docentes na inclusão de alunos autistas 
nas aulas de educação física? Teve como objetivo geral compreender na literatura 
quais as dificuldades dos professores, quanto aos objetivos específicos: Explorar 
a literatura pedagógica e sua relação com a inclusão no ambiente escolar, 
Apresentar um referencial teórico sobre as concepções dos autores nas aulas de 
educação física adaptada, Realizar um levantamento teórico referente à estratégia 
de ensino do professor na educação inclusiva. Para isso foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica, do tipo exploratória, de abordagem qualitativa, elevando-se a 
necessidade de se abrir discussões a respeito da consciência da inclusão de 
alunos autista nas aulas de educação física. Os instrumentos de coletas foram as 
literaturas existentes obtidas por fontes escritas e pesquisas bibliográficas que 
abordaram o tema. Como resultados notou-se que a educação física escolar é 
fundamental nesse processo inclusivo, onde torna-se o professor de educação 
física um fator positivo, sendo ele capaz de possibilitar uma educação baseada na 
promoção da inclusão e a importância de sua qualificação em suas atuações, que 
dedicam seu tempo para ajudar na valorização do ser humano enquanto pessoa 
sensível. 

PALAVRAS CHAVES: Inserção escolar; Transtorno do Espectro do Autismo; 
Estratégia Pedagógica. 
 

INTRODUÇÃO   

A Educação Física Escolar é uma extensão para o relacionamento do educador 

com o aluno em desenvolvimento e ao mesmo tempo se faz presente uma riqueza em 

termos de relações humanas e na atuação do professor que exige conhecimentos e 

condutas altamente específicos e científicos. A presença do profissional de Educação 

Física se faz uma figura fundamental para as mudanças de paradigmas, entre elas a 

inclusão de aulas adaptadas para alunos com Transtorno de Espectro do Autismo. 

Deve-se considerar que a educação é direito de todos e deve compreender as áreas 
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cognitiva, afetivo-social e psicomotora devendo a educação física, como componente 

curricular obrigatório do ensino básico, ter garantidas as condições necessárias à sua 

prática, ajustada a necessidades de cada faixa etária e condições da população 

escolar. A educação inclusiva propõe ideais novos junto à pedagogia, centradas no 

conhecimento das diferenças entre as crianças por meio da valorização na 

diversidade das atividades e na forma de interação. Ademais, engloba também o 

desenvolvendo de exercícios lúdicos e brincadeiras envolvendo a inclusão escolar 

como desafiador nas aulas adaptadas para as crianças com necessidades especiais.  

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO E INCLUSÃO ESCOLAR 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento que apresenta comprometimento nas áreas de comunicação e 

interação social e de comportamento. De acordo com o (DSM 5, 2014, 20), Transtorno 

é caracterizado por “perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação 

emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos 

processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao 

funcionamento mental”. O termo “espectro” é usado para mostrar que as 

manifestações dos sintomas nas áreas comprometidas podem variar de um indivíduo 

para outro.  

A lei 12.764 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), passou a considerar o TEA 

como deficiência, esclarecendo os direitos dessas pessoas na sociedade, garantindo-

lhes o acesso à educação na escola regular. Considerando que crianças com TEA 

estão cada vez mais inseridas no contexto escolar inclusivo, destaca-se a importância 

da educação física, que é uma disciplina obrigatória nos currículos.  

O termo “inclusão” é extremamente recente, data do ano de 1994 quando a 

UNESCO, por ocasião da Declaração de Salamanca, registrou sua denominação no 

âmbito da educação regular. Kassar (2005), explica que o termo requisita 

compreender as condições favoráveis e necessárias para receber, manter e promover 

com plenas competências as crianças com necessidades especiais, incluídas aquelas 

com necessidades especiais severas. Para Pelosi (2003), a mudança deve ocorrer na 

escola inclusiva, ou seja, esta não deve excluir aqueles que possuem dificuldades 

severas, mas deve ser uma escola aberta à diversidade, com propostas curriculares 

adaptadas às necessidades dos alunos.  
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A inclusão escolar é uma situação atual que faz parte de uma ação complexa 

perante os docentes, tendo em vista que essa ação pedagógica tem buscado a 

universalização e uniformização do conhecimento. A escola de educação especial 

apresentou um modelo que buscou isolar cada vez mais as crianças das experiências 

coletivas e das relações diferentes. Este aspecto impossibilita olhar para a 

individualidade e as relações entre as diferenças.  

Estratégia pedagógica e educação inclusiva - adaptações 

 A pluralidade de ações pedagógicas pressupõe que o que torna os alunos 

diferentes é justamente a capacidade de se expressarem de forma diferente. Nogueira 

(2000), afirma que a educação física adaptada nada mais é do que a adequação de 

metodologia, adaptação de materiais e técnicas que venham atender as diferenças 

individuais de cada portador de deficiência. Entretanto, tais adequações, devem ser 

baseadas nos tipos e características das deficiências para que possa oportunizar a 

todos a participação no maior número de atividades possíveis  

Nota-se que a educação física é de suma importância no desenvolvimento da 

criança, nos auxílios dos seus aspectos afetivos, motores e cognitivos. O ciclo escolar 

é um período da vida que pode se viver muito intensamente a prática de atividade 

física e os bons hábitos favoráveis a todos os indivíduos em todas as idades.  

 A prática pedagógica precisa construir e consolidar uma inclinação e 

preparação para a finalidade da inclusão de crianças com necessidades especiais na 

educação física. Constitui um esforço coletivo, que envolve iniciativas do poder 

público, do sistema escolar, sociedade civil e família: 

Negrine (2004), explica que os professores de educação física não podem estar 

sozinhos na tarefa pedagógica da inclusão. A prática pedagógica com crianças com 

necessidades especiais requer um amplo e preciso acompanhamento da evolução do 

grupo. Não basta apenas incluir a criança com necessidades especiais, é necessário 

prover recursos para sua manutenção. Neste aspecto, toda a escola está implicada 

em discussões sistemáticas para isso. 

Para Goes (2005), pode-se compreender que a prática pedagógica já 

demonstra inclinação e uma tímida preparação para a finalidade da inclusão de 

crianças com necessidades especiais na educação física e isso é um excelente 
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aspecto. Resta à escola a sua preparação sistemática e de manutenção de 

permanente qualificação e incentivos pedagógicos aos professores.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo abrange uma pesquisa bibliográfica, tipo descritiva de abordagem 

qualitativa no contexto da produção do conhecimento. Objetivo da pesquisa utilizou-

se a abordagem exploratória, assim realizando uma revisão de literatura e verificou as 

possibilidades de avanço da inclusão no ambiente escolar. Quanto à amostra, 

realizou-se levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos, onde os dados obtidos foram a partir de fontes escritas, 

pesquisas bibliográficas que abordou a temática da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa bibliográfica, inúmeros discussões 

relacionadas à educação inclusiva abordada pela sociedade e em geral verificou-se 

de que a educação é um direito para todos. Para Stainback e Stainback (1999), a 

educação inclusiva seria uma educação de qualidade direcionada a todos os alunos 

da comunidade escolar. Ao conviver com as diversidades, todos os integrantes da 

comunidade escolar teriam mais benefícios do que perdas. Mendes (2006), afirma que 

a legislação, ao mesmo tempo em que ampara a possibilidade de acesso à escola 

comum, não define obrigatoriedade e até admite a possibilidade de escolarização que 

não seja na escola regular.  

Compreende-se que a inclusão é um processo em que o professor precisar de 

qualidades para estimular o aprendizado do aluno, em que se deve através de 

políticas públicas e privadas, promover a inclusão no sentido mais amplo e irrestrito.  

Para Rodrigues (2003), esse paradigma da inclusão suscita que reflitamos 

sobre o sistema educacional brasileiro e sobre a educação física escolar nesse 

contexto, não pode manter-se indiferente ou neutra face ao movimento da educação 

inclusiva. Para Omote (2004), educação inclusiva, implicaria uma mudança de 

mentalidade, que perpassa por mudanças nas concepções educacionais pautadas na 

padronização “de capacidades individuais de realização”. 

A Educação Física segue a tendência social e preocupa-se com a inclusão dos 

deficientes, mas como todo processo demanda tempo a fim de favorecer o 
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aprendizado do aluno. Os professores buscam estratégias que visam a independência 

e autonomia, procurando não expor as dificuldades e sempre procurando permitir a 

participação de todos. Para Masseto (1995, p. 32), “a escolha da estratégia mais 

adequada possibilita o sucesso da aprendizagem, pois amplia as experiências de 

aprendizagem, criatividade e flexibilidade”. A necessidade do uso de recursos e 

estratégias pedagógicas para alunos com deficiência, apontam para uma modificação 

a fim de favorecer o aprendizado do aluno.  

A preocupação maior dos professores é voltada para a adaptação dos alunos, 

porém pode esbarrar na necessidade de qual estratégia irá usar para a integração 

desses alunos, independente das limitações esse convívio ocorrerá de forma natural. 

Aponta-se que o  professor precisa ser capaz de inovar nas suas aulas ao ensinar e 

se posicionar como indivíduo que pode iniciar uma outra trajetória de visão que a 

sociedade tem perante as pessoas com deficiências.  

Para Silva, Machado (1988), isso poderia ser possível por meio de elaboração 

de propostas pedagógicas; capacitação dos docentes e outros profissionais 

envolvidos; compromisso com o plano de trabalho ; apoio especializado; avaliações 

adequadas; adaptação do recurso pedagógico e articulação da escola com as 

famílias. 

Omote (2001, p. 87), afirma que “é importante o professor refletir sobre sua 

prática de ensino, a fim de conhecer e entender seus métodos e o aluno”. Tal mudança 

requer que tentativas efetivas nos processos de desenvolvimento profissional, no 

sentido de um contínuo aprimoramento que envolve o esforço para garantir as 

transformações pedagógicas no dia a dia, e mudança profissional. 

CONCLUSÃO 

Compreende-se que a necessidade de qualificação docente para o processo 

de inclusão do aluno autista na aula de educação física. Neste sentido, aos 

professores de educação física deve ser disponibilizada formação e qualificação 

contínuas em busca de maneiras para a adaptação das crianças com necessidades 

especiais na inclusão de atividades nas aulas de educação física.  

Verificou-se a necessidade de programas de capacitação profissional que se 

inicie nos cursos de formação de professores, visto que o professor de educação física 

é um dos principais agentes da inclusão educacional de alunos. A qualificação 
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profissional para a questão da inclusão na escola é uma necessidade atual dos 

professores, porém as compreensões permitem entender que a inclusão de crianças 

com necessidades especiais na prática da educação física também não é para todos, 

assim como a sua ação está condicionada às possibilidades de melhores saúde e 

condição econômica daqueles com necessidades especiais. 
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RESUMO 

Este estudo teve como finalidade promover uma reflexão acerca da inclusão 
dos discentes usuários de cadeira de rodas na educação física no âmbito escolar, 
principalmente em relação as questões que dificultam a inserção desses alunos. Este 
trabalho teve como problemática as dificuldades de o usuário de cadeira de rodas 
serem inseridos na educação física escolar nas series de 1° a 3° ano do ensino 
fundamental. Diante desse problema foi relacionado o objetivo geral que é de 
investigar as maneiras de incluir os alunos usuários de cadeira de rodas na educação 
física escolar, seguido dos objetivos específicos nos quais compreenderam de que 
forma é realizada a educação física escolar em relação aos usuários de cadeira de 
rodas, conhecer os meios pelos quais os alunos usuários de cadeira de rodas possam 
ser inseridos na prática de educação física escolar. Também averiguou se as 
estruturas das escolas estão adequadas aos alunos usuários de cadeiras de rodas. A 
metodologia desta investigação discorreu na Pesquisa Bibliográfica, qualitativa e 
indutiva, em que os sujeitos são alunos da educação física escolar a nível fundamental 
(1° a 3° séries). Os resultados da pesquisa indicaram que a maior de dificuldade 
desses alunos serem inclusos está relacionado a parte estrutural da escola, quanto 
também a capacitação dos docentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Quebra de paradigma; Ensino/aprendizagem; Socialização. 

 

INTRODUÇÃO  

O projeto artigo teve como objeto de estudo a inclusão de alunos usuários de 

cadeira de rodas nas aulas de Educação física escolar nas séries de 1° a 3° ano do 

ensino fundamental. 

O intuito de estudar esta temática deu-se por ser motivo de preocupação 

constante das dificuldades encontradas nas estruturas adequadas das escolas; outro 

obstáculo que causou inquietação para esta pesquisa foi a necessidade de incluir os 

alunos usuários de cadeira de rodas nas aulas de educação física escolar e o 

empenho dessas escolas em promover a inserção desses estudantes nas atividades 

físicas. Deste modo, é imprescindível uma investigação para compreender quais as 

metodologias a serem utilizadas no âmbito escolar. Neste sentido, esta pesquisa 
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buscou esclarecer as questões que dificultam essa inclusão dentro da escola e 

consequentemente os diferentes fatores que compõem sua origem e o que 

caracterizam sua complexidade.  

Este trabalho apresenta uma reflexão e interação sobre esse problema tão 

comum e complexo nas escolas. É importante que esse paradigma das limitações 

físicas dos alunos possa ser quebrado. Que eles possam se expressar corporalmente 

de sua própria maneira, mas satisfazendo seu ego, sentindo-se capaz de realizar as 

atividades físicas. Dessa forma, surgiu a seguinte problemática: Qual a dificuldade de 

o usuário de cadeira de rodas ser inserido na educação física escolar nas series de 

1° a 3° ano do ensino fundamental? Esta pesquisa faz uma abordagem objetivando 

investigar as maneiras de incluir os alunos usuários de cadeira de rodas na educação 

física escolar.  

Hoje em dia, os deficientes já possuem seus direitos reservados no artigo 58 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96: 

§1o. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial. 

§2o. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 

 

Lembrando também do artigo 208 da constituição brasileira que nos mostra que 

“é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência”. Desta forma, verifica-se que atualmente a grande maioria da 

população é leiga sobre a capacidade das crianças em relação a inclusão escolar, 

pois não acreditam na interação no meio escolar. 

Os docentes não precisam imaginar atividades completamente diferentes para 

o aluno portador de deficiência, nem tentar simplificar a realização para evitar 

problemas posteriores, não é necessário que professor obrigue ninguém aprender. 

Mas ele precisa dar a total liberdade para que os alunos possam aprender. O bom 

docente considera o ensino igual para todos, mas o aprendizado completamente 

díspar. 

O educador precisa professar novos conhecimentos e métodos, como diz 

Lopes: 
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Como docentes, precisamos passar a ver um outro sujeito da 
educação. Um sujeito que possui múltiplas identidades, que é 
fragmentado, que se significa e é significado a partir dos lugares que 
ocupa na rede social. Talvez acreditando em um outro sujeito, 
passemos a pensar outras pedagogias que possam ensinar outras 
coisas aos nossos alunos. Talvez possamos trabalhar dentro de um 
campo de possibilidades, articulando outras pedagogias que não são 
as corretivas, que não são as psicológicas, que não são as de 
compensação, mas que são apenas outras pedagogias, nem melhores 
nem piores, apenas outras que partem de outros referenciais que não 
os já conhecidos para produzir outras inclusões e exclusões (LOPES, 
2007 p. 30). 

 

Quem sabe não poderemos pensar em outras possibilidades pedagógicas, que 

possam considerar todas as diferenças e identidades dos alunos. É necessário se 

posicionar diante do que é definido no processo de ensino-aprendizagem, pois fica 

difícil falar sobre a in/exclusão sem entender o que acontece dentro das instituições 

modernas. Tudo se torna positivo quando se nomeia quem está dentro e quem está 

fora, quem está incluído e quem não está. 

A in/exclusão na escola acaba expondo a todos. Ela individualiza a todos. O 

discurso sobre a inclusão e exclusão está em vários lugares, mas é na escola que tem 

chamado mais atenção. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa realizada foi descritiva com abordagem qualitativa, pois busca 

ideias pré-concebidas e salienta a intepretações de vários pesquisadores sobre a 

temática estudada, desta forma descrevendo e correlacionando de forma imparcial os 

aspectos que envolvem os fatos e fenômenos sem interferi-los. Foi desenvolvida 

através do cunho bibliográfico, onde buscou ao passo inicial uma construção efetiva 

de um protocolo de investigação.  

Os dados coletados foram a partir da temática estudada e os dados coletados 

foram partir de materiais já publicados em livros, artigos científicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. A população de estudo foi pesquisada através de 

bases de coleta de dados no mês de março, bem como artigos científicos adotando 

descritores sobre a inclusão do usuário de cadeira de rodas nas aulas de educação 

física escolar.  

E quanto a amostra, foram selecionados a partir das variáveis de interesse, 

sendo selecionados seis artigos de critério ao tema. Para coleta e análise dos dados, 
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foi realizado um levantamento com base bibliográfica, sendo utilizado monografias, 

dissertações, teses de doutorado e livros. A análise dos resultados, utilizou-se de todo 

material para realizar a revisão bibliográfica, com suas respectivas referencias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme o estudo realizado, notou-se que no decorrer dos anos as pessoas 

com deficiência (usuários de cadeiras de rodas), estão cada vez mais sendo inseridas 

e consequentemente tem quebrado este paradigma das limitações físicas no âmbito 

escolar, o que antigamente era impossível. O foco no qual deu-se esta pesquisa foi o 

de analisar as estruturas das escolas e como é realizado os trabalhos com esses 

alunos, principalmente como eles são inseridos nas atividades físicas na atualidade.  

Durante o estudo desse tema foi identificado que a grande maioria das escolas 

públicas ainda não estão adequadas de maneira satisfatória para atender os usuários 

de cadeira de rodas. É notável que precisa de maneira urgente de uma reestruturação 

física nos prédios escolares, pois relevante o acesso desses alunos nas dependências 

das escolas.  

Em relação a inserção a uma carência de competências e habilidades do corpo 

docente ao lidarem com os aprendizes usuário de cadeira de rodas, pois o que se 

notou durante a pesquisa é que a maioria dos professores não possuem uma 

metodologia capaz de atender as necessidades dessa demanda, falta muito para que 

esse paradigma de que o aluno deficiente posso ser engajado junto com os demais 

alunos.  

CONCLUSÃO  

Este trabalho teve como tema a inserção de usuários de cadeira de roda na 

educação física escolar do ensino fundamental, o qual abordou de maneira 

bibliográfica os diferentes métodos, subsídios e dificuldades para que o aluno possa 

ser inserido de maneira plena na educação física e consequentemente no processo 

de ensino aprendizagem. 

Detectou-se que falta muito ainda a ser feito em relação ao tema supracitado, 

porém toda teoria abordada nesta pesquisa pode contribuir de maneira satisfatória, 

minimizando assim o problema na inserção dos discentes, nas escolas atualmente. 
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Esta pesquisa também mostra que a educação física deixou de trabalhar apenas com 

pessoas ditas “normais”, mas passou a desenvolver atividades para todos, 

independente de quaisquer limitações físicas, assim respeitando as diferenças e 

dificuldades encontradas.  

Vimos as importâncias e os desafios da inclusão na educação física escolar, 

onde as pessoas com necessidades educacionais especiais estão inseridas. Também 

vimos que não basta apenas incluir esse aluno, mas sim fazer com que ele se sinta 

capaz de realizar as atividades como os demais e se sinta parte desse meio. Pois, 

uma verdadeira educação não se faz apenas de iniciativas isoladas, mas com respeito 

as diferenças individuais de cada aluno e, principalmente, as necessidades especiais.  
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RESUMO  

O presente trabalho trata-se de pesquisa quantitativa sobre as práticas 
pedagógicas na educação infantil e 1º ano do ensino fundamental I em tempos de 
pandemia do coronavírus. A pesquisa tem como problema “as adversidades 
encontradas pelos docentes da educação infantil e fundamental I durante as práticas 
psicomotoras de forma online em tempos de pandemia. Para tanto, direcionou-se o 
objetivo geral da pesquisa em mostrar essas adversidades de aulas psicomotoras 
online relatadas pelos docentes. E para tanto, o objetivo específico primeiramente foi 
averiguar se houve subsídios aos professores como treinamentos e recursos 
ofertados pelas instituições para o fomento das práticas pedagógicas no ambiente 
remoto, depois conhecer a metodologia de ensino abordada pela escola, e por min 
listar as adversidades encontradas pelos sujeitos (professores) nas aulas 
psicomotoras on-line para crianças. O método de abordagem quantitativo contou com 
formulário Google e teve a natureza descritiva advindas dos relatos externados pelos 
próprios entrevistados. Provido de tais informações vultosas, veremos com limpidez 
as adversidades relatadas pelos sujeitos (Professores) como falta de internet e 
dispositivos, também veremos que nunca se precisou tanto do engajamento da família 
no processo de ensino das crianças como agora neste cenário atual, e por fim o 
impacto no eixo da BNCC “O eu, o outro e nós” devido o distanciamento entre as 
crianças.     
 
PALAVRA-CHAVE: Psicomotricidade; Aulas On-line; Educação Infantil. 
 

INTRODUÇÃO 

O mundo atual está bem diferente do qual costumávamos viver, rotinas, 

costumes, manias, formas de trabalhar e outras ações foram alteradas com o 

surgimento de um novo vírus, chamado de Sars-Cov-2 e impactou diretamente a 

prática pedagógica. O novo cenário educacional desafiou as habilidades dos 

professores da educação infantil, fez o profissional refletir como ele deve proceder 

para alcançar os objetivos da escola, pensar de que forma a tecnologia pode ser 

usada a seu favor, como trabalhar as práticas psicomotoras de crianças pequenas, 

como trabalhar a socialização delas umas vezes que estão em quarentena, quais as 

possíveis inconsistências que podem ocorrer no processo pedagógico. 
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Pensando nisso, surgiu a indagações de como foi o desafiador para os 

professores realizar as aulas de forma on-line em tempos de pandemia e essas 

indagações levou esta pesquisa diretamente ao problema que é mostrar as 

adversidades encontradas pelos professores de educação infantil ao abordarem as 

práticas psicomotoras online das redes privadas durante a pandemia do coronavírus 

(SARS-CoV-2). 

Para entendermos, se fez necessário apontar objetivos específicos como, 

investigar se a estrutura das escolas como internet, salas, periféricos, suporte técnico 

em TI, fomenta o objetivo proposto e se os professores tiveram condições de se 

adaptar ao novo estilo remoto através de cursos e treinamentos. Logo, compreender 

esses fatores nos levará a conhecer os desafios encarados pelos professores. 

No que tange a psicomotricidade na educação infantil sempre é bom lembrar 

sua importância e corroborando com isso, Borges e Rubio (2013) dizem que, a 

psicomotricidade é a base para desenvolver de forma integral uma criança, e quando 

uma criança apresenta dificuldades na aprendizagem, muitas das vezes o problema 

está nas bases psicomotoras.  

Sobre a importância da psicomotricidade para crianças Piaget diz: 

 
A ação psicomotora é considerada precursora do pensamento 
representativo e desenvolvimento cognitivo, e afirma que a 
interação da criança em ações motoras, visuais, táteis e auditivas 
sobre os objetivos do seu meio é essencial para o desenvolvimento 
integral. A atividade sensório-motora é importante para o 
desenvolvimento de conceitos espaciais e na habilidade de utilizar 
termos linguísticos. (PIAGET,1977 apud BORGES e RUBIO, 2013, 
p. 3) 

   

Pactuando como exposto acima, a psicomotricidade está presente nas aulas 

de educação infantil, sobretudo nas aulas de atividades físicas como jogos e 

brincadeiras escolares. Em uma simples Cantiga de Roda ou em um jogo cooperativo, 

e um olhar de professor, você enxergará o exposto acima dito por Piaget. 

No contexto escolar, é através dos campos experienciais que se chega aos 

objetivos de aprendizagem retirados da BNCC. E falando em campos experienciais, o 

Professor Martins (2021,) afirma que o eixo “Eu, o Outro e Nós”, foi bastante 

prejudicado com a pandemia pois o seu principal objetivo é a interação social entre as 

crianças, difícil de atender visto que quarentena vai em sentido oposto ao contato 

físico.  
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Segundo Diehl (2004, apud DALFOVO, LANA e SILVEIRA, 2008) a escolha do 

método se dará pela natureza do problema, bem como de acordo com o nível de 

aprofundamento.  

Ao lançar mão neste trabalho utilizaremos o método de abordagem de pesquisa 

quantitativa, via formulário Google, onde trabalharemos com dados primários que 

segundo Knechtel (2014), são obtidos no campo da pesquisa, diretamente com as 

fontes originais de informação. Será de natureza descritiva advindas dos relatos 

vivenciados pelos professores neste cenário de pandemia, que posteriormente serão 

categorizados e demonstrados.   

Na pesquisa quantitativa, utiliza-se da matemática para descrever as causas 

de um fenômeno e a relação entre variáveis e outras aplicações. O que confirma o 

que Knechtel (2014) diz, que a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa 

que atua sobre um problema humano ou social, é baseada no teste de uma teoria é 

composta por variáveis quantificadas em números, as quais são analisadas de modo 

estatístico. 

Baseado no resultado, Gil (2002) fala que a categorização consiste na 

organização dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar 

conclusões a partir deles.  E o procedimento metodológica se deu por selecionar um 

grupo de professores da educação infantil de várias escolas públicas e privadas de 

Manaus. 

Foi categorizado os dados obtidos advindas dos formulários e compilar-se-á os 

dados no intuito de mostrar de forma clara as adversidades externadas pelos 

professores. Os sujeitos da pesquisa serão 50 professores da educação infantil de 

cinco instituições da rede privada de ensino de Manaus, nas quais se diferenciam na 

classe social e nas propostas pedagógicas. Enviar-se-á um documento à escola, para 

a autorização de acesso aos professores da categoria pesquisada e recolhimento dos 

e-mails deles. 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Realizou-se uma pesquisa com professores da educação infantil, tanto da rede 

pública como privada, referente aos desafios encontrados na prática pedagógica 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

0
4

 

durante a pandemia. E, na Figura 1, é mostrado quais as abordagens das escolas em 

que eles atuam, e o quantitativo é apresentado da seguinte forma: 

 

 

Figura 1: Classificação por Abordagem de Ensino.  
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 

 

Ao investigar se as instituições ofertaram treinamentos, recursos ou palestras 

para fomentar a prática pedagógica de forma remota, observamos que 67,6% dos 

entrevistados afirmaram que receberam algum tipo de curso. No entanto, 32,4% 

afirmam que não receberam treinamento.  

 

 
Figura 2: Ranking das principais adversidades encontradas pelos professores.  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 

 

Aprofundando sobre as adversidades relatadas observamos na Figura 2 que a 

Internet com 41,2%, a falta de recursos tecnológicos com 38,2% e a não participação 

dos alunos com 35,3%, foram os mais apontados pelos entrevistados como desafios 

encontrados durante esse período. 
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CONCLUSÃO 

Os dados obtidos nos permitem concluir que  a maioria dos entrevistados atuam 

em uma escola com abordagem sociocultural, ou seja, escolas cuja a interação entre 

as crianças é um dos pilares, e o distanciamento social reforça o impacto direto no 

eixo norteador da BNCC que rege sobre “O Eu, o outro e nós” prejudicando fortemente 

a interação social. Referente a oferta de recursos e treinamento, vimos que, mais da 

metade dos entrevistados receberam algum tipo de treinamento ou curso para adquirir 

ou desenvolver a prática pedagógica on-line.  

E por fim as principais adversidades foram a falta de internet com 41% dos 

entrevistados, que relataram os problemas com boa conexão como o vilão número 

um. Em segundo lugar, está a falta de recursos tecnológicos, que são os dispositivos 

de trabalho remoto do professor como celulares, tablets, notebooks e outros, e vale 

ressaltar que a maioria dos entrevistados (57.1%) são da rede privada, e que nos leva 

a compreender que por mais que as instituições ofereçam treinamentos e cursos 

sobre o uso de plataformas e recursos da rede tecnológica, a falta de dispositivos 

eletrônicos adequado faz toda a diferença.  

E o terceiro obstáculo relatado, foi a ausência da família no processo 

pedagógico, esse fator é essencial para o processo de aprendizagem das crianças 

em casa, nunca se havia precisado tanto da participação familiar no processo de 

ensino, como agora vivido. Nota-se que engajamento familiar nas aulas não 

presenciais foi diminuindo com o passar dos meses. Por fim, inferimos que ainda 

estamos vivendo esse momento, e as adversidades que esta pesquisa traz refletem à 

luz dos dados obtidos e que ao mesmo tempo abre portas para qualquer pesquisador 

interessado no assunto um aprofundamento maior.          
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RESUMO  

Este estudo teve como finalidade falar do profissional de Educação Física e a 
promoção de saúde para bebês por meio da natação. E como problema de pesquisa 
a seguinte questão: como a natação pode promover saúde para bebês, quando 
aplicada por um profissional de Educação Física? Junto ao objetivo geral que é de 
analisar os benefícios da natação para bebês, aplicada por um profissional da 
Educação Física, seguido dos objetivos específicos: classificar os benefícios da 
natação para bebês, como promoção de saúde; citar os exercícios da natação que 
podem evitar doenças no desenvolvimento dos bebês e descrever a didática da 
natação para bebês, sendo aplicados por um profissional de Educação Física. E os 
autores que ajudaram a fundamentar essa pesquisa são: Fernandes, A (2011), Lima, 
E (2003), Lopes, M (2004), Lagrange, G (1974). A metodologia deste artigo científico 
incorreu na Pesquisas Bibliográfica, qualitativa, descritiva. E alguns resultados da 
pesquisa apontaram que a natação para bebês pode trazer através deste esporte 
vários benefícios na parte do físico, psíquico-social, terapêutico e outros. Também 
prevenir uma série de doenças como exemplo a asma. E que é de suma importância 
que o professor de natação para bebês tenha conhecimento sobre psicologia e 
fisiologia do desenvolvimento infantil, com isso a necessidade de o professor de 
natação ser formado principalmente em Educação Física, onde ele irá aprender tudo 
sobre o desenvolvimento dos bebês, e não só ter formação em natação, assim ele irá 
propor atividades adequadas ao estágio de maturidade física e psíquica dos bebês.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Docente; Infância; Vitalidade; Bem-estar.  

 

INTRODUÇÃO  

Neste artigo falamos sobre o profissional de Educação Física e a promoção de 

saúde para bebês por meio da natação. No propósito de estudar, como a natação 

pode promover saúde para bebês, quando aplicada por um profissional de Educação 

Física? 

Nosso objetivo com esse projeto foi analisar e classificar os benefícios da 

natação para bebês, como promoção de saúde, citar os exercícios, que podem evitar 

doenças no desenvolvimento e elaborar a didática na natação com bebês, tudo sendo 

mailto:Maykonwill58@gmail.com
mailto:Edilson.silva@facudadelasalle.edu.br
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aplicado por um profissional de Educação Física. Com base em estudos em pesquisa 

bibliográfica. 

Um dos pontos principais deste estudo são os benefícios que a natação traz 

para o bebê, assim como a prevenção de doenças respiratórias, e como esses 

benefícios podem chegar ao bebê por intermédio do profissional de Educação Física, 

qual a didática usada em suas aulas, quais os efeitos na vida dos bebês. Se realmente 

a natação pode promover saúde aos bebês. 

Pois segundo Lagrange (1974, p. 78), “O contato com a água ainda nos 

primeiros meses de vida favorece a saúde e proporciona um momento de prazer e 

descobertas para os bebês”. E a natação faz com que diversos músculos trabalhem 

ao mesmo tempo, ela e um dos esportes mais indicados. Inclusive para os ‘’bebês’’ 

com menos de um ano de vida, que já conseguem aprender a nadar e se divertem 

nas piscinas. 

“Através de exercícios aquáticos o bebê fortalece a musculatura, melhora a 

lateralidade, equilíbrio e coordenação motora ampla” (FONSECA,1995). E com isso 

podemos perceber o quanto a natação e benéfica para a vida criança.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em materiais que já foram publicados 

por outros autores como: livros, revistas, publicações de artigos científicos, teses e 

sites, relacionado ao tema: O profissional de Educação Física e a promoção da saúde 

para bebês, por meio da natação. Com o intuito de se obter resposta ao problema da 

pesquisa, sendo ele: Como a natação pode promover saúde para bebês, quando 

aplicada por um profissional de Educação Física.  

Salvador (1986), orienta que sejam realizadas leituras sucessivas do material 

para obter as informações e/ou dados necessários em cada momento da pesquisa, 

identificando-a como: Leitura de reconhecimento do material bibliográfico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Benefícios físicos e psíquico-social.  

Com relação ao desempenho “físico”, os resultados mostram através da 

pesquisa, que as atividades aquáticas são benefícios para o desenvolvimento motor 
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dos bebês e de fundamental importância no processo aprendizagem do ato motor nos 

primeiros passos, tendo uma performance boa nas habilidades motoras, junto a parte 

global fazendo com que o bebê observe ao seu redor a nível cognitivo e afetivo. 

E os resultados mostram que a “psíquico-social” também e um dos benefícios 

do meio líquido, trabalhando no bebê a sociabilização, autoestima e afetividade.  

 

Exercícios que podem evitar doenças no desenvolvimento dos bebês. 

Asmas e insuficiência cardíaca. 

Essas duas doenças têm algo em comum em relação aos sintomas, a fadiga, 

cansaço e dificuldade para respirar. 

Asma – Dificuldade para respirar, dor no peito, tosse e respiração ofegante. 

Doença que causa inflamação nas vias respiratórias, ela leva pessoas de todas as 

faixas de idade a terem dificuldade na hora de puxar o ar. 

A natação e eficaz contra a asma sim! Porque ela e um esporte completo, onde 

trabalha tanto os membros inferiores quanto os superiores, de forma sincronizada 

entre as braçadas, além da respiração. 

Exercício para asma – Exercício ‘’colocar o bebê em decúbito ventral 

segurando com as duas mãos no pescoço da mãe, passeio de um lado para o outro 

da piscina, a mãe vai andando de costa estimulando o movimento de bater as pernas 

do bebê, a mãe simula o movimento segurando nas perninhas do bebê ou o próprio 

bebê que já consegue realizar o movimento sozinho. 

“Atividades aquáticas contribuem em doenças respiratórias, enquanto aumenta 

a resistência na inalação do ar em ambiente úmido e quente da piscina. Com isso 

passagem do ar atinja as vias aéreas em melhor temperatura, prevenindo distúrbios 

aos pulmões” (FERNANDES, 2011, sp).  

Exercício para insuficiência cardíaca – Colocar um tapete flutuante na 

superfície da piscina para que os bebês pisem sobre ele e consigam ficar em pé 

sozinhos. A professor libera o bebê de um lado do tapete e ele vai engatinhando, 

andando ou correndo até o outro lado, onde se encontra sua mãe. Quando chega ao 

fim do tapete, ele dá um mergulho e a mãe o segura ele retornar à superfície, 

elogiando-o. Este exercício irá trabalhar o fortalecimento dos músculos no movimento 

de engatinhar, com esses movimentos o coração trabalha de forma correta, 

trabalhando braços e pernas torna a circulação do sangue em ótimo estado e na hora 

do mergulho, um treinamento de respiração com benefícios para o pulmão. 
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Nos primeiros meses do bebê com a água, gera saúde, momentos de prazer 

fazendo com que eles queiram brincar muito mais. E assim trabalhando e fortalecendo 

a circulação do sangue (LAGRANGE, 1974, sp). 

 

Didática aplicada por um profissional de Educação Física. 

Parte inicial – Entrada do bebê na piscina  

A mãe entra na piscina e o bebê fica na borda de pé se conseguir, ou sentado 

e o segura de costas para ela. E todas as mães e seus bebês ficam em círculo com 

os bebês de frente para os outros bebês. “Colocar os bebês próximos dos outros 

bebês e deixá-los se acostumando sem pressa e interessante para a adaptação dele” 

(LIMA,2003, np). 

Parte principal – Os exercícios  

E onde o professor realiza as aulas junto aos objetivos de cada exercício, onde 

tudo acontece. Passeio de um lado a outro da piscina, mãe vai andando de costa 

estimulando o movimento de bater as pernas do bebê, a mãe simula o movimento 

segurando nas perninhas do bebê ou o próprio bebê que já consegue realizar o 

movimento sozinho. “O professor deve conhecer os conteúdos e os métodos do 

ensino da natação e saber ensiná-los, sempre com entusiasmo, humor e imaginação” 

(PALMER, 1990, np). 

Parte final – brincadeira livre com a mãe 

Uma brincadeira livre com a mãe, na utilização de brinquedos. Cada bebê 

escolhe um brinquedo preferido no baú de brinquedos da professora próximo a piscina 

e a mãe arremessa este brinquedo dizendo: vamos bater a perninha para buscar o 

peixinho, conduzindo o bebê até lá. 

Ao final as mães em círculos segurando seus bebês de costas para elas e de 

frente para o círculo. Balançando os bebês de um lado para o outro, bem lentamente, 

vão cantando com voz bem baixa e suave, fazendo com que eles relaxem com a 

batida da água no seu corpo até acalmá-los ao som de música e com isso finalizando 

a aula. A água favorece efeitos terapêuticos promovendo relaxamento, melhora na 

coordenação motora e no equilíbrio (LOPES, 2004, np). 
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CONCLUSÃO  

A natação vem se desenvolvendo em diversos públicos, inclusive os de bebês, 

e o motivo tem sido os seus inúmeros benefícios. Como contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades motoras e para uma boa saúde, evitando algumas 

doenças respiratórias.  

Com isso os estímulos aquáticos são essenciais para os bebês, e as atividades 

devem ser direcionadas as necessidades de cada bebê, e também essa atividade 

deve ser orientada em uma forma educativa, aproveitando o prazer que a água 

proporciona a esse público, fazendo que as aulas sejam muito estimulantes, assim os 

bebês se divertem enquanto aprendem, e a aprendizagem tem como objetivo 

principal, fazer com que os bebês sintam prazer e alegria nas aulas. E para isso os 

profissionais da Educação Física devem planejar as aulas oferecendo uma gama de 

atividades que envolvam estímulos emocionais, através de jogos e atividades lúdicas, 

no intuito de promover saúde a todos eles.  
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RESUMO 

Este breve resumo trata da tecnologia assistiva como ferramenta mediadora 
entre professor e aluno com deficiência no ensino à distância, abordando o potencial 
deles através da utilização do método observacional em pesquisas na internet, como 
o YouTube e textos acerca da inclusão da tecnologia assistiva. Não tendo um 
resultado específico, mas dissertando acerca de sua potencialidade no ensino remoto 
e suas perspectivas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pandemia; aluno; professor.  
 

INTRODUÇÃO  

  O presente resumo estendido trata como tema a tecnologia assistiva como 

mediador entre professor e aluno com deficiência em tempos de ensino remoto: 

refletindo acerca do potencial da tecnologia assistiva na inclusão educacional do 

discente que, por sua característica, exige uma metodologia alternativa para uma 

melhor assimilação do conteúdo. 

  O objetivo é ser sucinto na forma como algumas tecnologias assistivas podem 

ser um diferencial para os alunos da educação básica e superior, visto que, há um 

distanciamento social natural entre educador e educando, causando dificuldades na 

análise de alunos com deficiência e suas necessidades para uma compreensão 

acerca do que está sendo abordado.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Aplico o método bibliográfico, por conta das restrições impostas pela pandemia 

em relação a um contato direto com alunos e docentes; utilizo de textos obtidos no 

Google Acadêmico acerca do potencial da tecnologia assistiva na inclusão 

educacional do aluno com deficiência no processo de ensino aprendizagem, como 

mailto:antoniovascodagama1995@gmail.com
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afirma (GIL, 2002) acerca do método bibliográfico é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído de livros e artigos acadêmicos.  

Portanto, o método bibliográfico é bastante útil em um período totalmente 

atípico na questão contato do pesquisador e campo de pesquisa, baseando seu foco 

em material já discutido dentro dos padrões científicos e difundido para a sociedade 

ter mesmo de forma superficial um contato mesmo sendo superficial com uma análise 

cientifica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a pandemia houve uma transformação na educação a nível nacional, algo 

que já havia sido implementado de forma lenta e gradual: o ensino à distância, essa 

modalidade de interação atinge tanto os docentes quanto os discentes no processo 

ensino aprendizagem. Essa metamorfose educacional gera novos desafios de 

metodologias de ensino na assimilação do conteúdo de um componente curricular e, 

portanto, deve ser repensada quando um discente com deficiência faz parte da turma 

convencional.  

A relação de ensino e aprendizagem deve ser levada em consideração pelo 

docente na busca por meios tangíveis e intangíveis que transmitam o conteúdo para 

o aluno de forma que tal interação respeite as características físicas do discente. Nada 

mais útil do que aplicar o uso da tecnologia assistiva na metodologia de ensino para 

uma melhor performance em relação ao aprendizado. 

A tecnologia assistiva quebra as barreiras visíveis e invisíveis existentes na 

relação entre professor e aluno com deficiência. Ela possibilita uma alternativa viável 

para o aluno cego escutar o texto, o aluno surdo entender a aula ou o aluno com 

dificuldades motoras, tenha o máximo de locomoção possível em um determinado 

espaço. 

Sobre a tecnologia assistiva, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT, 2009, 84) 

esclarece: 

Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, serviços, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover 

a funcionalidade, relacionadas a atividades e participação, de pessoas 

com deficiência, incapacitadas ou mobilidades reduzidas, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 
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Portanto, o caráter interdisciplinar da tecnologia assistiva possibilita uma 

capilaridade de escolhas acerca de qual tecnologia assistiva é mais adequada para 

um determinado aluno e em determinado componente curricular.  

Tudo para uma melhor assimilação do aluno com deficiência nas aulas, 

gerando o processo de ensino aprendizagem e dando ênfase à diversidade que é um 

objetivo não apenas do discente, mas da sociedade em si. 

Para um aluno cego ou com baixa visão no âmbito da educação a distância é 

possível se beneficiar da utilização de tecnologias assistivas de baixo custo, como por 

exemplo, o sistema “DOSVOX’’, que permite a leitura de textos em uma tela de 

computador. Outra tecnologia assistiva utilizada é a fonte ampliada para alunos com 

baixa visão. 

Essas alternativas possibilitam uma interação de modo mais autônomo possível 

entre aluno e professor, além de ser um método viável para quem tem uma condição 

socioeconômica limitada. 

Em relação aos discentes surdos ou mudos, uma opção exequível é gravar as 

aulas com antecedência e implementar legendas para os surdos oralizados poderem 

ler o que o professor explica, ou pedir ajuda para um(a) intérprete de Libras, 

possibilitando que seja possível a aluno possa compreender o que é ministrado pelo 

docente. 

Aos alunos com deficiência intelectual, o mais recomendado é adaptar as aulas 

para uma linguagem que o discente entenda. Para isso, é dever do professor conhecer 

o aluno e suas limitações e potenciais para montar uma didática de boa compreensão, 

mesmo que para isso, ele utilize uma comunicação alternativa como: figuras indicando 

uma ação ou uma representação gráfica acerca do texto. 

        Por fim, os alunos com dificuldades motoras, precisam contar com o 

auxílio do professor, por meio de uma metodologia diferenciada, mas a escola e os 

genitores devem entender a sua barreira em relação aos computadores para estudo 

e como eles podem ser adaptados ao aluno, com ênfase em equipamentos que 

atendam às suas limitações, como cadeira adaptada, mouse e teclado de fácil 

interação. Até mesmo o software pode ser modificado para uma navegação pelo sopro 

ou pelo olhar com sistemas operacionais adaptados à característica do discente. 
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CONCLUSÃO 

A tecnologia assistiva pode fornecer a autonomia do discente com deficiência, 

estabelecendo uma interação entre aluno e professor, ocasionando em uma melhor 

assimilação dos conteúdos, uma que a tecnologia assistiva respeita as limitações do 

discente, como também potencializa de forma eficaz, sua capacidade de 

aprendizagem durante o processo de interação educacional, mesmo em um período 

como o causado pela pandemia da Covid-19, onde as dificuldades são tão 

maximizadas em razão do não contato direto com o discente. 
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PATRIMÔNIO DOCUMENTAL: O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA 
DA ASSUFRGS SINDICATO 
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RESUMO 

O objeto desta comunicação é o Centro de Documentação e Memória da 
ASSUFRGS Sindicato que salvaguarda documentos do Sindicato dos Técnico-
Administrativos em Educação da UFRGS, UFCSPA e IFRS, e desta forma pode ser 
considerado como um patrimônio documental, a partir do exposto este trabalho se 
propõe a apresentar e tramar os conceitos de Identidade, Memória Social e Patrimônio 
Documental, para evidenciar o potencial da existência do CEDEM. Trata-se de uma 
revisão de literatura ao mesmo tempo em que se apresenta e se trama informações 
com o acervo do CEDEM (panfletos, atas, boletins informativos etc.), para evidenciar 
as possibilidades de pesquisa e reflexão. A coleta de dados foi possível ao consultar 
alguns documentos do acervo e pode-se observar que a pauta salarial está presente 
em quase todas as publicações e é possível verificar a preocupação com a carreira, e 
com os rumos do sindicato, entre outros assuntos. Nessa perspectiva evidencia-se o 
potencial da existência do Centro de Documentação e Memória (CEDEM). 
  
PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Memória social; Memória sindical; Arquivo sindical. 
 

INTRODUÇÃO  

O patrimônio da humanidade é classificado como natural e cultural. O primeiro 

refere-se à flora, fauna e paisagens do planeta, enquanto o segundo corresponde aos 

bens criados com a intervenção do ser humano. O patrimônio cultural é dividido em 

tangíveis móveis, tangíveis imóveis ou intangíveis. O objeto desta comunicação é o 

Centro de Documentação e Memória da ASSUFRGS Sindicato que salvaguarda 

documentos do Sindicato dos Técnico-Administrativos em Educação, e desta forma 

pode ser considerado como um patrimônio documental, visto que, Palma Peña (2013, 

p. 33) indica que “livros e documentos (...) possuem particularidades materiais, 

intelectuais, gráficas, simbólicas, históricas e sociais, o que lhes confere significado 

para serem considerados patrimônio bibliográfico e documental”. 

Uma das formas na qual os Técnico-Administrativos em Educação constituíam 

e ainda constituem sua memória coletiva, é por meio das práticas sindicais. Nesta 

perspectiva, para garantir que essa memória não se perca, a ASSUFRGS Sindicato 

criou o  Centro de Documentação e Memória (CEDEM) que integra o “Projeto Memória 

mailto:sibila.202110412@unilasalle.edu.br
mailto:Moises.waismann@unilasalle.edu.br
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ASSUFRGS: resgatando a história e a memória de uma categoria com uma longa 

trajetória de lutas”. Possui regimento próprio aprovado em reunião do Conselho de 

Representantes da Assufrgs Sindicato, realizada em 29 de agosto de 2018.  Segundo 

o Art. 2 do Regimento1: É coordenado por um Comitê Gestor, integrado por um 

Coordenador Geral, os dois Coordenadores de Formação Política e Sindical e dois 

membros do Conselho de Representantes da Assufrgs Sindicato, eleitos dentre os 

integrantes do Conselho. No Art. 3: Ao Centro de Documentação e Memória da 

Assufrgs Sindicato compete:  

I – recolher, salvaguardar e custodiar a documentação proveniente da 
Assufrgs Sindicato por meio das atividades do sindicato e de doações 
de materiais relacionados com a história e a memória dos Técnico-
administrativos da UFRGS, UFCSPA e IFRS;  
II – prover o acesso e a consulta à documentação integrante do 
acervo; 
III – estimular e promover atividades voltadas à produção, preservação 
e discussão em torno da memória sindical e da história da Assufrgs 
Sindicato;  
IV – elaborar e manter atualizados procedimentos e instrumentos 
técnicos de identificação, cadastro, descrição, catalogação e consulta 
ao acervo;  
V - apoiar as atividades administrativas que competem à Assufrgs 
Sindicato por meio da consulta aos documentos de acervo. 

 

Nesse sentido, os documentos considerados patrimônio documental são, 

portanto, os que possuem valor secundário ou permanente. O valor secundário é o 

“[...] valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a 

entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins 

diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido (ARQUIVO NACIONAL, 

2006, p. 172)”. São quase 100 anos de memória documental, o Centro de 

Documentação reúne, tanto produzidas pelo Sindicato, Sintes/RS e pela Federação 

(FASUBRA) como: carta, convite, ata de reunião, parecer, livro, foto, projeto, boletim 

informativo, clipagem etc. Estas documentações apresentam as reivindicações e as 

pautas salariais. Compila também, narrativas dos filiados, que trazem a oralidade 

dessa memória que é o patrimônio cultural imaterial.  

A memória se constrói como processo, em movimento constante de 

construção/desconstrução, na anamnese a história e a ficção se misturam por isso o 

 
1 Regimento Interno do Centro de Documentação e Memória da Assufrgs Sindicato. 
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papel importante de análise de documentos e de narrativas. Halbawchs (2006) afirma 

que é impossível dissociar os efeitos ligados às representações da identidade 

individual daqueles relacionados às representações da identidade coletiva (CANDAU, 

2019) Todo esse contexto faz parte da identidade dos TAEs, a construção da memória 

documental sindical é a organização dessas lembranças, “As representações do 

patrimônio como bens compartilhados no interior de um grupo particular e como 

expressão de uma comunidade específica [...]” (CANDAU, 2019, p. 161). 

A partir do exposto este trabalho se propõe a apresentar e tramar os conceitos 

de Identidade, Memória Social e Patrimônio Documental, para evidenciar o potencial 

da existência Centro de Documentação e Memória (CEDEM). O estudo se justifica 

num primeiro momento por ser o patrimônio da categoria um importante construto de 

memória, visto ser imprescindível para a rememoração e perpetuação identitária do 

grupo social em questão. Trata-se de uma revisão de literatura ao mesmo tempo em 

que se apresenta e se trama com o acervo do CEDEM (panfletos, atas, boletins 

informativos etc.), para evidenciar as possibilidades de pesquisa e reflexão.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para atender objetivo proposto que é evidenciar o potencial do Centro de 

Documentação e memória, recorre-se a pesquisa bibliográfica elaborada a partir do 

material constante na Base de Dados2 do Centro de Documentação e Memória da 

Assufrgs Sindicato que está disponível on-line, bem como o site do Sindicato. O 

estudo é descritivo, o procedimento de coleta dos dados foi pela consulta a alguns 

documentos que foram possíveis acessar no sindicato (atas de reuniões, clippings, 

bem como Boletins Informativos). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para realização da busca na Base do CEDEM, no programa Icaatom, são 

necessárias algumas observações, segundo o Tutorial Banco De Dados – Cadastro e 

Descrição Documental3, a catalogação do CEDEM é organizada por FUNDOS, estes 

são NÍVEIS SUPERIORES, que identificam as organizações integrantes da História 

 
2Disponível em:  http://assufrgs.ddns.net:8551/icaatom/index.php/?sf_culture=pt  
3 Idem. 

http://assufrgs.ddns.net:8551/icaatom/index.php/?sf_culture=pt
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da Assufrgs. O FUNDO é identificado com base na cronologia. O número 

correspondente ao fundo é o primeiro elemento do Código de Referência do 

documento. A relação de FUNDOS é a seguinte: FUNDO 01 - Cooperativa da Escolla 

de Engenharia; FUNDO 02 - Centro de Funcionários da URGS; FUNDO 03 – Absurgs; 

FUNDO 04 – Assufrgs. Após a escolha do fundo, deve-se proceder à identificação do 

documento conforme os itens do Plano de Classificação de Documentos. O PCD 

orienta a localização dos documentos e foi produzido com base no PCD do Sistema 

Estadual de Arquivos do RS. Seus itens são identificados como séries e subséries 

(hierarquicamente inferiores ao FUNDO e à série. Os documentos, em sua maioria, 

são vinculados a subséries). O documento deve ser identificado conforme seu “setor 

de origem” e finalidade.  

Nas figuras de 1 a 4, apresentam-se exemplos de documentos disponíveis. A 

figura 1 mostra o um Boletim Informativo da Absurgs n.9, de 196, já a figura 2 um 

folheto de curso de Formação Sindical de maio de 1998. Assim como a figura 3 

apresenta o Boletim SINTEST/RS, e a figura 4 a Ata de assembleia do colegiado de 

1985. 

 

  

 
Figura 1: Boletim Informativo Absurgs 1986, n.9 

Fonte: 1 CEDEM Assufrgs 

 
Figura 2: Folheto de Curso de Formação 

Síndica. Fonte: CEDEM Assufrgs 
 

 

Na Figura 1 pode-se observar um exemplo de documento constante no 

CEDEM, um Boletim Informativo da Absurgs de 1986, como pauta: Assembleia de 

Funcionários e relato do Congresso da Federação; Audiência com o MEC; Avaliação 

do pacote econômico do governo e Campanha Salarial.  Neste período o Sindicato 
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não possuía carta sindical. Na Figura 2 um exemplo de panfleto de curso de formação 

sindical, oferecido pelo sindicato aos filiados. Dentre as documentações encontradas 

Ata de Assembleia do Colegiado de 1985, com encaminhamentos relativos a decisões 

administrativas, financeiras e políticas do sindicato. Um acervo de troféus e medalhas 

dos campeonatos futebolísticos da Sede Campestre Assufrgs; camisetas com pautas 

de lutas salariais; bottons de eventos comemorativos do sindicato; fotografias de 

festas temáticas (junina, Dia das Mães, Dia das Crianças), entre  outros documentos. 

CONCLUSÃO  

O CEDEM preserva a identidade do grupo, essa memória coletiva há tempos 

construída, um patrimônio documental, porém muito relevante para a classe 

trabalhadora das Instituições Federais de Ensino Superior. Desta forma, a memória 

coletiva desses trabalhadores irá legitimar a identidade do grupo de referência, e para 

tal elaboração torna o arquivo sindical do CEDEM como instrumento de validação. 

Nesse sentido conclui-se que, o Centro de Documentação e Memória não apenas 

salvaguarda documentos, mas nos faz recordar o passado, e prova sua relação íntima 

com a memória sindical, sendo esta responsável pelo processo de reconstrução dos 

fatos e períodos historiográficos.  

Esse estudo faz parte de uma pesquisa ainda está em andamento sobre a 

memória sindical, na coleta de dados  consultou-se alguns boletins informativos e 

observa-se que a pauta salarial está presente em quase todas as publicações. Quanto 

às atas de reunião é possível verificar a preocupação com a carreira, rumos do 

sindicato, entre outros assuntos, evidenciando o potencial da existência do CEDEM.  
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O CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 
Da MP 808, ao crescimento da modalidade durante a Pandemia, a vigência 

encerrada em 23/04/2018 e mudanças na MP 1045/21 
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1. Acadêmicas do 7º período do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. 

2. Professora do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. 

 

RESUMO 

Por intermédio da Lei n° 13.467/2017, conhecida como “reforma trabalhista”, 

destaca-se a geração  da modalidade de trabalho  intermitente. Essa modalidade de 

trabalho surgiu nos anos 70 na Inglaterra como intuito de tirara o país da crise 

econômica e equilibrar a taxa de desemprego no país. Tal atividade econômica deu 

tão certo que com o passar dos anos outros países da Europa aderiram ao sistema, 

e em 2017 por meio MP 808, o Brasil também aderiu a nova forma de trabalho. É 

importante ressaltar que durante a pandemia, essa modalidade teve um grande 

crescimento em nosso país. O objetivo principal deste artigo é apresentar os pós e  

contras, que regem o trabalho intermitente, analisando se esta atividade, traz 

benefícios não somente para o país, mas ao trabalhador e seu contratante. Além de 

expor a grade aumento que obteve em  2020 e atualmente na pandemia de Covid-19, 

e quais foram as novas mudanças editadas na MP deste ano de 2021. A metodologia 

empregada nesse estudo utilizou o método dedutivo, a pesquisa bibliográfica quali-

quantitativa, já que não somente trataremos de hipóteses, mas que será necessário 

apresentar dados gráficos de crescimento sobre a modalidade. De modo conclusivo, 

procura-se expor que mesmo que o trabalho intermitente tire muitos da informalidade, 

não garante uma segurança ao trabalhador, visto que mesmo em tempos de 

pandemia, recusar trabalho, não é uma opção, mas se não tiver segurança com o 

empregador, do que adianta formalizar? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista, Trabalho Intermitente, Lei n° 

13.467/2017, Medida Provisória n° 808/2017. 

 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa visa abordar sobre a lei n° 13.467/2017, conhecida como 

“Reforma Trabalhista”, promulgada em 13 de julho de 2017 e vigente a partir do dia 

11 de novembro de 2017, que introduziu diversas inovações e conceitos que 

modificaram as relações de trabalho no país, dando origem ao contrato de trabalho 
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intermitente. Além de explicar o seu crescimento nos últimos 2 anos, principalmente 

em tempos de Pandemia do Covid-19. 

De um modo geral, o trabalho intermitente sempre existiu, porém, não era 

regulamentado, ou seja, o que antes eram considerados “bicos”, hoje são mais 

formalizados. Se antes o trabalhador tinha um contrato de prestação de serviços para 

uma certa empresa, hoje ele não tem mais limitações no que correspondem a sua 

colaboração nas empresas.  

Como objetivo busca-se analisar a legislação acerca do trabalho intermitente, 

introduzida pela Lei n° 13.467/2017, com perspectivas de que essa modalidade de 

trabalho traga benefícios para empregados e empregadores. Além de verificar as 

regras que competem a formalização da categoria, com base na então reforma 

Trabalhista de 2017. 

Esta pesquisa torna-se necessária devido ao grande aumento de trabalhadores 

intermitentes que cresceram nestes últimos anos, principalmente neste período de 

Pandemia. Pode-se dizer que essa nova modalidade, contribui para diminuir o 

desemprego no país? Quais as novas regras? Quais os benefícios que os 

trabalhadores e empresas podem ter? Pode-se dizer que o trabalho intermitente é 

exploratório? O aumento do trabalho intermitente nos tempos de Pandemia, pode 

assegurar os trabalhadores por meio do benefício emergencial? 

A pesquisa está dividida em 3 (três partes). Na primeira parte, busca-se explicar 

sobre o conceito de trabalho intermitente, assim como suas origens e influência de 

outros países; na segunda parte, aborda-se algumas citações da MP nº 808 de apoio 

a essa categoria, assim como vantagens e desvantagens; Na terceira parte aborda-

se sobre o crescimento forma da contratação, principalmente nos tempos de 

pandemia do Covid-19, finalizando com a apresentação das novas condições editadas 

nesta nova MP nº 1045/2021, comentando sobre a exclusão de proteção ao 

trabalhador intermitente. 

A metodologia empregada nesse estudo é uma pesquisa bibliográfica e quali-

quantitativa, baseada em artigos referentes ao contrato de trabalho intermitente. A 

partir desta pesquisa bibliográfica, busca-se fazer uma análise dos índices de 

aumento do trabalho intermitente em tempos de pandemia do Covid-19 e entender o 

porquê de a nova MP/2021 excluir a proteção ao trabalhador intermitente. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇOES SOBRE TRABALHO INTERMITENTE  

2.1.1  Abordagem conceitual 

 

França (2017) explica que com base na legislação, pode-se dizer que contrato 

de trabalho intermitente está direcionado a prestação de serviços que não é frequente 

ou contínua, mas que existe uma dependência, disciplina exigida pelo empregador 

que, neste caso, estabelece um contrato por tempo indeterminado, sendo que o 

empregado não é obrigado a permanecer na empresa. Nesse tipo de contrato, podem-

se estabelecer dias, horas e meses de serviço prestados, tendo períodos de 

inatividade, ou seja, o empregado pode até mesmo trabalhar em outras empresas. 

Além disso, o trabalhador ficará à disposição do empregador atendendo a um 

chamado, sempre que possível. Caso a chamada não ocorra, o trabalhador não 

recebe por isso. Em outras palavras, não haverá garantia de remuneração para o 

mesmo. Nesse sentido, o disposto na CLT, in verbis: 

 

Art.443, §3º - Considera-se como intermitente o contrato de trabalho 
no qual a prestação de serviço, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de 
inatividade, determinados em horas, dias+ ou meses, 
independentemente do tipo de atividade do empregado e do 
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação 
própria. 

 

Portanto, o trabalho intermitente trata-se de uma prestação de serviços que 

está sempre em movimento, ou seja, por mais que não haja uma regularidade, o 

trabalhador está sempre à disposição da empresa, caso precise. Além do mais, o 

trabalhador fica livre para prestar serviços em outras empresas.  

Em resumo, o regime de trabalho intermitente é uma modalidade onde o patrão 

ou empresa, convoca o trabalhador mediante contrato, para prestação de serviço de 

forma esporádicas, não sendo necessário à sua permanência na empresa, a não ser 

em caso de grande demanda ou qualquer que seja o serviço a ser prestado, ou seja, 

isso se dá também que o trabalhador pode passar por períodos de inatividade até ser 

convocado novamente.  
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Então, nesse caso, as empresas que contratam um trabalhador intermitente, 

estão cientes que a remuneração do mesmo só correrá durante o período que estiver 

efetivamente trabalhando. Nesse caso, as empresas que contratam um colaborador 

para um período intermitente apenas vão remunerá-lo durante o período no qual ele 

estiver trabalhando. O que é uma grande vantagem para as organizações. Antes 

dessa legislação entrar em vigor, a CLT não previa nenhuma regulamentação para 

este tipo de contratação, já que ela tinha, até então, a menor jornada aceitável, a do 

regime parcial, que era de 25 horas por semana (FRANÇA, 2017). 

 

2.1.2  Origem do trabalho intermitente e sua influência vinda de outros países 

 

Segundo Martinez (2017) o  contrato de trabalho intermitente ou contrato de 

demanda, surgiu na década de 1970, na Inglaterra. A ideia era de reverter o quadro 

de declínio na economia na época. A partir daí, muitos outros países aderiram a 

modalidade até chegar ao Brasil que foi aprovado durante a reforma Trabalhista de 

2017. 

Antes de chegar ao Brasil, esta modalidade já foi praticada em outros países 

europeus como Espanha, Alemanha, Itália e Portugal. Como o nome sugere, não há 

garantia de um número mínimo de horas a serem trabalhadas. Sendo assim, os 

trabalhadores são solicitados conforme a demanda. Segundo dados do Office for 

Nation Statistics (ONS) – o equivalente ao IBGE no Brasil – sua aplicação reduziu 

drasticamente as taxas de desemprego do país. 

Definido no parágrafo terceiro do artigo 443, da CLT, o qual prevê:  

 

Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita 
ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado 
ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. (....)  
  
§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a 
prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo 
com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo 
de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 
aeronautas, regidos por legislação própria.   

  

Na Alemanha, o “contrato de plantão”, baseado em um projeto Lei de Promoção 

do Emprego, de 2003, promovendo diversas mudanças nas atividades de trabalho 

alemão. Funciona assim: os trabalhadores fazem um contrato de prestação de serviço 
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com seus empregadores com atividade a ser exercida, carga horaria semanais e 

diárias. Em um contrato de plantão, tanto o empregador quanto o empregado 

concordam que o trabalho será concluído de acordo com a carga de trabalho. O 

acordo deve incluir horários semanais e diários.  

Com relação à experiência alemã, é importante comentar que houve aumento 

da produção e do lucro, com, vigora atualmente o “contrato zero hora”, que como o 

próprio nome já diz, não há uma hora pré-determinada para trabalhar, é incerto, vai 

depender da demanda trabalho. Como o nome sugere, não há garantia de um número 

mínimo de horas a serem trabalhadas. Segundo dados do Office for Nation Statistics 

(ONS) – que é o mesmo que ser o IBGE no Brasil – sua aplicação reduziu 

drasticamente as taxas de desemprego do país. Nessa contratação de zero hora, que 

depende muito da demanda.  

Em outras palavras, esse tipo de contrato se encaixa para aquelas pessoas que 

não desejam ter um vínculo empregatício com a as empresas de forma regular, já que 

isso exigiria uma dedicação a mais, no caso de estudantes, é uma grande vantagem. 

No geral, todos saem ganhando porque esta modalidade reduziria os custos e ajudaria 

a manter os trabalhadores empregados em tempos econômicos de crise. Para os 

empregados, proporcionaria uma maior flexibilidade, gerando mais oportunidades de 

trabalho. Porém, a legislação britânica não paga ao trabalhador o equivalente a sua 

função, como é de costume no Brasil, neste caso a zero hour é o valor é fixo. 

Os Estados Unidos possuem modelo similar ao da Inglaterra. O trabalhador 

presta serviço com poucas horas de trabalho, mas essas horas oscilam e isso é um 

pesadelo para muitas famílias americanas, principalmente que esse tipo de trabalho 

é mais encontrado em lojas e restaurantes. È muito eficiente, porém, por ter 

instabilidade nos horários, acaba por ser algo mais estressante. Segundo o National 

Employment Law Project reportou que 42% dos trabalhadores intermitentes nos 

Estados Unidos recebem, menos de $15 por hora ou até $20, mas é um trabalho 

imprevisível e nada seguro. 

Na Itália, conhecida também como contrato à chamada, que foi introduzida por 

meio do Decreto Legislativo nº 276, de 10 de setembro de 2003.  Nesse país, os 

contratos podem ser determinados ou não. Sendo que a legislação de lá, paga uma 

espécie de subsídio de disponibilidade, quando o trabalhador assina o contrato com 

disposição total à chamada da empresa. 
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Em Portugal, existe a Lei nº 7 de 12 de fevereiro de 2009., e segue o modelo 

italiano, em que o contrato é limitado aos serviços estabelecidos, se serão 

descontinuados ou intensos, com base na idade e na duração do contrato. Existem 

dois tipos de trabalho: o alternado e o Chamada. No trabalho alternado empregado e 

empregador, acordam a duração do trabalho, horas, dias, meses enfim, um exemplo 

disso é nas datas comemorativas, onde o trabalhador já tem emprego garantido. No 

trabalho por chamada, é convocado 20 dias antes. No modelo português, é garantido 

uma remuneração mínima, durante a inatividade. No Brasil é apenas 3 dias para 

convocação não há um tempo mínima ou determinada de duração do contrato, e muito 

menos remuneração por inatividade. O trabalhador fica a disposição do empregador, 

porém, durante o período de inatividade, não se pode obrigar o mesmo a prestar 

serviço.   

Na Alemanha, o chamado “contrato de plantão”, foi criado através da “Lei de 

Promoção do Emprego” no ano de 2003. Promovendo várias mudanças nas relações 

trabalhistas alemãs.  

Na França o contrato de trabalho intermitente é previsto nos arts. L3123-33-38 

do Código de Trabalho francês. A legislação prevê que os contratos são de duração 

indeterminada.  Pode até ser efetivado, porém são limitados às atividades em que as 

necessidades de trabalho dependem de fatores sazonais. São utilizados mais 

comumente nos setores de turismo e agrícola. 

Os franceses em seu art. L3123-36 estabelecem a igualdade tanto para 

trabalhadores contínuos, quanto para intermitentes (art. L3123-38). Estabelece 

também que a renda mensal é fixa, não importando a carga horária obtida no mês. Os 

contratos de trabalho procuram estabelecer a duração anual mínima dos períodos de 

trabalho e das horas. 

Um fato que aconteceu na Nova Zelândia, onde o chamado contrato ZERO 

HORA passou a fazer parte das normas trabalhistas desse país no ano 2000. Em 

outras palavras, estava mais para um trabalho escravo, já que não trazia benefício 

algum para o trabalhador, já que o mesmo estava sujeito ao empregador 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, enfim, era escravo mesmo. Assim, esse contrato explorador 

foi banido.  (FURTADO, 2017, p.115). 
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2.2  FORMALIZAÇÃO DO TRABALHO INTERMITENTE POR MEIO DA MP 808 

 

2.2.1 Mudanças para os trabalhadores  

 

Pacheco (2017) menciona que de acordo com o artigo 452-A da CLT 

introduzido pela Lei nº 13467/17, os contratos de trabalho intermitente devem ser 

acordados por escrito e estabelecer principalmente as horas. Aos demais empregados 

da empresa que desempenhem ou não a mesma função em contrato intermitente. 

Este artigo adota a resolução MP 808/17 para propor emenda de acompanhamento 

que estipula que a obrigatoriedade de celebração de contrato de trabalho intermitente 

por escrito deve ser firmada, e acrescenta que, mesmo que se trate de um contrato 

coletivo, deve ser inscrito para trabalho coletivo em a CTPS do funcionário a ser 

contratado ou o acordo do convênio (PACHECO, 2017). 

Em outro texto, Norbim (2017) comenta que, além disso, o artigo 452-G contido 

na MP 808/17 estipula que até 31 de dezembro de 2020, os empregados inscritos por 

contrato de trabalho por tempo indeterminado não poderão prestar os serviços a eles 

dispensados. O empregador passa um contrato de trabalho intermitente por 18 meses, 

a contar da data da demissão. Essa restrição oferece certas garantias para os 

trabalhadores vinculados a contratos por tempo indeterminado, pois não permite que 

sejam demitidos e depois readmitidos pelo mesmo empregador por meio de contratos 

intermitentes. No entanto, observou-se que isso não impede que sejam demitidos, 

podendo outros trabalhadores ser contratados no modelo de contrato intermitente. 

Além disso, não está prevista a possibilidade de um contrato de trabalho por tempo 

indeterminado ser convertido em contrato de trabalho intermitente (NORBIM, 2017). 

 

2.2.2 Da convocação à prestação de serviços 

 

Na fase de contratação, o empregado é convocado para trabalhar, por qualquer 

que seja o meio de comunicação a ser utilizado, e deve ser com uma antecedência 

de 3 dias, ou seja, após a convocação, o mesmo terá 24 horas para atender a 

chamada, caso contrário, será visto como uma recusa do trabalho. 

Esse prazo de 24 horas, mencionado pela MP n°808/17, era de um dia, porém, 

esse texto foi revisado, já que mudando de um dia para 24 horas. A intenção é que 

assim tira o conceito de dia útil. Já que isso pode ser qualquer dia. É importante 
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lembrar que o parágrafo 3° do artigo 452-A da CLT, nesta modalidade de contrato, se 

o empregado se recusar a prestar serviço para a empresa, não pode ser considerado 

como um ato de irresponsabilidade do empregado.  

 

2.2.3 Requisitos para formalização do contrato intermitente 

 

Constam no artigo 452-A os requisitos para formalização do trabalho 

intermitente, que deve ser acordado por escrito, com os valores pré-estabelecidos da 

hora de trabalho, observando o valor do salário-mínimo como limite mínimo para 

estipular o valor hora, e, ainda, a equidade de valor de trabalho para todos os 

trabalhadores na mesma função. 

Em contrapartida as parcelas trabalhistas estão integradas à remuneração do 

empregado, que está previamente no contrato. Após o término do serviço prestado, 

não do contrato, ao final de cada serviço, o trabalhador contará com o que se observa 

no parágrafo 6º e seus incisos que diz:  

 

§ 6o Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado 
receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 
I - remuneração; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017) 
III - décimo terceiro salário proporcional; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 
IV - repouso semanal remunerado; e (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 
V - adicionais legais. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 

Desta forma, os direitos trabalhistas que constam na CLT estarão inseridos e 

estendidos no contrato de trabalho, com direito a recibo de pagamento e a 

transparência dos valores acordados destas parcelas. Seguindo essa linha de direitos 

trabalhistas, a Contribuição referente à Previdência será recolhida e depositado o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Quanto às férias o parágrafo 9º estabelece que: Fica estabelecido que a cada 

doze meses, o empregado adquire o direito desfrutar um mês de férias, período no 

qual não poderá ser chamado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Ficando 

o empregado livre para até mesmo exercer outras funções neste período de férias.  
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Outros requisitos para a formalização do contrato também estão previstos no 

artigo 2º da Portaria 384 de 2018: como “I - identificação, assinatura e domicílio ou 

sede das partes;” e “III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração”.  

Noutro norte, como consta no inciso VIII do artigo 611-A da CLT, as 

negociações coletivas podem modificar o constante na própria CLT no que tange ao 

contrato de trabalho intermitente: Art. 611-A A convenção coletiva e o acordo coletivo 

de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: VIII - 

teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 

Sendo assim, podem a convenção coletiva e o acordo coletivo pactuar de forma 

diferente sobre o contrato intermitente, desde que observados os limites e garantias 

dispostos na Constituição Federal. 

 

2.2.4  Pontos positivos e negativos da contratação intermitente 

 

O economista Braghini (2017) aponta que para as empresas, esse formato de 

trabalho é interessante porque permite ter sempre um profissional à disposição para 

situações atípicas. Além disso, o empregador não possui custos fixos com ele – 

pagando apenas pelos dias trabalhados.  Ainda, estão somados ao pagamento os 

encargos trabalhistas obrigatórios. São eles:  

✓ Décimo terceiro salário; 

✓ Férias; 

✓ FGTS. 

Isso significa que, quando o colaborador entra de férias ou encerra seu 

contrato, o negócio não precisa arcar com esses valores, visto que já foram diluídos 

ao longo dos pagamentos. 

A empresa também deve contar com uma boa gestão de colaboradores. Afinal, 

há prazos que devem ser cumpridos e existe a possibilidade de recusa do serviço. 

Logo, é necessário administrar bem a agenda para que ambas as partes sejam 

beneficiadas. 

Do lado do contratado, esse modelo oferece vantagens e desvantagens. Ao 

mesmo tempo em que conta com flexibilidade de trabalho e amparo pela CLT, existem 

meses em que o colaborador pode ficar sem trabalho e, consequentemente, sem 

receber (BRAGHINI, 2017). 
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Para Furtado (2017), o trabalhador intermitente deve ter disciplina financeira, 

visto que pode até receber benefícios salariais, mas não como um trabalhador 

contínuo: 

 

As desvantagens desse tipo de trabalho são a maior instabilidade, a 
falta de garantia de renda fixa em um prazo razoável e o não 
pagamento dos empregados pelo empregador durante o período de 
paralisação. Isso faz com que os trabalhadores precisem encontrar 
formas de complementar sua renda ou acumular mais de um emprego 
por um período considerável ao longo do ano, e se não conseguirem 
administrar bem o dia a dia, isso prejudicará sua qualidade de vida. 
Outro fator complicador é a questão das férias. A cada 12 meses, os 
trabalhadores intermitentes têm direito a férias, mesmo que não 
estejam trabalhando continuamente. Você não pode ser chamado 
para trabalhar pelo seu empregador. No entanto, o pagamento de 
férias ocorre de forma diferente dos trabalhadores remunerados. O 
subsídio de férias não é depositado com o seu último salário, mas sim 
distribuído com o seu salário ao longo do ano. Ou seja, o trabalhador 
recebe um salário normal acrescido de um acréscimo no percentual 
que representa o total de férias Isso pode parecer vantajoso em um 
primeiro instante, contudo, o trabalhador que não se programar direito, 
ficar tentado a gastar esse dinheiro antes de sua saída de férias, 
poderá se meter em más lençóis no seu período de descanso 
(FURTADO, 2017, p.55). 

 

Para que isso não ocorra, o colaborador intermitente costuma ter mais de um 

contrato, ou seja, atua para mais de uma empresa. Assim, consegue organizar sua 

agenda, selecionar o serviço mais adequado e garantir o valor apropriado no final do 

mês. Outros destaques em relação a contratação intermitente são: 

✓ O contrato é feito por tempo indeterminado e não requer renovação; 

✓ É possível recontratar o colaborador após 90 dias, caso tenha vencido o 

contrato; 

✓ A contratação é feita diretamente pela empresa; 

✓ O recolhimento do INSS é realizado pela empresa, de maneira proporcional 

ao valor recebido no final do mês. 

 

2.3 O CRESCIMENTO DA CATEGORIA EM ÉPOCA DE PANDEMIA NO ANO DE 

2020 

 

Cavalinni (2021) cita um levantamento realizado pela Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) onde foi relatado que cerca de  15% das 523 empresas participantes 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/cni/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/cni/
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da pesquisa, inseriram em seu quadro empresarial trabalhadores intermitentes em 

2019 e 2020, e cerca de 85% delas tem pretensão de formalizar a modalidade em 

2021 e 2022. Além disso, esse levantamento mostrou que o contrato intermitente com 

esses trabalhadores teve a finalidade de manter as empresas funcionando diante da 

imprevisibilidade que a pandemia trouxe, entre esses intervalos que houve com a 

paralização das empresas, porém, contando com a manutenção destes trabalhadores 

que mantiveram as empresas sempre prontas para voltar à ativa. A pesquisa mostrou 

também que em 2020, 45% das empresas com trabalhadores intermitentes ampliaram 

o número de contratos e 44% efetivaram.  

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 

o setor industrial gerou apenas 19% dessas vagas entre 2020 e 2021. Alguns 

intermitentes da indústria 68%, os demais, limpeza e conservação 21% e transportes 

19%, setor industriário, no total, 74% das empresas, formalizaram estes 

trabalhadores.  

Dessas empresas que acreditaram na capacidade desses trabalhadores e 

formalizaram seus contratos, entre os anos de 2019 e 2020, totalizaram em torno de 

65% de contratados, e as empresas confirmaram que em cada 10 trabalhadores, 2 

são intermitentes. Um ponto positivo para reforçar a crença de que o antes 

desempregado informal, agora é amparado de forma legal (CAVALLINI, 2021).  

 

2.3.1 Indústria gera 19% das vagas intermitentes entre 2020 e 2021 

 

Segundo a pesquisa realizada, mencionada por Cavallini (2021), entre janeiro 

de 2020 e fevereiro de 2021, foram mais de 81 mil vagas intermitentes, segundo a 

Caged, ou seja,  em 2020 foram  mais de 73 mil postos de trabalho. A indústria 

empregou mais de 14 mil pessoas, e agora em 2021 contabilizam mais 3 mil, ou seja, 

21% do total de vagas intermitentes no período de 14 meses. 

O setor de Serviços foi o que mais contratou trabalhadores intermitentes, com 

50 mil postos desde 2020, cerca de 59% . Entre esses serviços estão: áreas de 

informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas, totalizando: mais de 30 mil vagas do total. Sendo que foi entre outubro 

e dezembro de 2020, que essas contratações aumentaram, devido às festas de fim 

de não, mesmo que em casa. (CAVALLIN, 2021). 
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Tabela 1 – Criação de vagas intermitentes por setores: Jan/2020 – Fev/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Economia G1 

 

Em 2020, foram geradas mais de 141 mil vagas formais, nos setores de 

Construção, Indústria e Agropecuária. Das mais de 95 mil vagas com carteira 

assinada na indústria, 15% foram para intermitentes.  

No início deste ano, as vagas com carteira assinada somam quase 660 mil. 

Unindo a indústria e serviços diversos, somam mais de 439 mil vagas.  

 

Tabela 2 – Total de vagas com carteira assinada por setores.  

 

 

Fonte: Economia G1. 
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Quase um terço do saldo positivo acumulado de todos os contratos oficiais de 

janeiro a novembro de 2020 veio de contratos intermitentes. No entanto, essa 

abordagem representa apenas 1% do total de matrículas do Brasil. Segundo dados 

do Novo Caged, o número total de internações em todas as modalidades de janeiro a 

novembro de 2020 é de 13.840.653, e o número de demissões é de 13.613.628. Isso 

resultou em um saldo positivo de 227.025 posições. Por outro lado, como 98.530 

funcionários foram desligados durante os 11 meses do ano anterior e 162.857 

funcionários foram desligados, o saldo acumulado de funcionários intermitentes foi de 

64.327. Esse valor representa 28,33% do saldo total. As áreas que mais aderem a 

este modelo são: comércio, serviços e construção. 

 

2.4. O TRABALHO INTERMITENTE APÓS O FIM DA VIGÊNCIA EM 23/04/2018 

 

De acordo com o pesquisador Pantaleão (2019), o problema de a MP 808 não 

ter passado por uma votação formal pelo Congresso, acabou por perder sua data de 

validade, findando em 23.04.2018. Em outras palavras, tudo que foi pré-estabelecido 

e alterações que foram realizadas durante a sua aplicação, perderam efeitos. 

Acontece que, após essa data, o empregador terá que formalizar o contrato de 

trabalho  de acordo com o que está descrito na Lei 13.467/2017 que diz: 

 

Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por 
escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que 
não pode ser inferior ao valor horário do salário-mínimo ou àquele 
devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a 
mesma função em contrato intermitente ou não. 

 

Não deixando de lembrar que, se por acaso o empregador contratou o 

trabalhador mediante a um contrato intermitente de trabalho, enquanto a vigência 

estava em vigor, o contrato pode ser mantido sem problema algum, desde que não 

gere prejuízos para nenhuma das partes.   

Mencionando os demais incisos I, II e III que nos estão art. 452-A da CLT, que 

também foram anexados a MP 808, não serem mais válidos, não quer dizer que o 

empregador, não possa inserir esses termos no contrato de trabalho intermitente, já 

que mesmo assim, garantirão os direitos e deveres para ambas as partes.  
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O empregado agora, volta a ter o prazo de um dia útil para se apresentar a 

convocação do empregador. Caso não haja retorno a resposta, será considerado 

como recusa ao serviço. Caso, alguma das partes descumpra o acordo, deverá pagar 

a parte afetada uma multa de 50%, no prazo de 30 dias. 

Ressaltando, o que diz o art. 444 da CLT temos:  

 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha 
às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 
lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

 

Como mencionado, as partes podem se firmar contratualmente, estabelecendo 

os termos de trabalhos, referentes a dias e horários, locais e o tipo de serviço a ser 

prestado. Sendo que, considerarão também, as formas de possíveis reparações no 

contrato, penalidades, e demais descumprimentos.  

Portanto, diante da MP 808 ter perdido a sua vigência em 23.04.2018, o 

empregado, não está mais obrigado a contribuir com a previdência  (PANTALEÃO, 

2019).  

 

2.5 A NOVA MEDIDA PROVISÓRIA 1045 DE 2021, NÃO PROTEGE MAIS 

TRABALHADORES INTERMITENTES. 

 

De acordo como Moringa (2021) por conta da pandemia do Coronavírus, o novo 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, instituído pela MP 

1.045, exclui a proteção aos trabalhadores intermitentes, ou seja, a MP deixa de 

reconhecer que estes trabalhadores sejam classificados como formais. Sendo que 

não há uma previsão para a finalização dessa nova medida.  

Por mais que as novas medidas sejam similares às anteriores, foram feitos 

apenas alguns ajustes para que se adequasse a nova situação mundial e como uma 

forma de prevenção.  

Porém, com o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda – MP 1.045, a retirada da proteção aos empregados intermitentes é 

preocupante, tendo em vista que a criação do contrato de trabalho intermitente 

garantia a formalização destes empregados e segurança na prestação dos serviços.  

Por mais que se saiba que esta contratação não garanta nenhuma renda mensal para 
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o trabalhador, apenas se ele for convocado pelo empregador, de modo geral, lhe 

garantia uma ocupação. 

Quando se deparar com a realidade da situação em números, com base em 

uma pesquisa, do DIEESE de 2019, a remuneração destes empregados não chegava 

a 64% do salário-mínimo. A vulnerabilidade é assustadora.  E a nova edição da 

medida provisória 936 de 01/01/2020 o Benefício Emergencial, que é de exclusividade 

dos empregados formais. Nesta mesma época, garantiu um valor R$ 600,00 mensais 

para trabalhadores intermitentes. 

Então, segundo a nova MP, como ficou a situação destes trabalhadores: “§ 5º 

O empregado com contrato de trabalho intermitente a que se refere o § 3º do art. 443 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1943, 

não faz jus Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda”. 

Realmente, não se sabe o que podem esperar estes trabalhadores, já que 

antes a segurança que tinham, mostrava uma valorização de seus serviços e agora, 

é como algo de fácil descarte (MORINGA, 2021). 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o trabalho intermitente, incialmente foi empregado com o intuito 

de tirar as pessoas da informalidade e contribuir para o aumento da economia no país. 

Fazendo assim com que pessoas que antes estavam desempregadas, pudessem 

voltar para o mercado de trabalho, mesmo sem ter direitos iguais como de um trabalho 

contínuo. Analisando por essa parte, a economia dá um salto e quem antes era visto 

como informal, agora pode passar a ter carteira assinada e demais benefícios. Mas, 

essa realidade é bem diferente. 

Essas promessas da redução do desemprego são ilusórias. Pois se um 

trabalhador possui um contrato intermitente ativo, em outras palavras este não estará 

formalmente desempregado, não é isso? Pois bem, será convocado para trabalhar r 

receberá pelas horas trabalhadas. Já sai da linha de desempregado, mas que só 

trabalha quando é chamado pela empresa.  Então o que temos é um trabalhador que 

só tem renda quando é convocado para trabalhar, mas que não está desempregado. 

Então pode-se dizer que hoje há milhões de empregados formalizados que não 

ganham nem um salário-mínimo por mês.    
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A vantagem para as empresas em firmarem esse tipo de contrato de trabalho 

é a segurança jurídica, é ter o bônus sem o ônus, pois o cadastro de trabalhadores na 

espera de um trabalho foi promovido ao status de contrato de trabalho, e representa 

um simples cadastro de reserva para o empregador, o qual confere a ele proteção 

jurídica, eliminando o risco de um possível pedido de vínculo. 

Para quem defende o contrato de trabalho intermitente, costuma dizer que foi 

uma regularização do que antes se definia por trabalho informal ou freelancer. Enfim, 

essa categoria, realmente preencheu lacunas nas empresas, que precisavam de 

pessoal qualificado para executar tal serviço, ou isso ou aquilo. O problema é que 

diante destas pessoas que trabalham intermitentemente, afastam a possibilidade de 

as empresas ampliarem seus postos de trabalho, cancelando assim, a elevação de 

outros cargos, já que as vagas para contratação são preenchidas vez sim outra não, 

ou seja, se um empregado que está muito tempo em uma empresa e deseja crescer 

na mesma, não poderá criar expectativas para tal cargo que pode ser preenchido por 

um trabalhador intermitente quando a empresa assim necessitar. 

Não esquecendo deste novo posicionamento, sobre a exclusão da proteção à 

formalidade para os empregados intermitentes, só reforça a ideia de que mesmo com 

a sua criação em 2017, e a novas mudanças este ano de 2021, por meio da MP nº 

1045, a garantia sempre foi incerta para estes empregados, assim como mudou hoje 

as novas normas, amanhã não se sabe.  

Portanto, por mais que o contrato de trabalho intermitente tenha ampliado ao 

número de pessoas que voltaram ao mercado de trabalho, com a ideia que o 

desemprego diminuiu, deixou para trás também aqueles que há tempos buscam uma 

oportunidade de crescimento profissional nas empresas que trabalham 

continuamente. 
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INTRODUÇÃO   

Nos últimos anos, as redes sociais passaram de um fenômeno de nicho para a 

adoção  em massa, incorporados à comunicação. As redes sociais têm permitido que 

milhões de pessoas  criem perfis online com informações pessoais que a partilhem 

com vastas redes de amigos e,  muitas vezes, com um número desconhecido de 

estranhos. Logo, são diversos os afetos e as  significações sociais que a vigilância 

mobiliza através das redes sociais e o alargamento da  esfera pública passa pela 

exposição da vida privada.   

O direito à intimidade, vida privada, honra e imagem nasce ainda na esfera  

Constitucional, sendo considerados, pela Constituição Federal Brasileira, como 

invioláveis. Já  no ponto de vista civil, a Lei 10.406/2002 (Código Civil), em seu art. 

21, reitera tal  entendimento. No entanto, a doutrina jurídica sustenta que nenhum 

direito é absoluto. Por esse  motivo, esses direitos podem entrar em conflito com as 

práticas.   

Sendo assim, o direito à privacidade facilmente é violado. Muitas ações 

jurídicas e  governamentais têm falhado ao tentar oferecer uma proteção apropriada, 

e isso ocorre  principalmente devido à falta de investigação e punição. O que resulta 

no medo da reação  causada pelas violações que se tornam públicas e resultam em 

difamação e revolta, constituindo  a problemática principal da pesquisa que consiste 

em debater: Como o direito à privacidade nas  redes sociais pode ser garantido no 

âmbito jurídico?   

Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa é debater sobre a importância da  

privacidade nas redes sociais, apresentando situações reais em que esse direito 

universal não  foi respeitado, visando ampliar um maior entendimento sobre o assunto. 

Para tal feito, constitui se como objetivos específicos: Elencar os fundamentos legais 

a respeito da privacidade nas  redes sociais; identificar situações de abuso da 

privacidade, através das redes sociais expondo  suas repercussões; analisar no 
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âmbito jurídico, se existem ou não tutlas e/ou teorias que podem  ser utilizadas na 

garantia do direito à privacidade.  

O interesse pelo tema teve como principal fator os casos em que o direito à 

privacidade  não foi respeitado, infringido assim os princípios propostos pela Art. 5.° 

da Constituição  Federal de 1988 e da legalidade acerca da liberdade de expressão 

também assegurada por  Constituição. Desse modo, a relevância da temática está 

em debater se existem fundamentos  legais ou teóricos que garantam a privacidade 

dos usuários de redes sociais e se os mesmos são  aplicáveis a tais situações.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

O objetivo da pesquisa é de caráter descritivo, onde busca-se debater sobre a 

privacidade  nas redes sociais com intuito de registra e descrever os instrumentos 

legais e teórico que podem  ser aplicados nessa temática de pesquisa.   

Segundo Prodanov (2013, p. 51) a pesquisa descritiva ocorre:   

 

Quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos 
observados sem interferir neles. Visa a descrever as características 
de determinada população ou fenômeno ou  o estabelecimento de 
relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de 
coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em 
geral, a forma de levantamento.   
 

Quanto aos procedimentos, será utilizada o estudo de caso que tem como 

objeto  investigação de três casos reais onde o princípio da privacidade nas redes 

sociais foi infringido  que são os casos do cantor Leonardo Schulz, a Atriz Paola 

Oliveira e a cantora Luiza Sonza.  Para Gil (2012, p. 57) o estudo de caso: 

   

É aquela utilizada com objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca  de um problema, para qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese, que se queira  comprovar, ou, ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles, envolve o  estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 
permita o seu  amplo e detalhado conhecimento.   
 

Para análise dos dados foi utilizado à abordagem qualitativa onde a aplicação 

desse  método considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o objeto 

de pesquisa, que  não pode ser traduzido em números, sendo utilizado a interpretação 

dos fenômenos e a  atribuição de significados por meio de qualidade, características 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

4
1

 

ou ainda narrativas  (PRODANOV, 2013).   

Para fundamentação dos casos estudados, usamos o levantamento 

bibliográfico quando  elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de: livros, revistas,  publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, boletins, monografias, dissertações,  teses, material cartográfico, internet, 

com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto  com todo material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2010).   

Nesse contexto, serão utilizados livros e artigos publicados a partir de 2010  

disponibilizados no Google books e acadêmico.  

1. O DIREITO À PRIVACIDADE SOB O PONTO DE VISTA CONSTITUCIONAL 

O direito à privacidade tem origem na Constituição Federal Brasileira, 

dispositivo que  se encontra no topo do nosso ordenamento jurídico, sendo protegido 

pelo Princípio da  Supremacia Constitucional. Segundo entendimento de José 

Joaquim Canotilho, os preceitos ou  normas que integram a Constituição, encontram-

se num grau hierarquicamente superior em  face de todas as demais normas jurídicas 

que compõem o ordenamento jurídico brasileiro.  O direito à privacidade está elencado 

no art. 5º, parágrafo X, no rol de Direitos e  Garantias Fundamentais, sendo 

considerado, portanto, um direito constitucional de extrema  importância, garantido a 

todos os cidadãos brasileiros, sendo assegurado o direito a indenização  pelo dano 

moral ou material decorrente de sua violação.   

Segundo o doutrinador Paulo José da Costa Júnior, enquanto a vida privada 

trata-se de  “todos aqueles comportamentos e acontecimentos que o indivíduo não 

quer que se tornem de  domínio público”, a intimidade refere-se a conversações e 

acontecimentos ocorridos na esfera  íntima do indivíduo.   

Atualmente, o que a doutrina intitula como direito à privacidade abrange tanto 

o direito  à intimidade como à vida privada. Sendo assim, observando pelo ponto de 

vista constitucional,  a intimidade e vida privada trata-se de direitos distintos, que, 

juntos, formam o direito à  privacidade.   

2. O DIREITO À PRIVACIDADE SOB O PONTO DE VISTA CIVIL   

Alinhado ao que preceitua a Constituição Federal, base de todo o ordenamento 
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jurídico  brasileiro, a Lei n.º 10.406/2002 (popularmente conhecida como Código Civil), 

traz em seu art.  21, a seguinte redação: “A vida privada da pessoa natural é inviolável, 

e o juiz, a requerimento  do interessado, adotará as providências necessárias para 

impedir ou fazer cessar ato contrário  a esta norma.”, fazendo assim do direito à 

privacidade, que até então tratava-se de um direito  tão somente constitucional, civil.  

Baseado tanto na redação trazida pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil,  

conclui-se que cabe a todos os cidadãos respeitar o direito à privacidade de seus 

semelhantes,  cabendo ao Poder Judiciário, quando houver necessidade, punir os 

responsáveis por eventuais  violações de tais direitos, através da chamada 

indenização por dano moral ou material.   

2.1 REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DO  

DIREITO À PRIVACIDADE   

Segundo Humberto Theodoro Júnior:   

 

Pode-se afirmar que são danos morais os ocorridos na esfera da 
subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, 
alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (“o da 
intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 
pessoa no meio em que vive e atua (a da reputação ou da 
consideração social”). Derivam, portanto, de “práticas atentatórias à 
personalidade humana. Traduzem-se em “um sentimento de pesar 
íntimo da pessoa ofendida” capaz de gerar alterações psíquicas” ou 
“prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral” do ofendido.   
 

Sendo assim, pode-se dizer que dano moral é aquele que não causa danos 

físicos ou  monetários, mas sim danos psíquicos à personalidade da parte ofendida. 

O art. 5º, inciso X da  Constituição Federal e o art. 21 do Código Civil não quantificam 

o valor monetário a ser  recebido caso o cidadão venha a ter o seu direito à privacidade 

violado por terceiros, tão  somente dizem que tal recebimento é possível, cabendo à 

doutrina e à jurisprudência  determinar.   

À título de exemplo:   

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO DE CÂMERA 
ESCONDIDA.  FILMAGEM INDEVIDA E SEM AUTORIZAÇÃO. 
VIOLAÇÃO DA  INTIMIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. A 
responsabilidade civil baseada  no art. 186 do CC pressupõe a 
demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão  voluntária ou 
culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A atribuição de  
responsabilidade civil deve estar baseada em elementos seguros e 
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demonstrados nos  autos. No caso, a prova dos autos indica, com 
segurança, que a parte ré violou a intimidade da autora, filmando-a 
indevidamente enquanto trocava de roupa antes das aulas de dança. 
A violação do direito da personalidade, consistente indevida invasão 
da privacidade, motiva a reparação do dano moral. Condenação 
mantida. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a 
compensar a lesão causada em direito da personalidade e com 
atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Quantum mantido. Apelações não providas. (TJ - RS - AC:  
70082130246 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de 
Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 
21/11/2019)  

3 REDES SOCIAIS E INTERNET   

A internet é uma plataforma onde você pode manobrar no ciberespaço e onde 

os usuários  podem obter muitos benefícios como ser capaz de se comunicar com 

amigos e estanhos e mais  informações em menos tempo aumentando a nossa 

produtividade. Esses benefícios, assim como  os riscos, dependem de como a pessoa 

usa essa plataforma.   

A conectividade tornou-se um modo de existir. Em toda parte, pessoas 

conectadas, por  meio dos mais diversos aparelhos eletrônicos, principalmente os 

móveis, organizam a vida  cotidiana. Nossas subjetividades, sempre escorregadias, 

são construídas e difundidas em redes  sociais digitais (COUTO, 2015).   

As redes sociais na internet podem ser definidas como serviços baseados na 

web, que  permitem aos indivíduos: construírem um perfil público ou semipúblico 

dentro de um sistema  limitado, articularem uma lista de outros usuários com quem 

eles compartilham uma conexão,  verem e percorrerem sua própria lista de conexões 

e aquelas feitas por outros usuários dentro  do sistema (MARTORELL; 

NASCIMENTO; GARRAFA, 2015).   

O número de usuário contribui muito para o valor das redes sociais, uma vez 

que a  publicidade da empresa se beneficia do marketing. Obviamente, as pessoas 

são atraídas para as  diversas funções das redes sociais com ter dados, fotos, vídeos 

e comunicação em tempo real.  Por enquanto é um dos meios de comunicação mais 

usados atualmente, sendo um ponto positivo  nas redes. Por outro lado, o aspecto 

negativo de ter fama e ser popular nas redes sociais é que a  exposição também 

aumenta em grandes proporções. Portanto, quando uma história é repetida,  muito se 

perde da sua veracidade e se torna o que chamamos hoje de fake news (notícias 

falsas).   
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Com isso, é fácil entender por que a internet deu tanta força para socialização 

entre as  pessoas. Com as redes sociais na internet ampliaram as possibilidades de 

conexões, ampliaram  também a capacidade de difusão de informações que esses 

grupos tinham. No espaço off-line,  uma notícia ou informação só se propaga na rede 

através das conversas entre as pessoas. Nas  redes sociais online, essas informações 

são muito mais amplificadas, reverberadas, discutidas  e repassadas.   

No entanto, muitas pessoas são vítimas de hackers no ciberespaço. Ninguém 

está a salvo  de um ataque cibernético, porque todos temos informações confidenciais 

em nossos  computadores, smartphones ou tablets para os quais eles são alvos de 

um hacker. Um roubo  comum no ciberespaço é de fotos em situações intimas e 

privadas, roubo de informações pessoais como número de telefone, senhas, dados 

de compras, e acesso a informações bancárias  de usuários. O resultado dessa ação 

é complexo e muitas vezes irreversível a vítima  (CORDERO, 2018).   

3.1 PRIVACIDADE   

A privacidade, como um direito próprio, em que se baseia a teoria do direito de 

ser  deixado só, tem origem nos Estados Unidos, com o artigo escrito por Samuel D. 

Warren e Louis  D. Brandeis, intitulado The Right to Privacy, que fora publicado na 

Harvard Law Review, em  15 de dezembro de 1890 (LIMA, 2016).   

Com o desenvolvimento da tecnologia passarmos a ter um novo conceito de 

privacidade  que corresponde ao direito que toda pessoa tem de dispor com 

exclusividade sobre as próprias  informações, sendo o consentimento do interessado 

o ponto de referência de todo o sistema de  tutela da privacidade, incluindo o direito à 

imagem (MENDES, 2017).   

A privacidade parece ser a mais ampla proteção, o limite da esfera protetiva, 

uma vez  que se mostra como uma margem que o indivíduo dispõe para filtrar o que 

deseja tornar público  a todos. Isto é, a pessoa detém um conjunto de informações, 

imagens, vídeos, atitudes suas que  somente a ela cabe decidir se as demais pessoas 

possam a elas ter acesso (CANCELIER, 2017).   

Considera-se a privacidade em função do compartilhamento de informação 

feito pelo  próprio indivíduo ao qual a informação se refere e também por outras 

pessoas. Assim, a  privacidade está relacionada a restringir fluxos de informação 

sobre um indivíduo para outros  usuários, considerando o alcance do 
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compartilhamento de informação pessoal dentro desses  sistemas (BOFF; FORTES; 

TOCCHETTO, 2019).   

3.2 FUNDAMENTOS LEGAIS DA PRIVACIDADE NAS REDES SOCIAIS   

Como no direito brasileiro a tutela da privacidade é regulada, além da 

Constituição  Federal, por diversas normas legais e infralegais, a análise desses 

diplomas pode contribuir para  mostrar quais os princípios que informam a tutela dos 

dados pessoais no país.   

Nessa perspectiva, o primeiro fundamento legal da privacidade está no art. 5° 

da  Constituição Federal (1988) que diz: “dispondo que são invioláveis a intimidade, a 

vida  privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano  material ou moral decorrente de sua violação”.   

Afinal, não existe ainda no Brasil uma lei geral de proteção de dados pessoais, 

nos  moldes europeus, em que a regulação geral do tema se dá por meio de um único 

instrumento legal, que prevê normas gerais, princípios, direitos e procedimentos, além 

de estabelecer o  controle administrativo, civil e penal (MENDES, 2017).   

Os desenvolvimentos nas últimas duas décadas da prática jurídica brasileira, 

tanto no  âmbito da jurisprudência como no âmbito de iniciativas legais e infralegais, 

sugerem uma  evolução do conceito de privacidade.   

Considerando a ausência dessa lei geral no país, faz-se necessário que a 

harmonização  das mais diversas normas sobre proteção de dados seja realizada pela 

doutrina e a  jurisprudência, coma finalidade de construir um sistema de proteção de 

dados que, nos termos  da Constituição Federal, proteja efetivamente a privacidade 

dos dados pessoais do indivíduo.   

Uma das jurisprudências utilizadas é o código de defesa do consumidor. No 

art. 43 e em  seus princípios, estabelece uma proteção à personalidade e à 

privacidade do consumidor,  também na sua dimensão da proteção de dados 

pessoais; logo, o abuso da sua dimensão da  proteção de dados pessoais ou omissão 

em instituir sistema de proteção de privacidade,  caracteriza danos morais e enseja o 

dever de indenizar (MENDES, 2017).   

Outro instrumento que faz parte da doutrina é o Marco Civil da Internet 

regulamentada  pela Lei n.º 12.965 promulgada em 23 de abril de 2014. Está dividido 

em cinco capítulos:  disposições preliminares, direitos e garantias dos usuários, 
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provisão de conexão e de aplicações  de internet, atuação do Poder Público e 

disposições finais, além de conter diretrizes para atuação  da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em relação aos princípios,  garantias, direito e 

deveres para o uso da internet no Brasil, estabelece fundamentos da  disciplina do 

uso da internet no Brasil (CARVALHO, 2015).   

Trata-se de uma lei principiológica, pois estabelece parâmetros gerais acerca 

de  princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de 

determinar  algumas diretrizes a serem seguidas pelo Poder Público sobre o assunto 

e também estabelece  regras específicas a serem cumpridas por agentes que operam 

na internet, especialmente as  dirigidas aos provedores de acesso e de conteúdo na 

internet.   

No brasil, com base na Regulamentação Europeia, criou recentemente a Lei 

Geral de  Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Assemelhada com a legislação 

Europeia, a Lei exige das  empresas transparência, não discriminação, segurança e 

prevenção de danos frentes ao uso dos  dados de seus clientes. Quanto ao órgão 

regulamentador, criou-se a Autoridade Nacional de  Proteção de Dados (ANPD) para 

facilitar as questões regulatórias, fiscalizatórias e punitivas da  lei (SANTAELLA, 

2019).  

CONCLUSÃO   

Com o avanço das tecnologias, hoje vivemos a era da internet, onde nela a 

maioria das  pessoas vivem suas vidas, desde uma simples postagem, até a 

realização de transações  financeiras, até onde podemos realmente sentir 

confiabilidade na segurança dos nossos dados  que percorrem a Web, a verdade é 

que embora seja algo que é vivido cotidianamente, a  sociedade como um todo ainda 

está buscando se adaptar a todas as mudanças, e o Direito, passa  pela mesma 

transição, com o seu papel de regulamentar a sociedade, este tem encarado cada  

vez mais os desafios dos novos tipos de crimes que ocorrem no novo mundo digital.   

Os casos são inúmeros, onde a violação da segurança dos dados nas redes é 

recorrente,  conforme já apontados, temos como casos de maior repercussão no 

âmbito nacional, os casos,  Léo Stronda (2017), Paola Oliveira (2018) e Carolina 

Dieckman (2011), são exemplos que  atingiram repercussão maior, pois se tratam de 

pessoas públicas, que são conhecidas e expostas  em um nível gigantesco, no 
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entanto não devemos encarar o contexto de redes sociais apenas se  tratando de 

ferramentas como Facebook, Instagram e outros similares, a verdade é que qualquer  

ferramenta, até mesmo comercial, financeira, publicitária, pois todo e qualquer veículo 

digital,  pode ser usado como um meio para a movimentação de dados na rede.   

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é o mecanismo que tenta aderir um 

certo  nível de controle legal sobre como os dados digitais de todos os usuários devem 

ser tratados, é  claramente um avanço do Direito na era digital, aderindo 

responsabilidade tanto a quem fornece  os dados , tanto a quem os detém, e de que 

forma esses devem ser protegidos, para garantir a  segurança dos mesmo, pois 

embora o direto da privacidade seja algo que é garantido  sumariamente desde a 

formulação da nossa constituição, este acaba por muitas vezes sendo  sujeitado as 

tendências da sociedade moderna, pois a CF no seu artigo 5º versa em uma forma  

abrangente, daí a necessidade de uma legislação especifica para se atender uma 

necessidade  atual.   

No entanto como toda e qualquer conduta do ordenamento jurídico, a Lei busca 

dar  força legal e fundamentar os alicerces que devem ser obedecidos para o bom 

funcionamento da  sociedade, o que não distancia todos nós do dever que temos para 

com a nossa própria  segurança, toda evolução pode ser benéfica assim como pode 

ser maléfica, e ao partir desse ponto cabe a todos o bom uso e o melhor 

aproveitamento de todos os recursos que são advindos  dela.   
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JURÍDICAS NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE  

 
Eliz Songe Brasil*; Márcia Vanessa; Romualdo Luz 

Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. *20890395@faculdadelasalle.edu.br 

 

RESUMO 

O tema proposto será analisado sempre buscando todos os aspectos para seu 
conceito, como origem, características, inovações e regulamentações na esfera 
jurídica, garantindo às crianças e adolescentes o direito ao desenvolvimento saudável, 
ao convívio familiar e a participação de ambos os genitores em sua vida. Na busca de 
identificar a alienação parental para evitar que esse maléfico processo afete a criança 
ou o adolescente, o Poder Judiciário órgão essencial na efetiva repressão à instalação 
dessa síndrome. Muitas discussões começaram a surgir sobre o tema, com a criação 
da Lei12.318/10, foi regulamentada para que todos possam dela ter conhecimento e 
saber identificá-la e assim acionar o Poder Judiciário para que este possa através dos 
meios necessários para resolver casos de alienação parental, diante desta situação 
alarmante e cruel, tenha-se no fim do túnel uma luz para que mesmo que não 
desapareça por completo, diminua os caso se assim possa diminuir o caos imposto 
na cabeça de várias crianças e adolescentes por todo o Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental; Conflito Familiar, Impactos Psicológicos e 
Jurídicos. 
  

INTRODUÇÃO  

A Alienação Parental ocorre até mesmo na sua própria família e nem sempre é 

notado o que está acontecendo mais esse tipo de alienação sempre existiu. Tornando-

se mais evidente quando há um rompimento indesejado na família, é um fenômeno 

recorrente na sociedade e na maioria dos casos costuma ocorrer com as separações 

e divórcio dos casai se assim começa uma série de manipulações, acusações, 

ataques psicológicos entre os cônjuges. 

O tema proposto será analisado sempre buscando todos os aspectos para seu 

conceito, como origem, características, inovações e regulamentações na esfera 

jurídica, garantindo às crianças e adolescentes o direito ao desenvolvimento saudável, 

ao convívio familiar e a participação de ambos os genitores em sua vida. 

Na busca de identificar a alienação parental para evitar que esse maléfico 

processo afete a criança ou o adolescente, o Poder Judiciário órgão essencial na 

efetiva repressão à instalação dessa síndrome. Muitas discussões começaram a 
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surgir sobre o tema, com a criação da Lei12.318/10, foi regulamentada para que todos 

possam dela ter conhecimento e saber identificá-la e assim acionar o Poder Judiciário 

para que este possa através dos meios necessários para resolver casos de alienação 

parental, diante desta situação alarmante e cruel, tenha-se no fim do túnel uma luz 

para que mesmo que não desapareça por completo, diminua os caso se assim possa 

diminuir o caos imposto na cabeça de várias crianças e adolescentes por todo o Brasil. 

Alienação Parental gera danos psicológicos dificilmente de reconhecer sozinho, 

diferentes de abusos sexuais, infanto/juvenis que mexem com o corpo da criança ou 

adolescente, a alienação parental mexe no interior. Precisa-se de um apoio 

profissional na área, que saiba como fazer a pessoa falar do que está acontecendo, 

que com cuidado se “insira” no meio familiar e constate verdadeiramente a situação 

que vem ocorrendo 

1 ALIENAÇÃO PARENTAL  

A alienação parental é o afastamento de um dos genitores com o convívio com 

o filho. O termo alienação parental foi primeiramente definido e criado nos Estados 

Unidos por Dr. Richard Gardner, um psiquiatra norte americano, em 1985 como a 

situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos 

com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao 

outro genitor, colocando a criança numa situação quase irreversível. 

A Síndrome da Alienação Parental é considerada distúrbio psicológico infantil, 

e ocorre quando um dos genitores ou quem detenha a guarda começa a manipular o 

menor para que repudie o genitor não detentor da guarda. A síndrome foi delineada 

pelo professor do Departamento de Psiquiatria Infantil da Faculdade de Columbia, em 

Nova York, Richard Gardner, é considerada pelo psiquiatra como um distúrbio infantil 

que se desenvolve principalmente no decorrer da separação dos genitores e do 

processo de guarda. 

Na maioria das vezes a Síndrome da Alienação Parental se dá pelo 

inconformismo de um dos cônjuges com a separação, que se recusa em aceitar a 

perda do matrimônio. A segunda causa diz respeito a exclusividade na posse dos 

filhos, onde o cônjuge alienante se vê como detentor e proprietário da criança, não 

partilhando a convivência desta com o ex-cônjuge, ou seja, o alienador quer só para 

si o amor da criança. 
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2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PARA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 

Atualmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um dos mais 

difundidos no mundo. Este princípio garante ao ser humano a preservação da sua 

“integridade física e psíquica”, sua autonomia e seu direito de decisão, sendo inerente 

ao mesmo só pelo fato de ser pessoa, devendo ser respeitado.  

3 FUNDAMENTOS E ANÁLISE DA PROPOSITURA DA LEGISLAÇÃO SOBRE A 

SAP O ANTEPROJETO DA LEI 12.318/2010 

A possibilidade de ocorrência da Alienação Parental começou a ser levada em 

consideração em algumas decisões judiciais, mas sem haver legislação específica. 

Devido ao gradativo número de crianças afetadas por atos de alienadores e das 

graves consequências para elas, é que começou a ser pensada a propositura de uma 

lei brasileira para esses acontecimentos. 

4 MEDIDAS JUDICIAIS PARA OS CASOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

Artigo 6º da Lei 12.318/2010 trata das sanções que o juiz poderá impor em 

casos de Alienação Parental. O caráter de tais medidas é de prevenção e proteção à 

integridade do menor. Assim, o caput do artigo citado dispõe sobre a aplicabilidade 

das medidas que podem ser utilizadas de forma independente ou cumulativa. Já os 

incisos e o parágrafo único dispõem sobre as medidas em si, as quais são, por 

exemplo: quando constatada alienação parental, advertir o alienador; ampliar a 

convivência familiar com o alienado; multa; determinar acompanhamento psicológico 

e/ou biopsicossocial; alteração da guarda ou para o outro genitor ou para guarda 

compartilhada; suspensão do poder familiar entre outras.  

CONCLUSÃO 

A Alienação Parental e a Síndrome da Alienação Parental afetam muitas 

famílias há muito tempo. Somente nos últimos vinte anos, porém, é que esse quadro 

foi melhor analisado e estudado, devido a maior aparição de casos nos processos 

judiciais.  
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A Alienação Parental é a campanha denegritória feita por um genitor em relação 

ao outro, com o intuito de afastar este último da prole. A Síndrome da Alienação 

Parental, por sua vez, é a consequência psicológica e as mudanças comportamentais 

das vítimas que sofrem com os atos do alienador.  

Verifica-se a afronta aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do 

Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, pois atinge a integridade psíquica e 

emocional de um ser humano em desenvolvimento, bem como os deveres e valores 

dispostos no ECA.  

A família é a base que fundamenta a personalidade de alguém, por isso, mesmo 

com o rompimento da vida conjugal, deve ser preservado o direito de convivência 

entre pais e filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal 

preveem essa proteção, porém não são específicos quanto aos casos de Alienação 

Parental. Para tanto, foi proposta e promulgada uma lei específica para essa situação: 

a Lei 12.318/2010.  

Através dessa Lei, introduziu-se no sistema jurídico brasileiro o conceito de 

Alienação Parental, atos típicos do alienador. O processamento desses casos e a 

verificação dos mesmos são feitos através de um laudo pericial de avaliação 

psicológica.  

Destaca-se a importância desse laudo principalmente diante da implantação de 

falsas memórias de abuso sexual por parte do alienador em sua vítima. Há diferenças 

comportamentais entre uma criança que sofreu incesto e uma em quem essa memória 

foi implantada. O quadro que ilustra essa diferenciação elucida, mas não é taxativo.  

Diante de toda campanha feita pelo alienante em relação ao genitor alienado, 

é impossível que os filhos saiam sem nenhuma sequela ou trauma psicológico dessa 

situação. O distúrbio que aparece é denominado de Síndrome da Alienação Parental, 

identificado por Richard Gardner. As vítimas passam a apresentar comportamentos 

manipuladores, mentirosos, exprimindo falsas emoções e também passam a odiar o 

alienado. Quando adultas, essas pessoas podem apresentar problemas como 

depressão, comportamento hostil, comportamento agressivo e indícios suicidas.  

Verificando tamanho mal que a Alienação Parental pode causar às suas 

vítimas, a Lei estabeleceu medidas coercitivas aos alienadores, desde a advertência 

até a alteração da guarda e a suspensão do poder familiar, cabendo ao julgador decidir 

quais serão aplicadas aos casos concretos.  
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Corroborando a importância de um estudo interdisciplinar sobre o tema, 

destacando laudos e pareceres de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais têm 

contribuído nas decisões judiciais. O entendimento geral é de sempre buscar o melhor 

interesse e a proteção da criança e do adolescente através da conservação e respeito 

à convivência familiar. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade explanar sobre a invasão de dispositivos 

informáticos com o intuito de expor e enfraquecer a dignidade da pessoa humana. 

São feitos apontamentos sobre a evolução da informática e como isso facilitou o rápido 

acesso as informações pessoais, fala-se também sobre a responsabilidade penal ao 

praticar tal ato contra o indivíduo e os crimes contra a honra. E por fim, debate-se 

sobre a Lei n. 12.737/2012 que trata sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. 

O direito possui uma dinamicidade e com isso procura se ajustar à 

contemporaneidade, passando a tratar do direito à privacidade dos que se 

movimentam no espaço cibernético e se veem diante se situações decorrentes do 

confronto tecnológico em face da interferência do direito à privacidade do indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE: Vazamento; Dados; Responsabilidade; Segurança; Aspectos 

  

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo abordar dentro do direito penal a 

responsabilidade no âmbito da justiça de como a legislação trata a invasão de dados 

e sua respectiva divulgação criminosa para o enfraquecimento da imagem e da 

dignidade da pessoa.  

Este tema foi escolhido devido a era digital e a globalização serem duas 

dominantes do século XXI. Tudo em torno da sociedade tem se adaptado às formas 

e meios digitais, como smartphones, computadores, laptops, notebooks e outros. 

Assim como trouxeram facilidade e praticidade de comunicação, armazenamento e 

trabalho, há também o lado negativo destas maravilhas tecnológicas.  

Tendo em vista este último fator, o trabalho terá por objetivo específico abordar 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro a pena para os infratores (denominados 

hackers) e suas consequências. 
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1 CONCEITOS OPERACIONAIS 

1.1 AVANÇO DA INFORMÁTICA  

A área da informática sofreu grande evolução e com ela também houve 

mudanças no âmbito do direito, como a ocorrência à prática de novos ilícitos através 

de dispositivos informáticos. Pela facilidade do acesso à internet, redes sociais e 

diversas plataformas digitais, as pessoas armazenam seus dados em seus 

dispositivos e expõem sua vida em redes sociais. No entanto o índice de invasão de 

dispositivos informáticos tem ganhado proporção por conta dessa facilidade ao 

acessar.  

Desde a criação dos computadores o cibercrime já era um problema posto em 

cogitação, surgindo na década de 1960, tendo como características a sabotagem, 

espionagem, uso abusivo de computadores e sistemas, denunciados em matérias 

jornalísticas. (SILVA, 2000).  

O racismo, abuso sexual, pornografia infantil já apresentavam índice no país, e 

com o advento e evolução virtual os crimes contra a honra e a inviolabilidade á 

privacidade também foram elevando-se, as pessoas iam perdendo o pudor sem medir 

palavras ao se referir a alguém através de insultos, calúnia e até mesmo divulgar 

informações de outrem, sem precisar se preocupar com o contato físico pois a internet 

proporciona esse distanciamento. 

Os crimes que já eram praticados presencialmente, passaram a ser praticados 

virtualmente, dentre eles estão: calúnia, insultos, difamação, revelar segredos de 

terceiros, divulgação de material íntimo, como fotos e documentos, atos obscenos, 

apologia ao crime, preconceitos/racismo e pedofilia (POZZEBOM, 2015, p. 03).4 

A intimidade corresponde a dados sigilosos em que não tem a pretensão de 

informar a ninguém e nem tornar público, como ser portador de alguma doença, as 

dívidas que têm, são informações que não se quer espalhar. A vida privada é o ato de 

reserva, o momento de lazer, quando a pessoa está em um evento familiar, fazendo 

compras, cabe principalmente às pessoas de figura pública, elas são as mais atingidas 

por invasão de privacidade. E quando se tratar dessa invasão não mais de maneira 

física e sim virtual, qual a responsabilidade a se cumprir.  

 
4 Disponível em https://jus.com.br/artigos/61325/crimes-ciberneticos-e-invasao-de-privacidade-a-luz-
da-lei-carolina-dieckmann acesso 10 de novembro de 2019 

https://jus.com.br/artigos/61325/crimes-ciberneticos-e-invasao-de-privacidade-a-luz-da-lei-carolina-dieckmann
https://jus.com.br/artigos/61325/crimes-ciberneticos-e-invasao-de-privacidade-a-luz-da-lei-carolina-dieckmann
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A Carta Magna de 1988 determinou a importância da honra em seu art. 5º, X, 

tratando-a como direito fundamental. 

 

Art.5 
(...) omissis  
X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 

 

Interpretando a Constituição no artigo citado, a “intimidade” diz respeito ao 

círculo de relações mais próximas de um indivíduo, como relações com os familiares, 

e a “vida privada” refere-se à relação do indivíduo com a sociedade de uma forma 

geral, como as relações que se constroem com colegas de trabalho. Quando o 

indivíduo tem sua intimidade violada, é possível pedir indenização pelos danos 

materiais e compensação pelos danos morais sofridos através da instauração de um 

processo judicial.  

1.2 SOB A LUZ DO DIREITO PENAL  

As legislações nacionais vêm se moldando e evoluindo aos poucos no que diz 

respeito às novas tecnologias. Isso faz com que sejam dificultadas as respostas legais 

a numerosos litígios que podem suscitar as operações na internet. Por isso é também 

um pesadelo jurídico. 

A vida pessoal pode ser completamente devassada e colocada à disposição de 

milhões de pessoas; a intimidade, enfim, estará disponível com apenas um toque no 

computador ou celular. É nesse sentido que, precipuamente, a Lei nº 12.737/12, 

inserindo o Art. 154-A ao Código Penal, criou o chamado crime de informática puro, 

cuja conduta ilícita tem por definição: ´´tenha por objetivo exclusivo o sistema de 

computador, seja pelo atentado físico ou técnico do equipamento e seus 

componentes, inclusive dados e sistemas´´. 

A Lei nº 12.737/12 exigiu, mais precisamente no Art.154-A inserido ao Código 

Penal, a presença de alguns elementos para efeito de caracterização e identificação 

do delito de invasão de dispositivos, sendo eles: o núcleo ´´invadir´´; dispositivo 

informático alheio; conectado ou não à rede de computadores; mediante violação 

indevida de mecanismos de segurança; com a finalidade de obter, adulterar ou 
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obstruir dados ou informações do proprietário do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. 

O Direito Penal aborda, através das normas penais incriminadoras, condutas 

que ferem direitos da sociedade e por consequência expõe a honra do indivíduo. O 

crime está previsto no art. 154-A, do Código Penal. 

 
Art. 154-A. 
Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do 
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 
 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

 

Para que ocorra a infração penal sub examen, exige o tipo penal, ainda, que a 

conduta seja levada a efeito mediante violação indevida de mecanismo de segurança. 

Por mecanismos de segurança podemos entender todos os meios que visem garantir 

que somente determinadas pessoas terão acesso ao dispositivo informático, a 

exemplo do que ocorre com a utilização de login e senhas que visem identificar e 

autenticar o usuário, impedindo que terceiros não autorizados tenham acesso às 

informações nele contidas. 

Não é a simples invasão, pelo simples ato de invadir, mediante a violação 

indevida de mecanismos de segurança que importa na prática da infração penal 

tipificada no caput do Art. 154-A do diploma repressivo, mas sim, aquela que possui 

uma finalidade especial, ou seja, aquilo que denominados de especial fim de agir, que 

consiste na obtenção, adulteração ou destruição de dados ou informações sem a 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. 

Os principais motivos que levam um atacante a propagar e desenvolver códigos 

maliciosos são a obtenção de vantagens financeiras, a coleta de informações 

confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo. Além disto, os códigos 

maliciosos são muitas vezes usados como intermediários e possibilitam a prática de 

golpes, a realização de ataques e a disseminação de spam. Enfim, são inúmeros os 

códigos maliciosos por meio dos quais se poderá praticar o delito de invasão de 

dispositivo informático, sendo que, sem nenhuma dose de exagero, a cada dia surgem 

diferentes formas de ataques. 
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Analisando a figura típica fundamental, prevista no caput do Art. 154-A do 

Código Penal, crime comum tanto com relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito 

passivo; doloso; formal (pois a intenção de violar mecanismos de segurança para 

obter, adulterar ou obstruir informações e/ou dados já configura crime); de dano; de 

forma vinculada (pois somente poderá ser praticado mediante violação indevida de 

mecanismos de segurança); instantâneo; monossubjetivo; plurissubsistente; 

transeunte ou não transeunte (dependendo da hipótese concreta). 

O Professor Rogério Greco (2017) ensina o seguinte: “Muito se tem discutido, 

atualmente, a respeito dos chamados delitos de informática, também reconhecidos 

doutrinariamente por meio das expressões: crimes de computador, crimes digitais, 

crimes cibernéticos, crimes via internet, dentre outras”. 

Trata-se de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, 

comissivo decorrente da atividade positiva do agente de invadir, instalar. O objeto 

jurídico do crime de invasão de dispositivo informático é a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada, consistente no resguardo dos dados e informações 

armazenadas em dispositivo informático da vítima.5 É um direito fundamental 

constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 5º, inciso X da CF.  

O elemento subjetivo é o dolo, não há menção a uma figura culposa, somente 

por meio do dolo poderá perpetrar esse crime. Em relação à conduta de invadir, há 

o elemento subjetivo do tipo obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização, seja expressa ou tácita do proprietário do dispositivo.  

1.3 O QUE MUDOU NO CRIME COM O TEMPO  

Os crimes pela internet vêm de tempos muito antigos, um dos primeiros 

registros foi em 1973, quando John T. Draper, norte-americano, descobriu como fazer 

ligações sem precisar pagar por elas, através de um apito de plástico, um hacker da 

telefonia. Foi preso em 1972 e condenado a 5 anos de prisão por fraude. Um dos 

primeiros crimes cibernéticos da história.  

Existem muitos casos em que a rede mundial de computadores é usada para 

roubo e furto de dados, informações pessoais, entre outros. Uma série de delitos 

poderiam ser enquadrados no Código Penal, mesmo sem a legislação específica. 

 
5 Disponível em https://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942478/novo-crime-invasao-de-
dispositivo-informatico-cp-art-154-a acesso 18 de novembro de 2019 

https://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942478/novo-crime-invasao-de-dispositivo-informatico-cp-art-154-a
https://vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942478/novo-crime-invasao-de-dispositivo-informatico-cp-art-154-a
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Como Apropriação indébita (art. 168 do CP), Injúria (art.140 do CP), Crime de Ameaça 

(art. 147 do CP), Estelionato (art.171 do CP), Incitação ao crime (art. 286 do CP), Ato 

obsceno (art. 233 do CP), entre outras condutas.  

Um dos crimes também de grande repercussão foi o caso Carolina Dieckmann, 

no ano de 2012, em que teve suas fotos intimas vazadas na internet e foi vítima de 

chantagem. Esse caso ganhou grande repercussão e chamou atenção do Congresso 

Nacional, levando a aprovação de um projeto de lei, pela Câmara dos Deputados, que 

trata de crimes na internet. A Lei 12.737/2012 ganhou força e tipificou os crimes 

informáticos propriamente ditos, abrangendo a invasão de dispositivo telemático e 

ataque de denegação de serviço telemático ou de informação.   

Certamente nem todos os casos são denunciados, mas é evidente que hoje em 

dia as pessoas dão muito mais importância aos crimes virtuais do que o faziam há 

alguns anos. A tecnologia avança cada vez mais, assim como as leis vieram para 

amenizar os crimes virtuais, o acesso as informações têm sido alcançadas de forma 

mais fácil o que fragiliza a proteção de dados pessoais do indivíduo.   

CONCLUSÃO 

A Lei nº 12.737/2012, com a entrada em vigor em nosso ordenamento jurídico, 

em 30 de novembro de 2012, trouxe inúmeras transformações na forma de aplicação 

de penalidades e tipificações criminal de delitos cometidos nos ambientes 

informatizados. Na tentativa do estado de organizar as novas formas de 

comportamentos  praticados por meio dos sistemas informatizados de tecnologia e 

manifestadamente de condutas intoleráveis pela sociedade, que antes da Lei Carolina 

Dickaman (12.737/2012) ainda não tinham a devida sanção pela falta de comunicação 

legal. 

O presente artigo também teve como finalidade enfatizar a importância de 

preservação do nosso direito fundamental da privacidade, consagrado no art. 5º, 

inciso X da Constituição Federal de 1988, considerando as ameaças que o mundo 

cibernético pode ocasionar em relação às informações e dados pessoais que circulam 

nesse ambiente Constância em nossa vida social, e que se os mesmos são invadidos 

por pessoa de mal caráter e mal intencionados, acabam causando sérios danos aos 

usuários dessas informações. 
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Vale ressaltar que apesar da aplicabilidade da Lei de regulamentação dos 

crimes praticados no ambiente cibernético, ainda observamos a existência de falta de 

controle da privacidade dos indivíduos, tendo em vista a constante mudança da 

inovação quanto a forma dinâmica das formas de golpe quanto aos crimes praticados 

quanto a invasão/ roubo de dados. 

O  mundo virtual,  vem se tornando um mundo cruel e muito perigoso, no qual 

as informações são expostas numa velocidade super rápida, Contundo,  é preciso que 

os indivíduos precisam ter mais precaução e cuidado em relação a qualquer tipo de 

informação que os mesmos possam divulgar na Internet, tendo em vista que  essas 

informações podem ser usadas contra si mesmo no futuro muito próximo, 

ocasionando violação à privacidade das pessoas e, muitas vezes, trazem danos 

psicológicos, e financeiros  para a vida das mesmas. 
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RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo discutir a possibilidade da aplicação da 
tipificação do crime de assédio sexual na relação entre professor aluno, uma vez que 
o título penal fala em relação hierárquica, mas o assunto tem sido abordado em 
decisões dos Tribunais Superiores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crime, Assédio Sexual, Professor-Aluno, Incidência.  
   

INTRODUÇÃO 

O crime de assédio sexual é previsto no art.  216-A do CP, porém a expressão 

“prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico”, traz grande 

discussão na doutrina sobra a limitação do enquadramento do tipo penal na relação 

de emprego entre autor e vítima. 

Diante da divergência o presente trabalho visa analisar a possibilidade de o 

aluno ser vítima de assédio sexual por pessoas que exercem emprego, cargo ou 

função nas instituições de ensino. 

O problema ainda é pouco debatido, porém, existem decisões onde a conduta 

é tipificada em consonância ao referido dispositivo legal quando se trata da relação 

entre aluno e professor, contudo não há na doutrina nem na jurisprudência posição 

definitiva, principalmente ao se deparar com situação análoga de outro cargo ou 

função que, em tese, exerce poder e influência sobre o aluno, como por exemplo 

diretores, coordenadores e supervisores. 

Será abordado jurisprudência atual que vem se formando no sentido admitir a 

possibilidade do crime nas relações professor aluno. 

DESENVOLVIMENTO 

No Estado do Arizona em 1975, ocorreu a primeira ação que envolvendo o 

mailto:tensena@hotmail.com
mailto:marcio.ftl@hotmail.com
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assédio sexual, se tratava de duas funcionárias de uma empresa, que reincidiram 

seus contratos de trabalho, por terem sofrido várias ofensas, tanto físicas quanto 

verbais, por parte de seu superior hierárquico. No entanto, a tipificação do assédio 

sexual no Brasil se deu de forma tardia, principalmente pela divergência doutrinária. 

(PRUDÊNCIO, 2012) 

No Brasil o crime de assédio sexual é previsto no Art. 216-A do Código Penal, 

Brasileiro – 2001: 

 

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
(Art. 216-A do CÓDIGO PENAL, BRASIL, 2001) 

 

Mas é importante ressaltar que antes da Lei do Assédio Sexual, o assédio era 

tipificado como estupro, constrangimento ilegal, injúria, ato obsceno ou atentado 

violento ao pudor, porém, passou a ser crime diante da Lei 10.224/2001. O crime de 

assédio sexual e o assédio moral são bem diferentes. No assédio sexual o 

constrangimento é no intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual. No 

assédio moral a conduta consiste em humilhar, constranger a moralmente a vítima, 

colocá-la em situação desagradável. (BITENCOURT, 2012) 

Quando se trata de vantagem, significa ganho ou 

proveito; favorecimento retrata benefício ou agrado. As vantagens ou os 

favorecimentos podem ser de diversas ordens, desde que tenham intuito sexual, 

podendo ser para o próprio agente ou para terceiro, ainda que sem o conhecimento 

deste, o terceiro estando ciente, e agindo com dolo, caracteriza-se o concurso de 

pessoas. (JESUS, 2011) 

O assédio pode ser dividido de maneira verbal, física e não verbal. Na verbal, 

há a presença de convites frequentes e inoportunos, bem como pressões sexuais. Já 

na física, há contatos, toques, apertos, esbarrões. A não verbal, se daria por meio de 

olhares sugestivos, fotos, textos pornográficos, perseguição, dentre outros. 

(BARROS, 2006) 

Assédio sexual é tratado quando seu superior hierárquico faz um pedido de 

favores sexuais, com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação, se 

não, ocorreram ameaças, atitudes concretas de represálias, no caso de recusa da 

proposta, podendo perder o emprego, ou benefícios. (LIPPMANN, 2005) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/100583/lei-10224-01
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Importante ressaltar que as ameaças devem estar sempre ligadas ao 

exercício do emprego, cargo ou função, seja rebaixando a vítima de posto, 

colocando-a em um lugar pior, enfim, deve estar sempre vinculada sobre essa 

relação hierárquica ou de ascendência, como determina a redação legal. (GRECO, 

2012) 

 O assédio sexual por meio de chantagens, retrata de maneira geral, exigência 

formada por superior hierárquico a um subordinado, para que se submeta à atividade 

sexual, sob pena de perda de benefícios ou outros quesitos diante suas relações. 

Podendo ser caracterizado, ainda, o assédio por meio de intimidação, em incitações 

sexuais inoportunas, por uma solicitação de atos sexuais ou outras condutas do 

mesmo tipo, verbais ou físicas, com intuito de prejudicar a atuação no âmbito do 

trabalho de uma pessoa, criando também uma situação ofensiva, hostil, de 

intimidação ou abuso no trabalho. (BARROS, 2010) 

 Para Oliveira (2011), como existe a violação de inúmeros bens, garantidos por 

lei, caracterizando assédio sexual, os direitos à intimidade e à privacidade terão 

caráter erga omnes, pelo fato de estarem tipificados na Constituição Federal de 1988, 

poderão ser convocados em quaisquer circunstâncias pertinentes. 

Como a dignidade da pessoa humana se trata de característica única de cada 

indivíduo, onde decaem sobre si os totais direitos de receber respeito e consideração, 

sejam por parte do Estado, ou pelos demais indivíduos que compõe a sociedade. No 

entanto, é importante ressaltar que não existe soberania da dignidade de um indivíduo 

para o outro, isso significa que esta sofre limitação à medida que contraposta a do 

outro sujeito, se tornando uma via de mão dupla. (SARLET, 2001) 

Tragtenberg (1985), leciona que na estrutura organizacional de uma instituição 

de ensino que as relações entre professores, alunos, funcionários, diretores, 

orientadores, reproduzem, em menor escala, a rede de relações de poder que existe 

na sociedade.  É a estrutura escolar que legitima o poder de punir, que passa a ser 

visto como natural. Afirmou, ainda, que a própria disposição das carteiras na sala de 

aula reproduz relações de poder: o estrado que o professor utiliza acima dos ouvintes, 

estes sentados em cadeiras linearmente definidas próximas a uma linha de montagem 

industrial, configura a relação "saber/poder" e "dominante/dominado". 

Segundo Arendt (1972) a autoridade é comumente confundida com alguma 

forma de poder ou violência, quando, na verdade, a autoridade exclui o uso de meios 

externos de coerção; onde a força é usada, a autoridade em si fracassou. A autora 
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afirma, ainda, que a autoridade é incompatível com a persuasão, na medida em que 

esta última pressupõe uma relação de igualdade. Conclui que a autoridade se 

encontra em contraposição tanto em relação à coerção física quanto à persuasão. O 

ponto em comum de quem manda e de quem obedece, numa situação de autoridade, 

é a hierarquia, cuja legitimidade ambos reconhecem. 

De acordo com Martins (2009) não se deve considerar a relação hierárquica 

como requisito imprescindível para que se configure o crime de assédio sexual, pois 

no ambiente de trabalho, por exemplo, a sua incidência não precisa obrigatoriamente 

partir do superior para o inferior ou vice-versa, podendo ocorrer de forma horizontal, 

quando praticado por quem esteja no mesmo nível hierárquico. 

Além da relação de emprego, que é onde mais se nota a caracterização do 

assédio sexual, aborda-se a relação entre aluno e professor, que há muito é tema de 

discussões, principalmente no que se refere à ética, voltada para a possibilidade de 

um envolvimento amoroso entre ambos, bem como para a hipótese de configuração 

do assédio sexual na relação aluno e professor. (VEIGA, ARAÚJO, KAPUZINIAK, 

2005) 

Dessa forma, a ética profissional faz-se elemento primordial no que se refere à 

atuação do professor, vez que durante a interação entre as partes, podendo existir 

sentimentos que venham prejudicar a imparcialidade do mestre, possibilitando 

situações de favorecimento para determinado aluno. Neste sentido, Abreu e Masetto 

(1990, p.115), afirmam que:  

 

[...] é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas 
características de personalidade que colabora para uma adequada 
aprendizagem dos alunos; fundamenta-se numa determinada 
concepção do papel do professor, que por sua vez reflete valores e 
padrões da sociedade. 

 

 Pamplona Filho (2005) aduz que quanto a possibilidade de configuração do 

ilícito há divergência entre os doutrinadores, ficando o debate principalmente em torno 

do fato de existir ou não entre ambos relação de ascendência funcional ou 

superioridade. 

 Para Nucci (2008) a relação de docente e aluno não configura o delito uma vez 

que o tipo penal foi bem claro ao estabelecer que o constrangimento necessita 

envolver superioridade hierárquica ou ascendência inerentes ao exercício de 

emprego. Nesse contexto, o aluno não exerce emprego, cargo ou função na escola 
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que frequenta, de modo que na relação entre professor e aluno, apesar de que no 

primeiro possa ser considerada de ascendência no tocante ao segundo, não se trata 

de vínculo de trabalho, empregatício. 

 A conduta do professor que assedia sua(seu) aluna(o), fazendo-lhe propostas 

sexuais, sob o argumento de que poderá, por exemplo, prejudicá-la(o) em suas notas, 

não se amolda no tipo penal descrito no artigo 216-A do Código Penal, podendo ser 

enquadrado em outros tipos penais como constrangimento ilegal, estupro etc., pois 

não existe entre eles a relação exigida pelo delito de assédio sexual. (GRECO, 2018) 

 Para Cesar Roberto Bitencourt (2019) a relação docente-discente não implica 

relação de superioridade ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 

ou função, nem mesmo se tratando de instituições de ensino público, ainda que o 

professor de instituições públicas exerça cargo ou função, sua relação com o aluno é 

inerente à docência, não prevista no limitado tipo penal. 

 Jesus (2012) ensina que não se pode deixar de considerar que a reação da 

nova lei admite a possibilidade de existência do assédio sexual em casos que 

envolvam a relação entre discente e docente. Para a configuração do delito a conduta 

imputada como assédio deve ser inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, 

no caso docência, para enquadrar-se na figura típica. 

Pamplona Filho (2019) vai mais longe ao afirmar que a expressão “quando 

praticada no âmbito das relações de trabalho” é utilizada não como mero recurso de 

estilística, mas sim para dar ênfase a que este fenômeno social que não se restringe 

aos vínculos empregatícios. Com efeito, pode o assédio sexual se dar em várias 

outras formas de relações sociais, como o meio acadêmico (entre professores, 

alunos e servidores), o hospitalar (entre médicos, auxiliares e pacientes) e religioso 

(entre sacerdotes e fiéis). 

Superior hierárquico, elemento normativo do tipo, é condição que decorre de 

uma relação laboral, na Administração Pública bem como da iniciativa privada, onde 

determinado agente, por força normativa ou por contrato de trabalho, detém poder 

sobre outro funcionário ou empregado, no sentido de dar ordens, fiscalizar, delegar 

ou avocar atribuições, conceder privilégios funcionais, existindo uma carreira 

funcional, escalonada em graus. Já na ascendência, também elemento normativo do 

tipo, não se exige uma carreira funcional, basta relação de domínio, de influência, de 

respeito e até mesmo de temor reverencial. (PRADO, 2001). 
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 Em decisão por unanimidade da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, o docente da Universidade Federal de Roraima foi condenado em 

primeira instância, sendo a sentença mantida em grau recursal, por crime de assédio 

sexual. O docente teria assediado uma aluna que precisava fazer exame específico 

pois havia obtido notas baixas na disciplina aplicada por ele. De acordo com a 

denúncia, o professor teria afirmado a aluna que o êxito no exame dependeria de um 

encontro para que estes pudessem “ficar à vontade”. (BEZERRA; CLIPES (2017). 

 No Acórdão da apelação, Ap2004.42.00.001457-3/RR, o relator, Des. Federal 

Mário César Ribeiro, em 28/02/2011, afirmou que: 

 

Restou caracterizado o cometimento do crime de assédio sexual, art. 
216-A do CP, posto que o réu constrangeu alunas, valendo-se do 
cargo de professor de universidade federal, propondo-lhes tratamento 
diferenciado, com a intenção de obter favorecimento sexual. A 
reabertura de prazo para as alegações finais, após cumprimento de 
diligência, não as torna extemporâneas ou eivadas de nulidade. 
Unânime. (BRASIL, STJ, 2011). 

 

Decisão do REsp 1759135 / SP Recurso Especial 2018/0168894-7, na Sexta 

Turma do STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz (2019) declarou:  

 

era evidente a aludida ‘ascendência’, em virtude da ‘função’ – um dos 
elementos normativo do tipo –, dada a atribuição que tem a cátedra de 
interferir diretamente no desempenho acadêmico do discente, 
situação que gera no estudante o receio da reprovação (…) Faço 
lembrar que o professor está presente na vida de crianças, jovens e 
também adultos durante considerável quantidade de tempo, torna-se 
exemplo de conduta e os guia para a formação cidadã e profissional, 
motivo pelo qual a ‘ascendência’ constante do tipo penal objeto deste 
recurso não pode se limitar à ideia de relação empregatícia entre as 
partes. 

 

Como fundamento de sua tese, o relatou citou o texto original da Lei 

10.224/2001, que incluiu no CP o artigo 216-A, onde o parágrafo único estendia o 

conceito de assédio sexual para os atos cometidos "com abuso ou violação de dever 

inerente a ofício ou ministério". Ressaltou, ainda que, embora o texto tenha sido 

posteriormente vetado para evitar bis in idem (duplicação de punição por situações já 

previstas no artigo 226 do CP), era notória a intenção do legislador de punir aquele 

que se prevalece da condição como a narrada nos autos para obter vantagem de 

natureza sexual. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BRASIL, 2019) 
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O Ministro Antônio Saldanha Palheiro (2019) em seu voto no mesmo julgado 

disse: 

[...] se não aplicarmos ao caso o art. 216-A do Código Penal, corremos 
o risco de classificar condutas como a realizada pelo recorrente como 
um nada penal, patenteando, como visto, a violação ao princípio da 
proibição da proteção deficiente apenas pela inexistência de um 
vínculo laborativo direto. Essa compreensão alcança a finalidade 
teleológica da norma de proteção à dignidade, honra e liberdade 
sexuais não somente nas relações de trabalho, mas em outras 
relações de subordinação em que o ofensor se utilize de seu cargo 
para constranger subalterno a favorecer-lhe sexualmente, inclusive 
em ambientes acadêmicos e religiosos. 

 

Em recurso especial de Agravo regimental AgRg no REsp 1832392 / SP, 

2019/0244625-3, o ministro da 5ª Turma do STJ, que teve como relator o Ministro 

Reynaldo Soares Da Fonseca, reafirmou: “a ‘ascendência’ constante  do  tipo penal 

objeto deste recurso não deve se limitar à ideia   de  relação  empregatícia  entre  as  

partes.  Interpretação teleológica  que  se  dá  ao texto legal.” 

Seguindo este entendimento aa corte vem se firmando o entendimento da 

decisão paradigma, como fica demonstrado na decisão monocrática do Ministro Jorge 

Mussi, relator do REsp 1840003 / RO, 2019/0286216-1: 

 

Insere-se no tipo penal de assédio sexual a conduta de professor que, 
em ambiente de sala de aula, aproxima-se de aluna e, com intuito de 
obter vantagem ou favorecimento sexual, toca partes de seu corpo 
(barriga e seios), por ser propósito do legislador penal punir aquele 
que se prevalece de sua autoridade moral e intelectual - dado que o 
docente naturalmente suscita reverência e vulnerabilidade e, não raro, 
alcança autoridade paternal - para auferir a vantagem de 
natureza sexual, pois o vínculo de confiança e admiração criado 
entre aluno e mestre implica inegável superioridade, capaz de alterar 
o ânimo da pessoa constrangida. 

 

Em 26 de outubro de 2020, em decisão do REsp 1836115, relatora, Ministra 

Laurita Vaz, fortaleceu o entendimento ao dar provimento de Recurso do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, que desclassificou a conduta assédio sexual de professor contra aluna para 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade. (STJ, BRASIL, 2020). 

 

Como se vê, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em 
descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
fixada no sentido de que a relação entre professor e alunos tem como 
uma de suas característica a ascendência daquele sobre esses, 
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conforme descrição contida no art. 216-A do Código Penal, sendo, 
portanto, incorreta a desclassificação para a contravenção penal 
preconizada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, tão somente com 
esteio na ausência do citado elemento normativo do tipo, tal como 
levado efeito no acórdão recorrido. 

 

 Com esta base jurídica a doutrina já vem firmando o mesmo entendimento da 

aplicação do tipo penal nos incidentes de assédio sexual na relação docente-discente, 

como disciplina Gonçalves (2020) tal relação se apresenta na descrição do tipo penal 

na hipótese de ascendência, em que o agente goza de prestígio, influência em relação 

à vítima.  

CONCLUSÃO 

É patente que a corte entende ser possível a incidência do crime de assédio 

sexual na relação professor-aluno, utilizando-se como base ascendência na relação, 

uma vez que o primeiro possui vínculo de confiança, apreço, admiração e um simples 

comentário pode interferir na vida do aluno, além do medo de ser reprovado, frente ao 

sistema avaliativo adotado no sistema de ensino, portando é possível o emprego do 

tipo penal de assédio sexual nos casos envolvendo professor aluno. 

REFERÊNCIAS  

ABREU, M. C.; MASETTO, M. T. O professor universitário em aula. São Paulo: MG 
Editores Associados, 1990. 

ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. 2. ed. São Paulo: Perspectiva,1972. 

BARROS, A. M. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTR, 2006. 

______. Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTR, 2010. 

BEZERRA, A. C; CLIPES, M. O crime de assédio sexual no âmbito das instituições de 
ensino superior. Revista Dimensão Acadêmica, v.2, n.2, jul-dez. 2017 – ISSN 2525-7846. 

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal, volume 4, parte especial, Ed. Saraiva Jur, 
2019. 

______. Tratado de Direto Penal – Parte Especial – Volume 4. São Paulo: Saraiva, 6ª 
ed., 2012, p. 88. 

BRASIL, STJ, NOTÍCIAS, Sexta Turma decide que assédio sexual pode ser caracterizado 
entre professor e aluno. Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas 
/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-decide-queassedio-sexual-pode-ser-caracterizado-
entre-professor-e-aluno.aspx. Acesso em 08 de março de 2021 .  

______. REsp 1759135 / SP, Recurso Especial 2018/0168894-7. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp. Acesso em: 10 de março de 2021. 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas%20/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-decide-queassedio-sexual-pode-ser-caracterizado-entre-professor-e-aluno.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas%20/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-decide-queassedio-sexual-pode-ser-caracterizado-entre-professor-e-aluno.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas%20/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-decide-queassedio-sexual-pode-ser-caracterizado-entre-professor-e-aluno.aspx
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

6
9

 

______. REsp 183292 / SP, Agravo Regimental 2019/0244625-3. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp. Acesso em: 10 de março de 2021. 

______. REsp 1836115 / SP, Agravo Recurso Especial 2021/0037933-3. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp. Acesso em: 10 de março de 2021. 

______. REsp 1840003 / RO, Recurso Especial 2019/0286216-1. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp. Acesso em: 10 de março de 2021. 

BRASIL, TRF1 REGIÃO. Boletim Informativo de Jurisprudência n. 131, p.2, Sessão de 
28/02/2011 a 11/03/2011. 

BRASIL. Lei n° 10.224 de 15 de maio de 2001. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/ 
LEIS_2001/L10224.htm. Acesso em: 25 de fevereiro de 2021. 

EDITOR, R. TRAGTENBERG, M. Relações de poder na escola. Revista Espaço 
Acadêmico, v. 1, n. 07, 27 out. 2017. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index 
.php/EspacoAcademico/article/view/40168. Acesso em: 15 de março de 2021. 

GONÇALVES, V. E. R. Sinopse Jurídica, Direito Penal, Volume 10,  24ª Edição, Editora 
Saraiva Jus, 2020, p. 31. 

GRECO, R. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume III. São Paulo: Impetus, 9ª 
ed., 2012, p. 520. 

______. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume III. São Paulo: Impetus, 15ª 
ed., 2018, p. 82. 

JESUS, D. Direito Penal – Parte Especial – Volume 3. São Paulo: Saraiva, 20ª Ed., 2012, p. 
147. 

______. Direito Penal – Parte Geral –Volume 3. São Paulo: Saraiva, 20ª ed., 2011, p. 
151. 

LIPPMANN, E. Assédio Sexual nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTR, 2005 

MARTINS, S. P. Comentários à CLT. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2009 

NUCCI, G. S. Código penal comentado. 9. ed. rev., atual e ampla. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008. 

OLIVEIRA, L M. O assédio sexual sob a ótica trabalhista: um estudo comparado ao direito 
penal. Cognitio Juris, João Pessoa, ano I, n. 2, agosto de 2011. Disponível em: http:// 
www.cognitiojuris.com/artigos/02/07.html . Acesso em: 22 de fevereiro de 2021. 

PAMPLONA FILHO, R. Assédio sexual: questões conceituais. Revista Jus Navigandi, 
ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 704, 9 de junho de 2005. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/6826. Acesso em: 08 de março de 2021. 

PRADO, L. R. Considerações sobre o novo delito de Assédio Sexual. Disponível em: 
www.professorregisprado.com/Artigos/Luiz%20Regis%20Prado/Considera%E7%F5es%2so
bre%20o%20novo%20delito%20de%20ass%E9dio%20sexual.pdf. Acesso em: 15 de março 
de 2021. 

PRUDÊNCIO, S. S; LOBIANCO, E. R. C; ANDRADE, E. O.; JÚNIOR, H. V. Assédio Moral e 
Sexual nas Relações de Trabalho. Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia, 
Uberlândia, v. 40, p. 61- 88, 2012. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/ 
revistafadir/article/view/18489. Acesso em: 22 de fevereiro de 2021. 

SARLET, I. W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

VEIGA, I. P. A.; ARAÚJO, J. C. S.; KAPUZINIAK, C. Docência: Uma Construção Ético-
profissional. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/%20LEIS_2001/L10224.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/%20LEIS_2001/L10224.htm
https://periodicos.uem.br/ojs/index%20.php/EspacoAcademico/article/view/40168
https://periodicos.uem.br/ojs/index%20.php/EspacoAcademico/article/view/40168
https://jus.com.br/artigos/6826
http://www.professorregisprado.com/Artigos/Luiz%20Regis%20Prado/Considera%E7%F5es%252sobre%20o%20novo%20delito%20de%20ass%E9dio%20sexual.pdf
http://www.professorregisprado.com/Artigos/Luiz%20Regis%20Prado/Considera%E7%F5es%252sobre%20o%20novo%20delito%20de%20ass%E9dio%20sexual.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/%20revistafadir/article/view/18489
http://www.seer.ufu.br/index.php/%20revistafadir/article/view/18489


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

7
0

 

CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA: A OMISSÃO DO CONGRESSO FRENTE 
AO ATIVISMO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF 

 
Claudia V. Barbosa; Laura M. Silva Siqueira; Sayory K. de Souza Barros 

Acadêmicas do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus.  
E-mail: claudia_vilhena19@hotmail.com  

 

RESUMO  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU (2009), frente 
as tantas necessidades e um cenário trágico que fere o direito a dignidade humana, 
com a intolerância, o preconceito, a orientação sexual e a identidade de gênero, foram 
instauradas e aprovadas a LGTBfobia6 como crime de racismo. O Supremo Tribunal 
Federal – STF, decidiu favoravelmente para a criminalização da homofobia, sendo a 
ação provisória até que o legislativo venha adotar uma lei para a sua criminalização. 
Portanto, não podendo qualquer cidadão agredir ou até mesmo proferir discurso de 
ódio contra os LGBTQ+, parcela esta da população que se encontra com seus direitos 
cerceados. O Congresso Nacional, não é quem legisla? Quem tem o poder de legislar 
pelo povo são os Deputados Federais, bem como todo o poder legislativo, sendo o 
judiciário responsável pela aplicação da lei, o que fere a legislação brasileira. Então 
trata-se de um ativismo judicial? Este artigo visa o entendimento eficaz da tripartição 
dos poderes, e o entendimento quanto a equiparação da homofobia ao racismo, que 
difere de etnia. Ademais, tem a função de discutir sobre a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, assim como sua inconstitucionalidade. Outrossim, detendo este a 
prejudicar o réu, tendo em vista a interpretação da analogia in Malam Partem. 
Baseando-se a decisão do Superior Tribunal Federal – STF e nas contraposições de 
membros do Poder Legislativo e da população quanto a criminalização.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Criminalizar, Direitos Fundamentais, Judicialização, Malam 
Partem.  
 

 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a criminalização e homofobia, o 

equiparando a Lei do Racismo, e relacionado ao Ativismo Judicial frente a tal 

equiparação. Adotando-o a interpretação in Malam Partem, lei prejudicial ao réu que 

fere o Princípio da Legalidade e da Anterioridade, que na Constituição da República, 

consagrou no Art. 5º, inciso XXXIX, que aduz “não haverá crime sem lei anterior que 

o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 

 
6 A LGBTfobia pode ser definida como a hostilidade geral, psicológica e social contra aqueles(as) que, 
supostamente, sentem desejo ou têm práticas sexuais com indivíduos do mesmo sexo (práticas 
homoeróticas). Essas questões agudas encontram desdobramentos práticos e alarmantes em nosso 
país. 

mailto:claudia_vilhena19@hotmail.com
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Conforme os comandos previstos na Constituição da República de 1988, a 

Jurisprudência e os Decretos Leis nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941, e nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940, que diz respeito a interpretação extensiva, tratando o 

ordenamento pautado no sistema Civil Law, onde a lei positivada é o comando 

principal de toda a estrutura. Assim, equiparar a homofobia ao crime do racismo, 

conforme realizado pelo Supremo Tribunal Federal é questionada por configurar a 

extensiva in Malam Partem. 

E observando, que constitucionalmente se prevê que cada poder exerce sua 

função harmônica e independente, e em contrapartida, o negligenciamento por parte 

do Poder Legislativo, no que se refere a proteção dos LGBTQ+, este permanece inerte 

quanto a criação de uma lei específica para a proteção do grupo LGBTQ+. O judiciário 

obrigado a agir, acabou por exercer função legislativa, cometendo Ativismo Judicial, 

buscando proteção aos direitos fundamentais que é assegurado ao cidadão. 

Sabe-se que a criminalização da homofobia é uma medida emergencial, porém 

todas as medidas cabíveis devem obedecer criteriosamente a Constituição Brasileira. 

DESENVOLVIMENTO 

Empregando o método de pesquisa bibliográfica seletiva, coletando dados, 

jurisprudência e outros. Tal trabalho busca analisar a conduta do Supremo Tribunal 

Federal frente a equiparação da homofobia ao crime do racismo. 

O princípio basilar que orienta todas as relações humanas, bem como os 

valores para uma vida em sociedade, tem como fundamento a dignidade da pessoa 

humana, com previsão no artigo 1º, inciso III da CF. Desse modo, resguardando o 

indivíduo para uma vida mais digna, capaz de promover o pleno usufruto de direitos e 

garantias fundamentais, estabelecidos pelo Estado democrático de direito. 

 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela União 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, Constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I- A soberania 
II- A cidadania 
III- A dignidade da pessoa humana 
IV- Os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa 
V- O pluralismo político Parágrafo único: todo poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representante eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição. (BRASIL,1998) 
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No que concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana, o mesmo vem 

justamente para garantir preceitos fundamentais da personalidade, em todos os seus 

aspectos, como também conceitos relativos à sexualidade, a qual vem se modificando 

ao longo dos séculos até chegar às configurações atuais, de modo que essas 

mudanças sociais e históricas, tornaram-se influenciadoras no âmbito coletivo e 

individual da sociedade.  

Segundo André Ramos Tavares: “A dignidade humana consiste não apenas na 

garantia negativa de que a pessoa não será alvo de ofensas ou humilhações, mas 

também agrega a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de 

cada indivíduo. O pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe, por sua vez, 

de um lado, o reconhecimento da total autodisponibilidade, sem interferências ou 

impedimentos externos, das possíveis atuações próprias de cada homem; de outro, a 

autodeterminação (Selbstbestimmung des Menschen) que surge da livre projeção 

histórica da razão humana, antes que de uma predeterminação dada pela natureza.” 

Outrossim, compreende-se a importância da dignidade da pessoa humana 

como forma de garantir direitos inerentes ao indivíduo como persona, como a 

sexualidade que na perspectiva de Foucault, é social e historicamente construída, ou 

seja, depende da cultura e das relações sociais estabelecidas, o que possibilita pensar 

em diferentes formas de viver e de construir identidades de gênero e sexuais. A 

contribuição teórica do autor é inestimável também para entender que a 

homossexualidade, da mesma forma, é social e historicamente construída, o que 

possibilita pensar em diferentes formas de viver e de construir identidades de gênero 

e sexuais. O homossexual é uma construção sócio-histórica e não universalmente 

aplicável, portanto, requer uma explicação sobre os processos envolvidos em sua 

construção. Ademais, entende-se o princípio como preceito garantidor de direitos 

fundamentais do ser humano em sociedade. 

  Portanto, frente aos princípios norteadores e ao cenário que hoje se encontra 

as questões de gênero , bem como a liberdade sexual, de identidade sexual, de 

gênero, orientação e prática sexual que são direitos fundamentais, surgiu a 

criminalização da homofobia, ocorrida em 13 de junho de 2019 onde o plenário do 

STF acolheu por maioria de 8 votos e 3 contrários a criminalização contra a 

discriminação de gênero, a corte reconheceu a morosidade do congresso nacional 

frente aos atos discriminatórios que vem ferindo de morte os direitos fundamentais 

dos LGBTQ+, procedimento este exercido através do ativismo judicial, o qual é um 
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termo técnico para definir a atuação expansiva e proativa do Poder Judiciário ao 

interferirem em decisões de outros poderes. 

Em face do exposto, sabe-se que o modelo utilizado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como as diretrizes em razão da adoção do sistema civil law pelo Brasil, 

estabelece um procedimento codificado. Dessarte, todos os  assuntos, tratando-se de 

procedimento legal jurídico recebe um código, o qual será metodologicamente 

disciplinado segundo os preceitos e normas jurídicas fundamentais. Em vista disso, o 

sistema Civil Law estabelece necessidade de um procedimento jurídico complexo, 

dotado de codificação das leis, da Constituição Federal, bem como a separação entre 

os poderes,  garantindo  e independência dos mesmos, formulando dessa forma 

regras jurídicas gerais. Isto posto, entende-se a necessidade de criação de uma lei 

específica por parte do congresso nacional, já que é competência do regulamentado 

a edição de leis e direitos da população LGBTQ+, como também a criminalização da 

homofobia de forma a  escancarar necessidade de atuação do poder legislativo no 

que tange aos direitos do então grupo. Sendo assim, é mister a criação de um código 

único que será construído em cima do tema já desenvolvido pela então Corte, 

possibilitando um aparato mais abrangente tanto na área penal, como na área cível 

para todos aqueles que agirem de forma a discriminar os gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais sejam punidos.  

Na mesma perspectiva, o princípio da reserva legal é o crime definido por meio 

de lei positivada, aquela formalizada, escrita, que decorre através de votos do 

Legislativo. Onde, portarias, decretos, resoluções e outros não poderão conceituar 

crimes. A lei formal escrita pelo Congresso é quem define o crime.  

Conforme o art. 5º, inciso XXIX, 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal. 

 

Sendo vedado no Ordenamento Jurídico a Analogia in Malam Partem. 

Por fim, há registros de entendimento segundo o qual vemos que reserva legal 

pode também estar associada à competência legislativa (legitimidade). Assim sendo, 

somente a União tem a competência legislativa de iniciativa para a proposição de 
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norma penal. Então, está reservada à União a iniciativa de lei penal e, somente à 

União. 

  Destarte, sabe-se que a lei penal em que tange a sua criação e todo o processo 

legislativo penal, requer um procedimento dentro dos parâmetros legais, da mesma 

maneira em consonância com as normas e princípios fundamentais. Portanto, é 

necessário que lei penal defina o crime esgotando qualquer lacuna, interpretação 

extensiva em prejuízo ao réu. Nessa conformidade, a criminalização da homofobia 

deve passar por um dispositivo formal, com observância das disposições 

constitucionais,  tal qual a todo o processo relativo a reserva legal, ou seja, exigisse 

que todos os tipos penais sejam oriundos de lei, o que é competência do poder 

legislativo. Além disso, não compete ao poder judiciário definir o crime, já que essa 

competência exclusiva ao congresso nacional,  vista ao estado democrático de Direito 

dado que  é papel do povo, na figura de seus representantes eleitos, estabelecer  o 

que é crime dentro, é claro dos princípios e normas constitucionais que regem o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Consequentemente, consta-se que a discriminação de gênero e a Homofobia 

assim como e toda aversão ao grupo LGBTQ+, é uma realidade na sociedade atual 

brasileira, então sendo necessárias medidas concretas com força de lei, oriundos do 

poder legislativo, bem como todo o procedimento legal, respeitando as normas 

constitucionais e os princípios norteadores do direito brasileiro. Menciona- se que, os 

crimes praticados contra LGBTQ+, conhecidos como crimes homofóbicos, pertencem 

à categoria dos crimes de ódio. 

No que concerne aos crimes homofóbicos que são os crimes praticados contra 

LGBTQ+ são geralmente, crimes de ódio, e são mais conhecidos como crimes 

homofóbicos, a razão está na intolerância e na discriminação, frente ao ódio por parte 

do agressor, pelo fato de a vítima ser lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual. 

Considera-se errônea  a comparação dos crimes contra homossexuais com “crimes 

passionais” reservando-se tal condição apenas às mortes provocadas por ciúme 

doentio ou desentendimento sentimental entre os envolvidos, ocorrendo crimes 

passionais entre LGBTQ+, de modo que demasiadamente, a homofobia está 

entrelaçada nos delitos, aproveitando- se o agressor da  condição inferioridade e a 

fragilidade social, física ou psicológica  da vítima.  

Na ocorrência que um LGBT for assassinado por um não-LGBT, utilizando-se 

do discurso de ódio ou inspiração do crime a vítima pertencer a um grupo sexual 
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socialmente estigmatizada e completamente discriminado, ou até então corresponder 

a um estilo de vida diferenciado dos demais, não se percebe a presença de homicídio 

passional, entretanto sim um crime de Homofobia. 

           Portanto, ao determinar os crimes de ódio e crimes homofóbicos, constata- se 

que o homicídio abrange a forma mais cruel e hedionda de desrespeito para com a 

vida em sociedade,  assim como vem sendo nosso maior problema ao longo dos 

séculos desde que o homem passou pelos processos de adaptação até chegar às 

configurações atuais, na medida em que contribuí para desolação de um ser humano 

e violação de nosso bem mais precioso:  à vida. Todavia, devem ser apresentadas e 

constatadas que os crimes homofóbicos e todas as demais demonstrações de 

preconceito e discriminação motivadas pela homossexualidade alheia e seus 

discursos de ódio, de forma que se apresentam como manifestações de violência, 

desrespeito aos direitos humanos e à igualdade de cidadania, ferindo desse modo, 

todos os direitos, além de representar os primeiro passos de ações homofóbicas mais 

agressivas, cerceando os direitos fundamentais bem como toda a luta e garantias já 

estabelecidas pela Carta Maior no que se refere aos LGBTQ+. 

O Poder Jurídico não pode realizar atividades que é de sua competência, 

porém o Poder Público não pode deixar de tomar medidas legislativas que conforme 

a Constituição é de sua competência e de seu dever combater qualquer forma de 

descriminação. 

Para o Ministro Celso de Mello, “A Omissão do Congresso Nacional em produzir 

normas legais de proteção penal a comunidade LGBT, por configurar inadimplemento 

manifesto de uma indeclinável obrigação jurídica que lhe foi imposta por superior 

determinação Constitucional”. 

O Racismo é previsto na Lei 7.716/1989, que configura um crime contra a 

coletividade e não contra uma pessoa específica. Realizado por meio da verbalização 

de uma ofensa ao coletivo, ou atos como recusar acesso a estabelecimentos 

comerciais ou elevador social de um prédio. É inafiançável e imprescritível. LEI Nº 

7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989. 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

 Conforme visto, crime este que se relaciona a raça, cor, etnia, religião, porém 

não relacionado há gênero, para equiparação ocorrida pelo poder judiciário, 

configurando este ativismo judicial. 
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 Cabe aos três poderes, executivo, legislativo, judiciário caminhar de maneira 

harmônica e independente, o Executivo tem a função de executar as leis existentes, 

o legislativo tem o papel de editar leis, e quanto ao judiciário interpretar leis  editada 

pelo legislativo, assim como julgar as sancionando, garantindo e defendendo os 

direitos dos cidadãos e os conflitos judiciários. 

Ante ao exposto, a realidade que transita hoje a discriminação de gênero, como 

também a Homofobia é caótica, frente a omissão do poder legislativo que levanta 

prerrogativas sobre o papel do mesmo em exercer sua competência, como igualmente 

a falta de amparo dos grupos LGBTQ+, estabelecendo desse modo, a necessidade 

de criação de um dispositivo próprio pelo Congresso Nacional, a fim de sanar parte 

do caos que hoje se encontra esta parcela da população. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O Brasil é campeão de mortes por LGBTIfobia, conforme a Figura 1, o número 

de mortes por LGBTIfobia caiu no ano de 2019, referente aos anos de 2017 e 2018, 

porém continua alto. 

 

 

Figura 1 – Nº de mortes por LGBTfobia no Brasil. 

 

Dessa forma nota-se a grande necessidade de uma lei que criminalize tal 

prática que já se tornou reiterada no país. O que tange a prática do STF, por 10 votos 

a 1, fica reconhecida a mora do Congresso em legislar sobre a homofobia e a 

transfobia. O colegiado por 8 votos a 3, chegaram ao entendimento de que a 
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homofobia e a transfobia se enquadram no artigo 20 da Lei 7.716/1989, equiparando 

a mesma a lei do racismo. 

De acordo com Segundo Dallari, et all (2004, p. 27), 

 
A discriminação pode conduzir ao refúgio, onde os homossexuais, 
podem solicitar a proteção tendo em vista a atitude de governos que 
são omissos ou abertamente não desejam protegê-los, e o ser 
humano acaba sofrendo por várias formas de violência por conta do 
poder, este acaba ficando sem efetividade de um sistema de proteção, 
sem medidas mais severas, limitando as agressões contra a dignidade 
e integridade física do mesmo. 

 

Daniel Borrilo (2015, p. 21), nos traz o pensamento de como poderia ter surgido 

o termo homofobia, 

[...] segundo parecer, a invenção da palavra pertence a K.T. Smith que, 
em um artigo publicado em 1971, tentava analisar os traços da 
personalidade homofóbica; um ano depois G. Weinberg definira a 
homofobia como o receio de estar com um homossexual em um 
espaço fechado e, relativamente aos próprios homossexuais, o ódio 
por si mesmo. 
 
Ainda no mesmo pensamento o autor (2015, p. 34) o qual define a 
homofobia de forma mais clara e precisa, nos diz que,  
A homofobia pode ser definida como hostilidade geral, psicológica e 
social contra e aqueles que, supostamente, sentem desejo ou têm 
práticas sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. Forma específica 
do sexismo, a homofobia rejeita, igualmente, todos aqueles que não 
se conformam com o papel predeterminado para seu sexo biológico. 
Construção ideológica que conste na promoção constante de uma 
forma de sexualidade (hétero) em detrimento de outra (homo), a 
homofobia organiza uma hierarquização das sexualidades e, dessa 
postura extrai consequências políticas. 

 

Cunha (2019, p. 95), sobre a reserva legal, diz que: 

 

[...] a infração penal somente pode ser criada por lei em sentido estrito, 
ou seja, lei complementar ou lei ordinária, aprovadas e sancionadas 
de acordo com o processo legislativo respectivo, previsto na CF/88 e 
nos regimes internos da Câmaras dos Deputados e Senado Federal. 

 

Oliveira (2017) argumenta que com o crescimento dos índices de crimes 

cometidos contra os homossexuais, iniciou um grande movimento social (Movimento 

LGTB no Brasil) em prol do combate ao preconceito, e na tentativa de promover uma 

cidadania e uma sociedade harmônica e justa, livre de discriminações. 
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Entretanto de acordo com a Lei de Racismo, Lei N. 7.716, de 5 de janeiro de 

1989, trata-se em seu art. 1º que “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional”. (OLIVEIRA, 2017) grifo do autor. 

Barroso (2014), nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem 

desempenhado um papel ativo na vida institucional brasileira, o mesmo (2014, p. 6) 

pressupõe: 

[...] Judicialização significa que algumas questões de larga 
repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do 
Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o 
Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 
encontram o Presidente da República, seus ministérios e a 
administração pública em geral. 

 

Diante de novas necessidades, onde a lei não se mostra suficiente ou diante 

de necessidades que forjam uma determinada interpretação do texto de lei, é o 

momento em que o esforço do intérprete faz-se sentir. Tem-se como Ativismo Judicial, 

portanto, a energia emanada dos tribunais no processo da criação do direito 

(MIARELLI; ROGÉRIO, 2012, p. 16). 

Para Barroso (2014, p. 6) trata o ativismo judicial como hermenêutica da 

Constituição, face ao poder judiciário. 

 
[...] o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico 
e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 
alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do 
Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e 
a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva. 

 

Segundo Cintra (2019, p. 1) nos ratifica que “O Supremo Tribunal Federal 

(STF), julgou pela criminalização da homofobia, considerando-a crime análogo ao de 

racismo, tal fato se deu pelo julgamento da Ação Declaratória de Omissão ADO 26, e 

do Mandado de Injunção MI 4733”. 

O mesmo (2019, p. 1) ainda afirma que, 

 

De acordo com a decisão do STF as condutas tidas por homofóbicas 
passam a ser punidas pela Lei 7.716/89, que prevê os crimes de 
discriminação por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A 
decisão gerou muita polemica entre diversos grupos sociais, em 
especial, entre os religiosos, e os juristas. 
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Cabette apud D’Agostinho e Oliveira (2019) que prevê crimes e culminar penas 

compete ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo, e 

nestes casos os Poderes devem ser respeitados de forma rígida, e o desrespeito 

quanto a divisão dos mesmos nos leva ao totalitarismo, curvando-se assim do 

Princípio da Legalidade ou da Reserva Legal. 

Tartuce (2010) aborda que pela condição da taxatividade, e primando pela 

segurança jurídica, podemos afirmar que não se admite analogia em prejuízo do réu, 

pois isso está ratificado na Carta Magna (Constituição Federal de 1988 – CF/88) e na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, porém é cabível “in bona 

partem”, que pode ser analisado de forma analógica para beneficiá-lo. Não havendo 

analogia, figura-se como fato atípico, que segundo Tartuce (2010), a LINDB:  

 

[...] é um conjunto de normas sobre normas, ou uma norma de sobre 
direito (lex legum), eis que disciplina as próprias normas jurídicas, 
prevendo a maneira de sua aplicação no tempo e no espaço, bem 
como a sua compreensão e o entendimento do seu sentido lógico, 
determinando também quais são as fontes do direito, em complemento 
ao que consta na Constituição Federal. 

 

A analogia nada mais é que análise por semelhança, onde aplica-se uma 

análise não prevista em lei, Christófaro (2019, p.37), nos afirma que, 

 

em caso de omissão do legislador quanto à determinada conduta, 
aplica-se a analogia, sendo que a analogia in malam partem é aquela 
onde adota-se lei prejudicial ao réu, reguladora de caso semelhante. 
trata-se de medida com aplicação impossível no direito penal 
moderno, pois este é defensor do princípio da reserva legal, e 
ademais, lei que restringe direitos não admite-se analogia. 

CONCLUSÃO 

Criminalizar a homofobia é uma estratégia para superar o preconceito da 

homofobia? 

A Constituição Federal adota a intervenção Penal mínima quanto a 

racionalidade de criminalização. Este é chamado de Princípio da Intervenção Mínima 

ou Última Ratio, levando-se em consideração que o Direito Penal só deve ser 

acionado em último caso.  

E neste o objetivo é a análise feita quanto ao processo de Criminalizar a 

Homofobia, ocorrida e realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme o 
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ordenamento jurídico que se refere ao sistema civil law, onde a lei positivada é quem 

define a estrutura principal do normalizado, escrito. Assim não havendo crime sem lei 

anterior que a defina. Ao configurar a equiparação da homofobia ao crime do racismo 

sancionada pelo Supremo Tribunal Federal, é questionável quanto a interpretação in 

Malam Parte, pois a mesma adota lei prejudicial ao réu sendo reguladora de caso 

semelhante.  

A divisão dos três poderes é harmônica e independente, tendo cada um o seu 

papel, não podendo exercer função que não lhe são atribuídas. 

Ao adotar a equiparação, o poder judiciário, acaba por praticar o Ativismo 

Judicial, uma vez que, seu poder é de judiciar leis que foram sancionadas pelo poder 

legislativo, onde para tal cabe sua função. 

O Supremo Tribunal Federal agiu fora de seus limites de atuação, não 

considerando os princípios constitucionais garantidos, exemplificando o da legalidade, 

anterioridade e o da Reserva Legal, pois não há crime sem lei anterior que o defina, e 

só pode haver punição se o crime estiver positivado em lei, não podendo ocorrer 

interpretação fora do texto legal. 

Sendo que ao realizar a equiparação ocorreu Ativismo Judicial, e para Barroso 

(2014, p. 6) trata o ativismo judicial como hermenêutica da Constituição, face ao poder 

judiciário. 

[...] o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico 
e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 
alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do 
Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e 
a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva. 

 

Assim, a criminalização deve ocorrer através do poder legislativo, que deve 

executar seu dever brevemente pela necessidade e urgência de tal para com a 

sociedade, e não pelo Poder Judiciário. Pois cabe ao poder legislativo legislar e 

fiscalizar atos do Executivo, assim sendo, o Congresso Nacional, que é composto pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal tem o dever de formular leis para a 

resolução da problemática em questão, elaborando e aprovando a mesma, e ao Poder 

Judiciário, cabe interpretar as leis e julgar os casos conforme as regras 

constitucionais. 

Existe a necessidade do Poder Legislativo em intervir no processo, como meio 

de superar o preconceito. O Supremo Tribunal Federal não pode usurpar o poder 
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Legislativo. É necessário a existência de projeto educacional, para educar quanto ao 

preconceito.  

Criminalizar a conduta, e não educar para que não ocorra novamente, não é 

um processo eficaz, ocorrerá apenas a repressão para a conduta de preconceito 

realizada.  

Precisa-se tratar a sociedade de forma preventiva, para mitigar o preconceito 

em relação a homofobia, necessita-se de prevenção de Políticas Públicas, 

educacionais para a sociedade.  
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RESUMO 

Fazer ponto de vista da efetividade das políticas de segurança pública e da 
implementação de políticas criminais destituídos a coibir e punir sujeitos criminosos, 
a evolução do crime cibernético é um desafio para o Estado prevenir e combater. 
Nesse contexto, esta pesquisa se baseia na análise da atual legislação brasileira e da 
cooperação internacional, e visa combinar as funções protetora e punitiva do direito 
penal com a cibernética, o que dá origem à importância do conflito esse movimento 
social e tecnológico. Este trabalho tem como objetivo analisar o crime cibernético sob 
a ótica da evolução do sistema jurídico brasileiro, e analisar a eficácia dessas 
legislações criminais na investigação do crime cibernético. Portanto, este trabalho está 
organizado em diversos sites de informações com base em pesquisas bibliográficas, 
doutrinas, legislações e pesquisas. Por fim, visa demonstrar a intervenção do Estado 
por meio de políticas criminais para prevenir o crime digital. 
 

PALAVRAS CHAVES: Cibercrime. Política Criminal. Legislação Brasileira. 
 
         

INTRODUÇÃO 

O acesso à informação e a acessibilidade a mecanismos que integram as 

pessoas a diversos ambientes por meio da internet é cada vez mais importante para 

a sociedade. 

Uma diversidade de redes sociais, aplicativo de diversos seguimentos que 

facilitam e integram a sociedade a uma nova era, a era digital, tem grande aumentada 

de adeptos. 

À medida que novas tecnologias surgem nas últimas décadas permitido uma 

maior difusão de recursos de Tecnologia da Informação, como, por exemplo, 

smartphones, notebooks, tablets e computadores.  

Acontece, entrementes, que com o grande aumento de usuários, junta-se a eles 

o número de crimes nesse tipo sistema, restando claro a escolha deste tema. Aliada 

a essa situação, a facilidade que existe hoje de acessarmos a internet, e estarmos 

constantemente conectados, nos expõe a riscos muitas vezes desconhecidos. 

mailto:20891387@faculdadelasalle.edu.br
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Assim, surge a importância de termos instituição que garanta a segurança, 

apuração e responsabilização daqueles que cometam crimes nos ambientes 

cibernético, e que acompanhe a dinâmica e evolução para combater esses delitos. 

Os itens expostos neste artigo são da perspectiva do acesso à Internet como 

proteção básica das pessoas, e da perspectiva de sua base legal, com o objetivo de 

esclarecer o crime cibernético é um evento relacionado às mudanças no sujeito social 

e indutor do direito penal no processo de política criminal.Com essa pesquisa, 

portanto, esperamos apontar a deficiência que o sistema de segurança pública do 

Brasil  possui no enfrentamento aos crimes cibernéticos. 

1 CRIMES CIBERNÉTICOS 

Embora os cibercrimes tenham se tornado cada vez mais conhecidos em um 

curto período, de acordo com a literatura científica internacional, seus primeiros 

indícios foram no século 20, mais especificamente em 1960, quando ocorreram casos 

de manipulação e destruição de sistemas operacionais de computadores. 

Vários são os nomes dados para definir uma infração penal realizada através 

de um dispositivo informático ligado à rede mundial de computadores, como: crimes 

digitais, crimes na internet, crimes informáticos, crimes cibernéticos, crimes da era 

digital, cibercrimes, entre outros. 

Crimes cibernéticos é toda conduta tipificada antijurídica, que venha violar um 

bem jurídico por meio de dispositivos eletrônicos ligados ou não a rede mundial de 

computadores. Podendo ser praticado de diversas maneiras. Esses crimes podem ser 

contra honra, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, ameaça, espionagem 

industrial, racismo, estelionato, à distribuição de material pornográfico infantil, entre 

outros. 

Sérgio Marcos Roque conceitua crimes cibernéticos como sendo “toda conduta, 

definida em lei como crime, em que o computador tiver sido utilizado como instrumento 

de sua perpetração ou consistir em seu objeto material.” 

Já Carla Rodrigues Castro ensina que “os crimes de informática são aqueles 

perpetrados através dos computadores, contra os mesmos, ou através dele. A maioria 

dos crimes são praticados através da internet, e o meio usualmente utilizado é o 

computador.” 
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Os crimes cibernéticos podem ser tratados como sendo condutas de acesso 

não autorizados a sistemas de informática, resultando em ações destrutivas, afetando 

sistemas de comunicação, alteração de dados, violação a direitos autorais, todos tipos 

de ofensas, discriminações e demonstração de ódio e intolerância, exposição de 

pornografia infantil, terrorismo e muito mais (PINHEIRO, 2013, p.46). 

Os atos ilícitos praticados no ambiente informático envolvem muitos atos 

antiéticos contra a própria prática criminosa, como fatos ilegais, lesivos e puníveis. 

Nessa perspectiva, pode-se entender que muitas atividades criminosas podem ocorrer 

no ambiente de rede, ou por isso, uma rede de grande escala de atividades criminosas 

pode ser realizada no mundo natural e longe do mundo real.  

Os crimes praticados em ambiente virtual apresentam denominações diversas, 

não havendo até o momento um consenso de qual seria a melhor para definir os 

delitos relacionados a tecnologia. Desta forma acredita-se que os conceitos ainda não 

abarcam todos os crimes ligado a tecnologia por serem inúmeras e de grande 

complexidade as situações envolvendo o ambiente virtual (CRESPO, 2011, p.48). 

Aguardando a lacunas no direito penal, o direito penal não pode usar a analogia 

de Malam. Elogio ao seu princípio jurisdicional de presunção de inocência, os crimes 

informáticos habituais uma nova forma de existência, conduzindo a crimes que ainda 

não eram comportamentos lesivos típicos. Além disso, os bens jurídicos afetados por 

tais ações também mudaram, porque os crimes não informáticos afetaram os bens 

jurídicos dos específicos. Por outro lado, com a globalização da sociedade digital, 

outros ativos jurídicos (descentralizados) começam a ser afetados. Nesse sentido, 

Crespo classifica os crimes digitais como crimes múltiplos porque “existem tanto 

proteções para o patrimônio jurídico tradicional, mas também proteções para riscos e 

novos interesses da sociedade da informação.  

O significado do crime cibernético é amplo e varia de pessoa para pessoa. Por 

meio da análise final do conceito de crime, pode-se concluir que os crimes cibernéticos 

são todos atos típicos, ilegais e criminosos cometidos contra ou utilizando sistemas 

de computador. 

 

1.1 Classificação dos Crimes Cibernéticos 

 

O crime cibernético, também conhecido como crimes virtuais ou crime de 

informática, inclui, entre outros nomes, atos típicos, ilegais e criminosos cometidos 
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contra um computador ou por meio do uso de um computador. Esse tipo de crime é 

doutrinariamente dividido em próprios e impróprio. 

Os crimes virtuais propriamente ditos são crimes que só podem ocorrer em 

ambiente virtual, sendo que uma execução e a concretização desses crimes ocorrem 

por meio de computadores, pois o patrimônio legal protegido é a tecnologia da 

informação, mais especificamente, uma indispensabilidade da automatização de 

informações e dados. Os crimes virtuais inapropriados são considerados de 

comportamentos representativos no ordenamento jurídico, ativos jurídicos eram 

anteriormente protegidos por normas criminais, e os computadores são apenas um 

meio alternativo de realização estrutural. 

No que diz respeito ao sujeito criminoso, este tipo de crime é um crime comum. 

Porque tanto os ativos como os passivos podem ser qualquer pessoa, incluindo 

pessoas coletivas. 

Os crimes cibernéticos adequados e inadequados são classificados da mesma 

forma, e suas particularidades são gerenciadas de maneiras diferentes. O próprio 

crime cibernético é classificado de acordo com os ativos legais afetados, que são 

ativos totalmente virtuais, e os ativos jurídicos afetados destinam-se especificamente 

à informatização e sistemas de dados. De acordo com seu próprio comportamento e 

classificação de cibercrime, o acesso não autorizado e o comportamento exclusivo da 

etiqueta se configuram como infração e intrusão, e os efeitos de manipulação e 

destruição de dados são reproduzidos. 

O método de sistema computacional é descrito por Marcelo Xavier como: 

 

[...] um conjunto de dispositivos interligados e que processem dados 
de forma automática. Diz–se automatizado o sistema que processa 
informações sem a intervenção direta do homem. Em outros termos, 
o ser humano cria ordens a serem seguidas e um comando que as 
executa. Após tal comando, executa-se a citada ordem, mas sem a 
interferência humana. (XAVIER, 2011, p. 23). 
 

Portanto, enfatizar o crime com base no acesso não autorizado resolve todo o 

comportamento de "acesso", visando receber ou fornecer elementos. No entanto, o 

acesso não autorizado não se limita a hackers, e todos com conhecimentos básicos 

terão acesso não autorizado aos dispositivos de outras pessoas. Contudo mediante o 

procedimento, na forma do artigo 5º, XII da CF/88:  É inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
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lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 

(BRASIL, 1988).  

O acesso não autorizado também é implementado de forma indireta, onde os 

sujeitos passivos, vítimas de crimes, em determinados momentos visitam páginas 

simuladas criadas especificamente para estes tipos de fraudes, que são geridas por 

códigos IP como protocolos da Internet e são de fácil manejo. Diante disso, fica claro 

que o sistema brasileiro é falho e é difícil ser punido e preso por tais atos.  

Mais um ato típico de crimes próprios são a aquisição e transferência ilegal de 

dados, Marcelo Xavier (2011), trazendo um relato a mitologia grega, ao se falar de 

cavalo de troia, naquele tempo o Rei recebeu o presente e era uma armadilha, e 

atualmente eles adotaram uma nova nomenclatura associada a tais fatos para 

caracterizar fraudes, por se tratarem de programas aparentemente seguros, mas suas 

ferramentas permitem que espécies invasoras realizem atividades prejudiciais aos 

usuários, onde ocorrem determinadas intrusões e envio de dados da vítima no 

particularidade do indivíduo do indivíduo.  

É importante notar que a transmissão ilegal de dados pode ser gerenciada por 

meio de programas que absorvem as teclas digitadas, capturam senhas bancárias, 

coletam dados pessoais, cartões e outros programas. Desta forma, danos ao 

computador, vírus e sua propagação, vazamento ou vazamento de informações 

devido ao uso indevido de informações, operação embaraçosa de máquinas digitais 

devido à troca de dados, interceptação etc., são classificados como crimes 

cibernéticos porque estão relacionados com o uso de ferramentas de informática 

Ações básicas, infrações penais, típicas ou não do ordenamento jurídico brasileiro. 

Crimes cibernéticos inapropriados são entendidos como comportamentos já 

representativos no ordenamento jurídico, e não como comportamentos realizados com 

o auxílio de ferramentas digitais, sejam eles violações de honra, desvio de dinheiro 

público, ameaças ou outros crimes. Observou-se que, no caso de classificação 

inadequada dos crimes cibernéticos, a legislação tem maior autoridade, pois esses 

crimes estão protegidos pelo Código Penal Brasileiro. No entanto, esses 

comportamentos têm ganhado atenção técnica pelo uso de ferramentas de rede como 

meios práticos, mas são crimes repetidos sob novas formas de prática. Algumas 

práticas serão analisadas com mais clareza.  

Os crimes de ameaça podem ser realizados por meios técnicos das seguintes 

formas, por exemplo, postagem em redes sociais, envio de e-mails, toda ameaça, seja 
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virtual, evolui em práticas erradas, no entanto, a legislação brasileira refere-se ao 

artigo 147 do Código Penal, que trata especificamente da segurança e da paz de 

todos.  

Outro crime comum é a fraude ideológica e a falsa identidade. Como todos 

sabemos, hoje em dia, as redes sociais estão cada vez mais sujeitas a influências 

digitais, blogueiros e gerenciamento de várias lojas virtuais. Os fatores que 

impulsionam esses crimes são o uso da fama. Com perfis de golpes "falsos", 

postagens falsas etc. 

A violação de direitos autorais está se tornando cada vez mais comum porque 

é pirataria, revenda não autorizada de produtos, cópias e outras formas de direitos 

autorais, sejam marcas de roupas, revenda de livros em PDF etc. Os crimes de 

reputação estão previstos no direito penal e têm uma elevada incidência no domínio 

dos crimes cibernéticos. Os crimes contra a reputação estão relacionados a uma 

dimensão da natureza humana, independentemente de serem cometidos de forma 

que prejudique a exclusão moral, física, psicológica ou mesmo social. 

Conclui-se, portanto, que crimes impróprios são típicos do Código Penal 

Brasileiro, mas há novas atribuições de comportamento, o que nos faz imaginar a 

necessidade de combater e punir novos tipos de crimes em novas formas. Difamação, 

difamação, agressão, racismo, preconceito, todos esses tipos de crimes estão 

atualmente em prática, causando uma série de danos a toda a sociedade e à 

economia, pois até as empresas são vítimas desses tipos de golpes.  

Portanto, pode-se concluir que dois grupos são dominantes na identificação de 

crimes digitais: o cibercrime propriamente dito e o cibercrime inapropriado. Aqueles 

(ações proibidas por lei, penalidades criminais, contra sistemas de computador e 

dados) também são conhecidos por crimes de risco de computador. Exemplos de 

crimes cibernéticos incluem acesso não autorizado, disseminação de vírus e 

constrangimento da operação do sistema. 

Conduta imprópria, comportamento proibido por lei e sujeito a penalidades 

criminais, bem como bens jurídicos que visam tecnologias não tradicionais e 

protegidos por lei, como vida, liberdade, propriedade etc. Estes são exemplos de 

crimes cibernéticos inapropriados que violam a honra em Internet e envolvem O ato 

de permitir ou armazenar imagens que contenham pornografia infantil, desvio de 

dinheiro público e assassinato. (CRESPO,2015). 

 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
1

8
9

 

2 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Na Constituição Federal no bojo do seu artigo 5º, inciso XXXIX, bem como no 

artigo 1º do Código Penal, onde assevera que “não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal.” Desta feita, a ausência de uma prévia 

cominação legal, acaba por deixar criminosos impunes.  

A falta de uma legislação própria para esses fatos criminosos que prejudicam 

de forma incisiva a vida das pessoas, haja vista que hoje a internet de um dos maiores 

meios de comunicação e de informação do planeta. Temos como exemplo de alguns 

crimes não tipificados, a inserção ou difusão de código malicioso. 

Uma das piores condutas delituosas é a criação de difusão de vírus, sendo que 

este pode ser uma das maiores armas contra um sistema. O vírus pode ser simples, 

como abrir várias janelas de internet no seu “browser” a um invasor de grandes 

sistemas para a obtenção de informações confidenciais.  

Há diversos tipos de vírus hoje em dia, que são inseridos por e-mails, sites, pen 

drive ou qualquer dispositivo móvel, permitindo que o computador do criminoso 

acesse a distância. Outra conduta que há pouco tempo perfazia-se atípica era o 

acesso não autorizado a rede de computadores, pois não havia uma previa cominação 

legal. Entretanto, no dia 02 de Abril de 2013 entrou em vigor a lei 12.373 de 30 de 

novembro de 2012, lei está denominada de Lei Carolina Dieckmann, a qual veio 

tipificar em seu artigo 154 e os seus parágrafos a invasão de dispositivos informáticos 

alheio e a produção e difusão de dispositivos ou programas que causam ou possam 

causar esta invasão. In verbis: 

 

Art. 154 – A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não 
à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo 
de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do 
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: § 
1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou 
difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de 
permitir a prática da conduta definida no caput. [...]. 

 

Podemos dizer dos crimes cibernéticos abertos, aqueles que já estão tipificados 

no código penal, entretanto, têm como especificidade a utilização de um computador. 

A exemplo desses crimes, temos: 
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a) Crimes contra a honra: aqueles já tipificados no nosso código penal brasileiro, em 

seus artigos 138, 139 e 140, são os crimes de Calúnia, Difamação e Injúria 

respectivamente. Esses são crimes frequentes no aspecto digital principalmente no 

que tange às redes sociais, haja vista a facilidade do anonimato na internet. 

b) Ameaça: ameaçar alguém ou mostrar alguma imagem que a ameace, incitando a 

pessoa a crer que será vítima de algum delito. Pode ser enquadrado no artigo 147 

do Código Penal Brasileiro. 

c) Estelionato: outro delito muito cometido no meio virtual. Enganar a vítima para obter 

vantagem ilícita para si ou para outrem. O estelionatário oferece uma vantagem 

irrecusável para a vítima pela internet, como por exemplo, a compra de um carro 

por metade do preço, entre outras coisas. Este crime está abordado no artigo 171 

do Código Penal Brasileiro. 

 

Além desses crimes mais comuns se utiliza o computador e a internet como 

instrumentos para a sua consumação temos outros também como, Cyberbullying, o 

tráfico de entorpecentes, o racismo, furto mediante fraude etc., e como estes crimes 

podem encontrar-se tipificados no Código Penal Brasileiro, e não há que se falar em 

impunidade. 

Contudo, há também que se falar nos crimes exclusivamente cibernéticos ou 

próprios, que são aqueles delitos cometidos exclusivamente por meio de um 

computador e da internet, sendo assim, podemos dizer que no que tange a esses 

crimes, o computador torna-se um objeto do crime, e não apenas um instrumento, 

pois, sem eles, o crime não seria consumado. 

Neste rol de crimes exclusivamente cibernéticos, podemos citar: 

a) Pornografia infantil por meio de sistema de informática: a pornografia infantil através 

da informática já está tipificada desde a Lei 11.829/08 no artigo 241-A do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, onde aduz:  

 

Art. 241 – A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 
publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema 
de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente: Pena, de 3 a 6 meses e multa. 
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b) Corrupção de menores em salas de bate papo da internet: abordado no artigo 244-

B, em seu parágrafo 1º, também já tipificado o crime praticado descrito acima com 

pena de reclusão de 1 a 4 anos. 

c) Inserção de dados falsos em sistema de informações: esse é um dos crimes de 

informática praticado por funcionário público contra a administração pública, e 

tipificado em nosso Código Penal, à luz do seu artigo 313-A. 

 

Os crimes abordados acima são delitos dos quais também já se encontram 

tipificados e que são consumados através de um computador, tornando-se crime 

impossível se não houver a incidência digital em sua consumação. Dados esses tipos 

de crimes cibernéticos, há agora uma necessidade maior de criação de uma legislação 

própria, tendo alto índice do crescimento de crimes no âmbito virtual. 

 

3 PROCEDIMENTOS NOS CRIMES CIBERNETICOS 

 

Neste momento, frente aos crimes cibernéticos, quais são os princípios 

norteadores do ordenamento jurídico nacional das organizações investigativas, e 

diante da situação de crescimento integrado do acesso à Internet, destaca-se a 

necessidade de cooperação internacional, com o objetivo de apressar para 

reconhecer e reprimir fortemente esses atos criminosos. 

 

3.1 Atualização forense 

 

O ciberespaço cede à disseminação da maioria dos materiais informativos para 

qualquer lugar do mundo com transmissão de informações extremamente rápida, o 

que favorece o diálogo e a conexão entre as pessoas. Neste diapasão, é perigoso 

encontrar uma situação em que uma pessoa tenha acesso a materiais informativos, 

como os meios de preparação e os meios de realizar os atos ilícitos que comete. 

Portanto, a Internet é utilizada como ferramenta para a prática de crimes, nos 

quais os usuários criminosos se aproveitam da falta de cautela das vítimas da rede. A 

grande polêmica em análise ocorre na investigação e no julgamento de tais crimes, 

que se compõem da particularidade do sujeito ativo de tal comportamento: o anônimo. 

Segundo Eleutério e Machado (2011) a computação forense busca evidências 

para a solução de um crime. O ramo da tecnologia forense, ou computação forense, 
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tenta obter informações por meio da análise de dados de um computador, rede ou 

qualquer dispositivo de armazenamento de dados, que seja alvo de investigação, 

usado em crimes cibernéticos. 

Uma vez que a prova digital tem custos de validade específicos, como sua 

admissibilidade, sua contribuição e preservação devem ser realizadas de acordo com 

a autenticidade e integridade garantidas pelos princípios da ciência da computação. 

Peculiaridades estas que podem ser ressaltadas pela averiguação das provas digitais 

pela perícia forense (MASSINI; LOPES, 2018). 

Além da memória do computador pessoal dos criminosos, evidências digitais 

também podem ser descobertas por meio de vários dispositivos de computação (como 

relógios, tablets e plataformas de jogos) conectados à Internet. Conforme Walls 

(2011), os pesquisadores de segurança digital provavelmente farão mudanças 

importantes na análise forense digital para melhorar as investigações. No entanto, 

primeiro é necessário entender as limitações que afetam o contexto de investigação e 

como ele difere do modelo de segurança. 

 

3.2 Investigação dos Crimes Virtuais 

 

Correspondentemente, uma grande parte da política ou lei envolve as razões 

para a existência de infrações criminais, que geralmente podem ser explicadas pela 

coleta de dados e evidências. O devido processo legal e a manutenção da cadeia de 

custódia devem ser considerados. 

Sabiamente, a legislação sobre crimes de computador não envolve busca e 

apreensão, que é uma técnica investigativa muito importante para investigar crimes 

de computador. Esta instituição possui regulamentação legal sobre o art. Artigo 240 

da Lei de Processo Penal. 

Portanto, é sabido que caso ocorra um crime cibernético, as autoridades podem 

requerer a busca e apreensão na sede ou na residência do suspeito, com o objetivo 

de coletar os dados da máquina de forma adequada para a eficácia da perícia técnica, 

pois a busca será apreendida em Equipamentos manipulados na prática criminal. Em 

outras palavras, as buscas e apreensões em computadores obedecem às normas da 

Lei de Processo Penal, especialmente no que se refere à necessidade de a Polícia 

Judiciária manter a cena do crime antes da chegada do perito. Não existe tal requisito 
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artístico. Na forma do Art. 6º, da Lei de Processo Penal estipula que tais atos podem 

constituir nulidade. 

Neste diapasão, o crime cibernético deixa rastros, por isso o sujeito do crime 

deve ser cometido. Vale ressaltar que a evidência pericial é de grande importância, e 

sua realização deve atender a alguns cuidados, principalmente no mecanismo de 

prova comportamental. O objetivo principal da revisão das infrações penais é coletar 

elementos que comprovem a essência do crime. Nos crimes cibernéticos, em geral, 

as infrações penais são diretas e refletem os vestígios deixados pelo crime. No 

passado, se o traço desaparecesse, isso poderia ser feito indiretamente. 

A legislação sobre o assunto foi promovida pelo Marco Civil da Internet e 

promulgada a Lei nº 12.965 / 14, que garante os direitos e obrigações dos usuários, 

provedores de conexão e serviços pertencentes à rede global. As leis acima 

mencionadas são representantes típicos de fatos online, mas não envolvem os 

elementos de investigação ou obrigações da Internet e dos provedores de serviço no 

auxílio às autoridades na investigação de crimes cibernéticos. 

Portanto, a Lei nº 12.735 estipula que, além dos equipamentos de comunicação 

ou sistemas informatizados, os órgãos de polícia judiciária responsáveis pela 

repressão de atos criminosos podem, de acordo com suas disposições, constituir 

departamentos e equipes especializadas no combate a atos ilícitos na Internet. Na 

mesma análise, o Marco Civil da internet estabeleceu cláusulas relacionadas ao objeto 

da investigação. 

Na maioria dos crimes digitais, o sujeito passivo não é o administrador dos 

ativos de informática utilizados para cometer o crime ou os ativos atacados. O objetivo 

é descobrir o autor do crime cibernético. A cooperação de terceiros é essencial, 

geralmente controlando e financiamento Serviços, aplicativos ou hosts usados para 

cometer crimes digitais ou como elementos de crimes cibernéticos. No que diz respeito 

a esses terceiros, os provedores de serviços de Internet e os provedores de conexão 

com a Internet têm as taxas de aplicação mais altas. Portanto, primeiro busque 

aproximações, depois elas. 

 

3.4 Cooperação global e local em face dos crimes virtuais 

 

A acessibilidade do ambiente digital se dá por meio da tecnologia da informação 

que assimila o mundo em uma grande rede. Os fatos provam que, para a justiça, a 
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localização física dos atos ilegais no mundo online é muito importante para garantir a 

jurisdição. No entanto, o agente tentou cometer um crime por meio de um sistema 

hospedado no exterior.  

Nesse caso, a investigação do Brasil requer a cooperação de fornecedores 

internacionais. Essa é uma tarefa difícil. Supondo que alguns fornecedores conheçam 

a alegação de que não estão sujeitos à jurisdição brasileira, essa ideia foi relativizada 

como um marco civil pela Internet. 

No entendimento do Ministério da Justiça, a cooperação jurídica internacional 

é incorporada como um mecanismo formal por meio do qual um país faz uma 

solicitação a outro país a fim de fazer cumprir uma decisão ou uma decisão sobre um 

conflito específico para uso na justiça.   

O caso em discussão, ou seja, é um instrumento aplicável para exigir que outro 

país tome certas medidas, sejam elas judiciais, administrativas ou investigativas, para 

esclarecer A evolução do crime. A gestão de bens, pessoas, serviços ou informações 

geralmente requer um país colaborativo e proativo que crie ferramentas que 

proporcionem cooperação bilateral entre países para exercer jurisdição de forma 

satisfatória.  

A cooperação internacional será adotada de duas maneiras: Como 

complemento à ordem recíproca, os países podem cooperar bilateralmente, 

independentemente de haver um tratado ou acordo internacional fixo; de forma formal, 

a cooperação mútua está implícita em um tratado ou acordo.  

Hoje, nosso país conta com agências especializadas no combate ao crime 

cibernético, abrangendo as esferas federal e estadual. Na esfera federal, o Ministério 

Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) e a organização não governamental 

Safernet atuam simultaneamente na obtenção e encaminhamento de denúncias 

envolvendo crimes digitais. Em nível nacional, a polícia civil não tem um órgão 

dedicado responsável pela investigação de crimes cibernéticos. 

 

4 LIMITAÇÕES DA CIÊNCIA CRIMINAL PARA COMBATER O CRIME DIGITAL 

 

Portanto, o último capítulo tem como objetivo apresentar os desafios 

enfrentados pelo sistema judiciário em termos de crimes digitais e enfatizar 

questionamentos sobre as políticas de segurança pública e criminal frente ao direito 

penal democrático. 
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4.1 Criminologia 

 

Nas palavras de Molina (2006, p. 312-314): O aprofundamento da disciplina da 

criminologia mostra três maneiras de prevenir disputas em qualquer campo do direito 

penal. 

A prevenção “primária” é uma forma de prevenção que utiliza o investimento na 

educação, no emprego, na assistência social, na segurança social etc. para combater 

a psicologia criminal, atingindo assim as raízes sociais dos conflitos criminais e 

tentando evitar que se manifestem.  

Por sua vez, a prevenção "secundária" centra-se na experiência adquirida com 

a análise da experiência criminal, após compreender o tempo e o espaço em que o 

crime é externalizado com certa frequência. A prevenção “a três níveis” representa o 

foco das ações diferenciadas do País. Embora as medidas preventivas acima 

mencionadas tenham proporcionado uma postura generalizada para com todos os 

cidadãos, este modelo centra-se na imagem dos reclusos e na prevenção da 

reincidência.  

Portanto, em termos de crime digital, o principal problema é que a prevenção 

primária tem certos defeitos, o efeito não é ideal, sua particularidade está 

desatualizada e as medidas preventivas secundárias e terciárias são ineficazes. Desta 

forma, a prevenção primária e terciária e a escrita prévia são inválidas no tema 

abordado, pois se referem aos cidadãos ilegais do mundo digital que têm consciência 

da ilegalidade de suas ações e são bem-educados e decentes.  

 

4.2 Preditiva de crimes virtuais 

 

Necessidade de se juntar à segurança pública interna e à comunidade 

internacional, com foco em responder à evolução do crime digital de hoje. Portanto, é 

notória a coordenação de ideias em relação à liberdade de amplo acesso à Internet. 

Portanto, os países devem ser capazes de fazer cumprir as leis e respeitar os direitos 

fundamentais, e adicionar políticas públicas para promover a inclusão digital na 

Convenção de Budapeste sobre Crimes Digitais de acordo com Os seguintes. Ou seja, 

na era da informação, a administração pública e as organizações sociais estão 

subordinadas à tecnologia e à segurança digital.  
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Desde a popularização da Internet na década de 1980, a comunidade 

internacional percebeu a necessidade de prevenir crimes digitais. Em 1994, as 

Nações Unidas emitiram uma resolução sobre crimes cibernéticos e publicou o 

"Manual para Prevenção e Controle de Crimes Informáticos". Reconhecer que 

enfrentar a natureza transnacional do crime digital requer cooperação internacional. 

Afirma: Crespo (2011, p. 126).  

Outra vez sobre a temática, o Preâmbulo da Convenção de Budapeste mitra o 

Cibercrime (2001, p.1) detalha que: 

 

[...] reconhecendo a importância de intensificar a cooperação com os 
outros Estados participantes da presente Convenção. Convictos da 
necessidade de prosseguir, com caráter prioritário, uma política 
criminal comum, e com  objetivo  de proteger a sociedade contra a 
criminalidade no ciberespaço, designadamente, através da adoção de 
legislação adequada e de melhoria da cooperação internacional; 
Conscientes das profundas mudanças provocadas pela digitalização, 
pela convergência e pela globalização permanente das redes 
informáticas; Preocupados com os riscos de que as redes informativas 
e as informações eletrônicas, sejam igualmente utilizadas para 
cometer infrações criminais e de que as provas dessas infrações 
sejam armazenadas e transmitidas através dessas redes. 
 
 

Neste contexto, a "Convenção de Budapeste" é caracterizada por um tratado 

internacional sobre direito penal e processo penal apoiado pelo Conselho da Europa 

e tem por objetivo coordenar e esclarecer atos criminosos e mecanismos de 

investigação criminal na rede mundial de computadores. A Convenção de Budapeste 

afirma ser um mecanismo internacional pioneiro para lidar com esse novo modelo de 

crime, com o objetivo de compatibilizar as legislações nacionais no campo do crime 

cibernético e oferecer oportunidades de cooperação internacional e investigações 

criminais. 

Anteriormente, apesar da relevância da Convenção de Budapeste, o Brasil não 

era signatário, devido à sua decisão de não participar da formulação da Convenção. 

No entanto, este não é um motivo válido, pois, neste momento, muitas medidas legais 

foram introduzidas no sistema jurídico vigente para lidar com crimes digitais. 

4.3 Atuação no Brasil e no Estado do Amazonas 

Do ponto de vista da prevenção, a Lei 12.735 / 12 estabeleceu o início de um 

ordenamento jurídico destinado a apurar e punir esses crimes cibernéticos, e 
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estabeleceu que os órgãos de polícia judiciária são obrigados a organizar delegacias 

e preparar equipes para lidar com essa nova realidade. 

As etapas e perícias da fase de interrogatório devem ser realizadas por meio 

eletrônico, devendo ser adotado sistema que garanta a autenticidade, integralidade e 

informatização dos processos judiciais, de acordo com a Lei 11.419 / 06. É necessário 

que a delegacia física ou virtual desencadeie processos criminais para visitas às 

vítimas, equipamentos de repressão, orientação sobre notícias de crimes, obtenção e 

preservação de provas de infração e representação em ações públicas e denúncias. 

Diariamente, são registrados pelo menos 366 crimes cibernéticos em todo o 

país. O levantamento mais recente, feito em 2018 pela associação SaferNet Brasil, 

em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), contabilizou 133.732 queixas de 

delitos virtuais, como pornografia infantil, conteúdos de apologia e incitação à violência 

e crimes contra a vida e violência contra mulheres ou misoginia e outros. 

Na manhã do dia 06/10/2020, durante uma Reunião Ordinária da Assembleia 

Legislativa do Amazonas (ALEAM), foi aprovado o Projeto de Lei (PL) nº 404/2020, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 74/2020, que alterou o nome da Delegacia 

Interativa (DI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), para Delegacia Especializada 

em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), dando maior abrangência à sua 

finalidade.  

Conforme a Secretaria de Segurança Pública a mudança de nomenclatura já 

havia tido parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 

Assuntos Econômicos e juntamente com a Segurança Pública. A nota foi partilhada 

pela delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz.  

A DERCC passou a contar com novas atribuições para dar celeridade ao 

andamento das ocorrências registradas no universo on-line, conforme Portaria 

Normativa nº 019/2020-GDC/PC, assinada pela delegada-geral. 

Sendo de competência da DERCC os crimes tipificados na Lei 12.737/2012, 

extorsão por meio da internet, divulgação de cenas de sexo ou pornografia por meio 

da internet, estelionato cometido por meio de páginas fakes e crimes contra a honra 

praticados por meio da internet em face de servidor público, dentre outros.  

A Delegacia Interativa (DI) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) registrou 

1.675 crimes cibernéticos no primeiro semestre deste ano. Os meses com maior 

incidência de registros foram maio (339 ocorrências) e junho (828 ocorrências). A 

ampla quantidade de registros, nesse momento, está relacionada ao isolamento social 
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decorrente da pandemia da Covid-19, uma ocasião em que mais indivíduos 

permanecem conectados à internet e correndo mais riscos no ambiente virtual. Sendo 

o hackeamento de dados é o crime mais comum, durante o primeiro semestre de 

2020, estando diretamente relacionada ao período de maior pico da Covid-19 no 

Brasil, de abril ao mês de junho, quando a população estava em isolamento social, 

em casa, laborando em regime home office ou tendo aulas por meio das plataformas 

on-line.  

Ou seja, do ponto de vista do controle social, reitera-se que o país não utilizou 

mecanismos eficazes de prevenção de atos criminosos na rede global, pois alguns 

ataques cibernéticos não foram condenados, e há um quadro estrutural na falta de 

polícia judiciária para investigar, e até por causa da lentidão da justiça.  

A ideia é que o objetivo da promulgação das leis 12.735 / 12 e 12.737 / 12 é 

preencher as lacunas legislativas existentes no ordenamento penal brasileiro, para 

que novos tipos de crimes possam efetivamente controlar os comportamentos ilegais 

comuns praticados por meio do uso da Internet. No passado, por outro lado, 

acreditava-se que a adoção da Lei nº 12.737 / 12 sobre a classificação criminal dos 

crimes digitais deixou alguns ataques cibernéticos correlatos, para os quais não havia 

proteção criminal e afastados da legislação penal. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o conteúdo discutido neste artigo, o ordenamento jurídico 

brasileiro considera o direito de acesso ao ciberespaço o privilégio básico de fazer 

valer os direitos e garantias de todos os cidadãos previstos na Constituição Federal.  

No entanto, o problema surge no contexto da realidade social atual, e o gozo 

desse direito de acesso à Internet enveredou por um caminho criminoso. O estado 

atual desta pesquisa está relacionado à apresentação do perigoso encontro entre 

tecnologia e crime, pois pode favorecer as diversas possibilidades dos criminosos 

digitais. O uso de novas tecnologias na prática criminal é um verdadeiro problema 

social. Portanto, este estudo mostra a urgência do direito penal e da extravagante 

legislação penal no combate a essas novas espécies criminosas, visando prevenir e 

punir esses atos criminosos.  

Em relação aos efeitos da pesquisa, verifica-se que, sob a narrativa do controle 

social, mesmo que o Brasil tente promulgar uma lei criminal contra os crimes digitais, 
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não dispõe de recursos efetivos para prevenir onda após onda de crimes cibernéticos. 

Motivos, como alguns ataques cibernéticos O tipo de crime não foi divulgado e o 

sistema judicial carece de organizações técnicas para conduzir as investigações e até 

o sistema judicial é moroso. 

Esta pesquisa mostra a relevância da discussão e compreensão desse 

movimento do crime digital, com o intuito de tornar esse fenômeno um tema vicioso 

de segurança pública e política criminal. Diante do avanço dessas campanhas 

criminosas dentro da rede, as instituições nacionais responsáveis pela formulação de 

políticas de controle e prevenção continuam descuidadas, não atentando para as 

ações de inclusão digital, educação e ética da informação e políticas públicas voltadas 

para o alcance desta e do futuro de outros participantes da Internet visa limitar o crime 

digital.  

Isto posto, é evidente a necessidade de proteção e prevenção primária, 

secundária e terciária, o que traz reflexos sobre a deficiência e, portanto, requer 

atenção especial do Estado. Portanto, há uma necessidade urgente de ações de 

políticas criminais especializadas para equipar a agência de três poderes para 

entendê-la de uma perspectiva científica e moderna, e ser capaz de resolver 

efetivamente essa campanha do crime cibernético.  

É importante destacar que, dadas as características da Internet, o agressor e a 

vítima estão autorizados a estar em países ou nacionalidades diferentes, sendo a 

cooperação internacional essencial para esse trabalho de prevenção e punição. A 

atuação desta cooperação internacional terá como foco a linearidade legislativa em 

aspectos temáticos, como o diálogo judicial e policial efetivo e a uniformidade de 

registros, possibilitando a condenação do crime cibernético, independentemente da 

nacionalidade do participante ou do local das ações, negligências ou resultados.  

Na ideia de política de controle criminal não basta criar legislação penal, é 

preciso formular planos de políticas de prevenção ao crime com base na educação, 

inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Entende-se que o ordenamento penal 

brasileiro está prevenindo e punindo esse crime digital ainda está em vias de alcançar 

resultados, portanto, a resolução de tais situações não acontecerá da noite para o dia. 

Tarefa simples, mas já está claro que não pode ser resolvida apenas com a reforma 

do direito penal. Uma medida sensata é incluir a formação da polícia criminal e uma 

forte organização de investigação criminal. 
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TRÁFICO DE DROGAS – A ROTA SOLIMÕES 
 

Nadiny Sabriny Oliveira Nascimento 
Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. E-mail: nadinysabriny@hotmail.com  

 

RESUMO  

Este artigo irá abordar as dificuldades das fiscalizações pelos órgãos de 
segurança pública no trabalho de deter os traficantes de drogas na rota do Rio 
Solimões, principalmente na fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil, dando sugestões 
de como resolver as dificuldades apresentadas. Este trabalho também irá explorar os 
aspectos legais sobre o tema, demonstrando algumas apreensões de drogas no 
Brasil. Para tanto será apresentada estatísticas de consumo de drogas no país bem 
como a condição do Brasil com entreposto comercial de entorpecentes ilícitos entre 
os países produtores e nações dos demais continentes. Ainda será examinado o 
histórico recente de apreensões de vultuosas cargas de drogas transportadas pelas 
calhas dos rios amazônicos, bem como discorrer-se-á sobre tópicos da Lei 
11.343/2006 e 13.886/2019. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Segurança Pública, Tríplice Fronteira, Aspectos Legais. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 O Estado do Amazonas, de acordo com o Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019), 

há mais de 10 anos é importante território para a logística do tráfico de drogas, tendo 

em vista a fronteira com países produtores de cocaína, além de uma variante de 

espécie de maconha mais poderosa, sendo dessa forma disputado por grandes 

facções criminosas, as quais protagonizaram cenas de terror com o massacre ocorrido 

em 01 de janeiro de 2017, sendo seguido por outro em maio de 2019, nos presídios 

da capital manauara, quando morreram mais de 100 pessoas, se somados os dois 

episódios. 

 Diferente dos demais Estados da Federação, o Amazonas não possui uma rede 

de rodovias tendo em vista sua localização geográfica mais próxima ao Equador, cujas 

estradas são os rios que rasgam uma floresta latifoliada, cuja navegabilidade é 

peculiar e de logística cara para quem não detém o conhecimento pleno da região. 

 A sazonalidade da região dita a vida do homem amazônico, uma vez que a 

enchente e a vazante apresentam características próprias e proporcionam ou não o 

acesso a canais fluviais no curso dos rios que compõem a rede hidrográfica da região, 

os quais ou funcionam como atalhos ou como rotas de fugas de eventuais 

mailto:nadinysabriny@hotmail.com
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fiscalizações, seja do Estado do Brasil, seja de piratas sedentos pelo ouro branco 

produzidos por nossos vizinhos, cujo maior atrativo é o alto valor agregado adquirido 

pela droga à medida que se afasta das zonas de produção. 

 Neste sentido, os rios que banham o Amazonas, principalmente aqueles com 

origem nos países fronteiriços produtores de drogas, apresentam uma importância 

estratégica vital para o narcotráfico, servindo de estrada natural por onde circulam 

toneladas de drogas que abastecem grande parte do Brasil e do mundo, conforme 

apreensões realizadas na Espanha de um submarino carregado com 03 toneladas de 

cocaína que teria partido de Letícia (cidade colombiana que faz fronteira com 

Tabatinga/AM localizada na região do Alto Solimões), navegando pelo rios Solimões 

e Amazonas, atravessado o Atlântico até ser apreendido no país europeu 

(CARRETERO, DOLZ, GALOCHA, ZAFRA; 2019). 

As embarcações que transportam materiais ilícitos nos rios amazônicos se 

misturam com as demais as quais são utilizadas apenas para seus fins comerciais, ou 

seja, para transporte de passageiros e cargas, tendo algumas delas capacidade de 

várias toneladas de carga e centenas de passageiros, podendo ser equipadas com 

locais secretos para a ocultação da droga, enquanto algumas aproveitam a potência 

de seus motores, conjuntamente com armas de fogo poderosas e pessoal com 

disposição para o enfrentamento, apostando assim na velocidade para fugir de 

eventuais abordagens, sejam de forças de segurança sejam de piratas especializados 

em roubo a cargas de droga, e poder de fogo para garantir a segurança do transporte. 

 Neste cenário, as dificuldades de fiscalizam dos rios da região são hercúleas, 

as quais vão desde a logística, que devido as características da região se torna 

extremamente cara, até operacionais, tendo em vista efetivo especializado insuficiente 

para atender a extensão da região. 

 Nesse trabalho serão apresentados dados estatísticos gerais a respeito do 

consumo de drogas no Brasil, com base em pesquisas realizadas em 2013 e 2017, 

bem como uma pequena explanação a respeito da condição do nosso país como 

entreposto da droga entre os países produtores e os consumidores, cuja contribuição 

do Amazonas nesse senário é protagonista, atuando como corredor fluvial para o 

transporte da droga. 

 Para exemplificar a figuração de destaque do Amazonas serão demonstrados 

dados de apreensões recentes, principalmente aquelas realizadas na calha do rio 
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Solimões, que evidenciam tanto a elevação da quantidade de droga transportada 

como a mudança do tipo de droga predominante. 

 Além do exposto, demonstrar-se-á aspectos legais que podem ser utilizados 

para amenizar as dificuldades impostas pelas características regionais, bem como 

apontar sugestões de soluções estratégicas para atuação das forças de segurança 

contra o narcotráfico no Amazonas. 

1 CENÁRIO RESUMIDO DO CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS NO BRASIL E 
SUA PARTICIPAÇÃO COMO CORREDOR PARA O TRÁFICO DE DROGAS 
INTERNACIONAL 

 
 Conforme divulgado em 2013 pelo II Levantamento Nacional de Álcool e 

Drogas, realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas 

Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD, 2013), o Brasil ranqueava como maior 

consumidor de crack do mundo, bem como seria o segundo de cocaína em pó. 

 Pesquisa mais recente, elaborada pela FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), 

intitulada de III Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas Pela População 

Brasileira, publicada em 2017, revelou que 7,7% da população do Brasil entre 12 e 65 

anos já a usaram maconha ao menos uma vez na vida, seguida pela cocaína em pó 

cujo percentual foi de 3,1% dos brasileiros na mesma faixa etária. (FIOCRUZ, 2017) 

Em números absolutos, os percentuais mostrados na Figura 1 representam que 

a maconha foi consumida, pelo menos uma vez na vida, por pessoas entre 12 e 65 

anos, por cerca de 11.772.000 brasileiros, enquanto a cocaína em pó teria sido 

utilizada aproximadamente por 4.683.000 pessoas no Brasil. (FIOCRUZ, 2017) 

Outrossim, o Brasil não desponta apenas como grande consumidor de 

substâncias ilícitas, mas principalmente como expressiva rota intermediária entre os 

países produtores de cocaína (Colômbia, Peru e Bolívia) e regiões de consumo nos 

demais continentes.  
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Figura 1 - Prevalência de consumo de substâncias ilícitas entre pessoas de 12 a 65 
anos na vida, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, por tipo de substância no Brasil 

Fonte: (FIOCRUZ, 2017, p. 111) 

 

Historicamente, segundo Rebeca Steiman (1995), pelo menos desde 1984 o 

Brasil teria sido utilizado como rota de trânsito de cocaína pelo Cartel de Medellin, 

chefiada por Pablo Scobar o qual ganhou expressividade internacional ao ser 

reconhecido como o maior traficante de cocaína para o Estados Unidos.  

Ainda segundo a autora (STEIMAN, 1995), o Brasil ganhou mais destaque 

como rota do tráfico de cocaína em 1989, tendo em vista controle mais efetivo do 

espaço aéreo do Caribe pelo governo dos Estados Unidos após a invasão do Panamá, 

quando grandes organizações criminosas colombianas passaram a buscar rotas 

alternativas. 

A partir de então o território brasileiro tornou-se cada vez mais procurado como 

entreposto entre os países produtores e os consumidores de drogas, essencialmente 

a cocaína, tendo em vista que dados da ONU revelarem que entre 2014 e 2018 a 

maior parte da cocaína traficada para a África teve como origem o Brasil, enquanto 

para a Ásia, nosso país ocupa a segunda colocação, passando para terceiro com 

relação a Austrália. (ONU, 2020). 

Além do exposto, conforme Bruno Manso e Carol Dias (2018), o mercado 

consumidor de cocaína na América Latina aumento em percentual de 50% entre os 

anos de 2010 e 2012, em decorrência do Brasil.  
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1.1 O Amazonas Como Corredor Fluvial para o Tráfico Internacional de Drogas 

 

Segundo Rebeca Steiman (1995) já entre 1989 e 1990, mais da metade da 

cocaína exportada pelo Brasil passava pelos corredores de exportação e trânsito da 

Amazônia. 

Anos mais tarde, de acordo com Antônio Ramalho (2017), as disputas entre as 

facções Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital estimularam ainda mais 

o desenvolvimento de novas rotas de tráfico de drogas no Norte do Brasil, 

principalmente através da figura de Fernandinho Beira-Mar (Luiz Fernando da Costa) 

então líder da facção Comando Vermelho, preso em Barranco Minas, Vichada, região 

de selva colombiana controlada pela então Frente 16 das Farcs (Forças 

Revolucionárias da Colômbia) em abril de 2001 (DIAS, MANSO; 2018), com a qual o 

mesmo fazia negócios, lhes fornecendo armas em troca de cocaína, que era envida 

para o Brasil. 

Conforme último Relatório Mundial Sobre Drogas da ONU publicado em 2020, 

a Colômbia, o Peru e a Bolívia, todos na América do Sul, eram os maiores produtores 

de cocaína do mundo em 2018, sendo que o Brasil possui fronteira com tais países. 

 Especificamente, o estado do Amazonas limita-se com a Colômbia e o Peru 

através da floresta amazônica, ou seja, região onde predomina grandes espaços de 

selva densa, cuja movimentação de mercadorias lícitas e ilícitas, além de pessoas, 

são realizadas por meio aéreo e, principalmente, fluvial. 

 Apesar do último Relatório Mundial Sobre Drogas da ONU indicar uma 

estabilização da produção de cocaína no mundo, a região fronteiriça do Peru com o 

Brasil localizada no Alto Solimões, chamada pelos peruanos de Bajo Amazonas, vem 

aumentando seu cultivo de arbusto  de coca (cuja folha se extrai o alcaloide de 

cocaína) desde 2015, quando a área plantada saltou de 370 ha para 1823 ha em 2017, 

ou seja, um aumento de 497% de área plantada em apenas 02 anos, conforme Perú 

Monitoreo de Cultivos de Coca 2017 (ONU, 2018). 

 Igualmente, destaca-se que entre 2017 até 2020 a Secretaria de Segurança 

Pública do Amazonas registrou apreensões descomunais de maconha proveniente da 

Colômbia, vulgarmente chamada de skunk, híbrido da Cannabis sativa e Cannabis 

indica, (DO NASCIMENTO, 2014) chegando à cifra de 17.800 Kg dessa substância 

apreendida em 2020, representando 98,19% do total de droga apreendida naquele 

ano, de acordo com dados publicados em reportagem do Portal de Notícias G1 (2021). 
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Ainda conforme a SSP-AM, em reportagem divulgada em sua página na 

internet, somente nos dois primeiros meses de 2021, foram apreendidas mais de 

6.000 Kg de drogas, algo que representa 31,41% de toda a droga apreendido durante 

o ano de 2020, ou seja, a apreensão de drogas em 2021 tende a aumentar 

significativamente. 

 Essa tendência de apreensões de maconha tipo skunk também foi reportada 

pela Polícia Federal já em 2017, ano em que a instituição apreendeu 7.970 Kg dessa 

substância, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Volume Apreensões DRE/AM de 2010 a 2018 

Fonte: Polícia Federal, 2019 

  

Os dados, tanto da Polícia Federal quanto da Secretaria de Segurança Pública 

do Amazonas, não deixam claro quanto da droga foram apreendidos em fiscalizações 

fluviais, nem tão pouco mencionam seu destino. 

 No entanto, a base de fiscalização fluvial da Secretaria de Segurança Pública 

do Amazonas denominada de Arpão, a qual entrou em operação em agosto de 2020, 

cuja localização situa-se na calha do Rio Solimões nas proximidades do município de 

Coari/AM, apreendeu, aproximadamente, 4.000 Kg de droga até março de 2021 (SSP, 

2021). 

  Apesar da expressividade do número mostrado no parágrafo anterior, deve-se 

registrar que cerca de 3.200 Kg de drogas (sendo a grande parte maconha do tipo 

skunk de origem colombiana) foram apreendidas em uma única fiscalização na base 

ARPÃO, ocorrida dia 08 de março de 2021, realizada numa embarcação que 

transportava 400 m3 de seixo ilegal após denúncia no telefone 181(AMAZONAS, 

2021). 
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 Outra apreensão de droga recente, cuja massa chegou a 1.000 Kg, que deve 

ser destacada, foi resultado de fiscalização depois de denúncia anônima e ocorrida 

em Manaus/AM, dia 26 de março de 2021, realizada em embarcação, proveniente da 

cidade de Tabatinga/AM, que transportava milhares de botijas de gás de cozinha.  

A droga, mencionada no parágrafo anterior, a qual se tratava de cocaína e 

maconha tipo skunk, estava ocultada dentro de botijas de gás de cozinha 

especialmente preparadas para o transporte da droga apreendida, como forma de 

burlar fiscalização nas bases instaladas no curso do rio Solimões entre a região de 

fronteira do Alto Solimões e a capital manauara (AMAZONAS, 2021) 

Ademais, ainda merece destaque recente apreensão de 02 toneladas de 

drogas efetuadas numa embarcação tipo pesqueiro pela Polícia Civil do Amazonas na 

cidade de Tefé/AM em 01 de abril de 2020, além da apreensão de 600 kg de droga 

transportado por uma embarcação próxima a Manacapuru/AM, região metropolitana 

de Manaus/AM (G1 AMAZONAS, 2021) 

Destaca-se também, resultado da Operação Ágata na qual foram apreendidos 

na região do lago do Tabaco em Japurá/AM, aproximadamente 2.000 Kg de maconha 

tipo skunk, bem como cerca de 1,3 Kg de ouro e ainda armas de uso exclusivo de 

forças de segurança e militares (03 fuzis calibre 5.56) (G1 AMAZONAS, 2021). 

  Neste sentido, apesar do aparecimento recente do transporte de drogas através 

do modal aéreo (apreensões ocorridas no ano de 2020), os rios do Amazonas, 

principalmente aqueles cujo curso atravessam o Peru e a Colômbia e seguem no 

sentido do Brasil, apresentam-se como porta para o ingresso e meio de passagem de 

agigantadas cargas de droga para o território brasileiro, cujo destino final da maior 

parte do carregamento são cidades dos estados do Nordeste e Sudeste, bem como 

países dos continentes europeu e africano, apesar de grande volume circular na 

capital manauara e demais cidades do interior, principalmente as que são banhadas 

pelos rios por onde passam a droga internalizado (AMAZONAS ATUAL, 2020; 

POLÍCIA FEDERAL, 2020). 

 Observa-se que as apreensões de grande volume de droga citadas nos dois 

últimos parágrafos foram possíveis após denúncias, ou seja, não havia uma 

investigação em curso, bem como a forma de ocultação da droga foi bastante 

diversifica, além do tipo de droga ser majoritariamente maconha skunk, apesar da 

cocaína ainda figurar como a de valor mais agregado. 
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2 DA LEI 11.343/2006 

 A lei nº 11.343/2006 (BRASIL, 2006) é a chamada lei antidrogas, a qual revogou 

a antiga lei nº 6.368/76, ajustou o termo droga ao panorama internacional substituindo 

a palavra entorpecente mencionada na lei 6.368/76, além de dar um novo olhar do 

Estado para o tráfico de drogas, principalmente para usuários dependentes. 

 Em suma a lei nº 11.343/2006 (BRASIL, 2006) procurou abordar temas que 

envolveu a instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o 

chamado SISNAD, bem como indicou medidas que atendessem os dependentes de 

drogas estabelecendo a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção de usuários, 

além de apontar normas para coerção à produção não autorizadas e o tráfico ilícito de 

drogas e ainda definiu crimes. 

 Importante mencionar que a lei 11.343/2006 (BRASIL, 2006) trouxe o conceito 

de droga, o qual se trata de “substâncias ou os produtos capazes de causar 

dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 

atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”, estando em vigor 

atualmente a lista da portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de 

Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde.  

3 DA LEI Nº 13.886, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 A lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, (BRASIL, 2019) nasceu da Medida 

Provisória  885/2019 (BRASIL, 2019), que por sua vez foi proposta pelo então Ministro 

da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, além do atual Ministro da 

Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, na Exposição de Motivos Interministerial - 

EMI nº 00044/2019/MJSP/ME (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019). 

 Conforme texto inicial exposto no EMI nº 00044/2019/MJSP/ME (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2019), o objetivo da proposta da medida provisória visava:  

 

dispor sobre questões afetas ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD); 
dar efetividade à alienação de bens apreendidos por força do tráfico 
ilícito de drogas; e autorizar a contratação temporária de encargos 
temporários de obras e serviços de engenharia destinados à 
construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos 
penais, alterando a redação de artigos da Lei nº 7.560, de 19 de 
dezembro de 1986, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, e 
recentes alterações, e da Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.886-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.886-2019?OpenDocument
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 Muito embora haja a previsão legal, tanto através da Constituição Federal, em 

seu artigo 234, (BRASIL, 1988) quanto da lei 11.343/2016, que permita ao Estado o 

confisco de bens de valor econômico proveniente do tráfico ilícito de drogas, segundo 

texto da EMI nº 00044/2019/MJSP/ME (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019), o que 

ocorria antes da lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, era a demora acentuada no 

aguardo do trânsito em julgado dos processos judiciais de tráfico de drogas, o que 

poderia durar até 10 anos. 

 Ainda segundo a EMI nº 00044/2019/MJSP/ME (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2019), até 2019, houve mais de 80.000 bens apreendidos, entre veículos, joias, 

imóveis, aeronaves, embarcações, eletrônicos e outros ainda a espera de uma 

decisão para a destinação, em função do exposto no parágrafo anterior. 

 Nesse contexto, além dos prejuízos decorrentes da depreciação dos bens em 

face da demora da destinação, o Estado ainda arcava com elevadas despesas para a 

guarda do bens apreendidos, principalmente veículos, cujo valor somente para o 

Estado de São Paulo, em 2018, chegou a R$ 24.317.155,16 (vinte e quatro milhões, 

trezentos e dezessete mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), 

conforme EMI nº 00044/2019/MJSP/ME (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019), o qual 

ainda deixou claro que tal despesa é comum a todas as Unidades da Federação. 

 No entanto, com a vigência da lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019 (BRASIL, 

2019), os Estados encontraram mais facilidades para obter os repasses de verbas, 

tendo em vista a dispensa de projetos para sua efetivação, bem como agilizou a 

alienações dos bens apreendidos atribuindo à Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD) a competência a fim de dar destinação dos bens apreendidos e não 

leiloados, cujo prazo para a devolução do dinheiro ao acusado, em caso de absolvição 

do réu, é de 3 (três) dias úteis. 

 Outra inovação da lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019) foi 

a obrigação da conversão de moeda estrangeira em nacional, algo até então não 

obrigatório, corrigindo dessa forma um problema que afetava cerca de 2.700 (valor 

em 22 de fevereiro de 2019) processos que envolviam moedas estrangeiras com 

decisão judicial de perdimento em favor do FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas), os 

quais até a edição da Medida Provisória 885/2019 (BRASIL, 2019) ainda não tinham 

sido convertidas, conforme exposto em EMI nº 00044/2019/MJSP/ME (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2019). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.886-2019?OpenDocument
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 Exposto isto, deve-se recordar que várias das apreensões de drogas 

mencionadas na subseção 1.1 (O Amazonas Como Corredor Fluvial para o Tráfico 

Internacional de Drogas) ocorreram em embarcações de grande porte de alto valor 

comercial, as quais sofreram mudanças em sua estrutura com o objetivo de tornarem 

preparadas para o transporte de elevadas cargas de drogas.  

Nesse giro, a lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019), vem por 

assim dizer, se somar a artigo 5º, § 1º, da Lei nº 7.560, de 1986 (BRASIL, 1986), a fim 

de estimular a participação dos Estados da Federação no processo de vendas dos 

bens alienados obtidos em decorrência do tráfico de drogas, para que recebam os 

percentuais de 20 a 40% do valor adquirido com a venda, conforme previsto em lei. 

4 DAS SUGESTÕES E ESTRATÉGIAS   

O tráfico de drogas é uma atividade ilegal complexa sendo praticado por 

Organizações Criminosas as quais, no decorrer de várias décadas, desenvolveram 

técnicas cada vez mais sofisticadas para burlar os sistemas de controle dos Estados, 

buscando cada vez mais conexões com outras cadeias produtivas (RAMALHO, 2017), 

bem como não reconhece limites fronteiriços internacionais. 

Ademais, a alienação do valor dos bens correspondente às apreensões do 

tráfico de drogas mais facilitada pela lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019 (BRASIL, 

2019), bem como a maior facilidade de acesso a verbas destinadas a trabalhos contra 

o tráfico de drogas, pode ser uma estratégia para o financiamento das instituições 

responsáveis pelas ações repressivas que visem inibir o tráfico de substâncias ilícitas. 

Neste sentido, a integração das agências de fiscalização federal (Polícia 

Federal) e Forças Armadas nas regiões de fronteira com estaduais (Polícias 

Estaduais), além da maior integração entre as congêneres dos países vizinhos do 

Brasil, assim como o fortalecimento da capacidade de inteligência afim de identificar 

o patrimônio adquirido através do tráfico de drogas, principalmente de membros de 

elevado escalão de Organizações Criminosas Internacionais, são medidas essenciais 

para o efetivo controle do tráfico de drogas. 

O investimento em inteligência, ou seja, a obtenção de informações 

privilegiadas a respeito da condução das atividades ilícitas das organizações 

criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, é essencial para tornar o trabalho contra 
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o tráfico de drogas mais efetivo, aplicando verbas onde se obtenha resultados mais 

expressivos. 

No caso do Estado do Amazonas a logística para atuação das agências 

governamentais competentes para atuar contra o tráfico de drogas, conforme já 

comentado, é cara, exigindo assim grandes investimentos para aquisição e 

manutenção de material, obtenção de tecnologia, treinamento e manutenção de 

efetivo especializado tanto nas ações de enfrentamento quanto em inteligência, seja 

eletrônica ou mesmo de cunho humano.  

CONCLUSÃO 

O tráfico de drogas no Brasil é mais que um crime definido no arcabouço 

jurídico do país, é um fenômeno complexo que envolve muito mais que o simples 

vendedor de droga no varejo, cuja ramificação ultrapassa limites transfronteiriços, seja 

na aquisição da droga seja na destinação, bem como se relaciona com outros delitos, 

principalmente em regiões de fronteira. 

O Brasil, além de polo consumidor, é importante entreposto comercial para 

droga produzidos por nossos vizinhos, onde organizações criminosas atuam de forma 

enevoada para enganar os sistemas de controle Estatais. 

O Amazonas está inserido num bioma ímpar, sendo região coberta de uma 

vegetação densa, com clima quente e úmido, onde predomina duas estações 

bastantes distintas, proporcionando período de cheia e momento de seca, quando os 

rios ou estão em sua capacidade plena, ou apesentam-se em seu mínimo, no entanto 

ainda navegáveis para quem detém conhecimento da região. 

É nesse conhecimento de navegação do homem amazônico que se valem 

organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas, tendo em vista os rios 

serem o meio de transporte predominante na região. 

Muitas organizações transportam pela malha fluvial do Estado elevadas cargas 

de drogas, as quais se destinam tanto ao mercado interno, quanto ao exterior, 

proporcionando altos ganhos para membros das Organizações Criminosas que estão 

em posições hierárquicas mais elevadas. 

Historicamente, o Amazonas começou a ser visto como porta de entrada para 

a droga, principalmente a cocaína, na década de 1980, assumindo papel cada vez 

mais estratégico no mercado mundial dessa droga, demonstrado por recentes 
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apreensões de grande monta, tanto cocaína quanto da variante da maconha mais 

potente, sendo por isso região de disputas de facções criminosas. 

O controle do tráfico de drogas na região é extremamente caro em função da 

difícil logística intrínseca da região, exigindo investimentos elevados pelo poder 

público. 

A recente aprovação da lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019 (BRASIL, 2019) 

vem atender essa dificuldade uma vez que torna mais fácil a destinação dos bens 

apreendido do tráfico de drogas. 

No entanto, ações integradas entre as forças de segurança federais e 

estaduais, além de trabalhos com forças congêneres de países vizinhos, bem como o 

maciço investimento em inteligência são práticas que devem ser adotadas para maior 

efetividade no controle do tráfico de drogas.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo acerca das audiência de custódia, surgiu do interesse 
acadêmico pela temática da Responsabilidade do Estado e da Dignidade da Pessoa 
Humana, analisando e discutindo o problema relativo à Audiência de Custódia por 
Videoconferência em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que cada vez mais 
há relatos de torturas, maus-tratos e violência policial em suas abordagens, o que se 
configura crime de abuso de autoridade, que é quando o agente faz o que a lei não 
permite fazer. Sabe-se que o problema abordado é uma realidade crescente em nosso 
país, por isso a importância de trazermos para a sociedade a discussão sobre este 
assunto, que levanta opiniões diversas sobre essa forma de desencarceramento dos 
presos, sendo assim, traz as Leis e Tratados que norteiam as Audiências de Custódia, 
como objeto de estudo, e seu papel como instrumento constitucional de concretização 
de direitos. O referido artigo utilizou-se do método dedutivo, tendo como base a 
pesquisa bibliográfica ampla, a fim de alcançar o resultado esperado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Audiência de Custódia. Dignidade da Pessoa Humana. 
Responsabilidade do Estado.  

 

INTRODUÇÃO 

Prevista em Pactos e Tratados assinados pelo Brasil como a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

a audiência de custódia tende a garantir a rápida apresentação da pessoa presa em 

flagrante à um juiz. 

Atendendo a Resolução n° 213 de 15/12/2015 os Tribunais do Brasil passaram 

a realizar as audiências de custódias, que tem como objetivo, no primeiro momento, 

analisar a regularidade do flagrante e verificar se está de acordo com a lei. Se esse 

flagrante for regular é feita a análise quanto a possibilidade de fixação de medidas 

cautelares diversas da prisão, todavia, não sendo possível qualquer das medidas 

cautelares a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 

mailto:beatrizjudiciarioenotariais@gmail.com
mailto:lidia_cerdeira@hotmail.com
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A Dignidade da Pessoa Humana é um Princípio previsto na Constituição 

Federal. Portanto, é Responsabilidade do Estado, portanto a ideia é que se dê uma 

solução para a questão da prisão processual o mais célere possível, evitando assim 

prisões desnecessárias e resguardando prisões que sejam efetivamente necessárias. 

Em até 24 horas o indivíduo é levado à presença de um juiz, promotor e defensor 

público é esclarecido à essa pessoa qual a finalidade da audiência de custódia e quais 

seriam os desdobramentos ou procedimentos seguintes para que se tenha 

informações iniciais do que possa acontecer a partir daquela prisão. 

Insta salientar que diante da realidade em face a pandemia mundial do novo 

Coronavírus essas audiências estão sendo realizadas na forma de videoconferências, 

na qual o judiciário tem se utilizado da tecnologia ao seu favor. 

A seguinte pesquisa bibliográfica explicativa, utilizou-se do método de 

abordagem dedutivo, tendo como objetivo o alcance dos conhecimentos de forma 

generalizada para uma questão particularizada, sendo base para o estudo tanto em 

livros, doutrinas, teses, revistas jurídicas, tanto no meio físico quanto digital. 

1 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

A normativa da Audiência de Custódia tem se a partir do direito internacional 

por muitos anos tendo como base tratados e convenções como: a Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos e Liberdade Fundamentais (1950); Convenção 

Americana de Direitos Humanos (1969), através destas surge normativamente o 

direito processual penal interno da Audiência de Custódia. 

A norma decorre de dois Tratados Internacionais: o Pacto Internacional de 

Direitos Civis, das Nações Unidas e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

- também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. O Brasil é signatário de 

ambos, o que faz com que eles ingressassem como norma em nosso ordenamento 

jurídico. 

A audiência de custódia consiste, portanto, na condução do preso, sem 

demora, à presença de uma autoridade judicial que deverá, a partir de prévio 

contraditório estabelecido entre o Ministério Público e a Defesa, exercer um controle 

imediato da legalidade e necessidade da prisão, assim como apreciar questões 

relativas à pessoa do cidadão conduzido, notadamente a presença de maus tratos ou 

tortura. 
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Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992, bem como da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos – CADH (Pacto de San Jose da Costa Rica), coligando à 

ordem jurídica interna por meio da promulgação do Decreto nº 678, de 06 de 

novembro de 1992, nesses dois tratados de direitos humanos a audiência de custódia 

está expressamente assegurada. O Projeto de Lei – PLS nº 554/2011, que tramita no 

Senado Federal para garantir expressamente naquele código a tão falada audiência 

de custódia, que tem como escopo alterar o art. 306 do Código de Processo Penal 

(CPP). O Direito Internacional Público e para ser inserido no ordenamento jurídico 

brasileiro, por meio de ratificação dos Tratados Internacionais que o asseguram, haja 

vista que o Brasil é a favor do Pacto de Direitos Civis e Políticos. 

  
O Direito Internacional Público é o ramo do Direito que regula as 
relações internacionais, a cooperação internacional e temas de 
interesse da sociedade internacional, disciplinando os 
relacionamentos que envolvem Estados, organizações internacionais 
e outros atores em temas de interesse internacional, bem como 
conferindo proteção adicional a valores caros à humanidade, como a 
paz e os direitos humanos. […]. (PORTELA, 2013, p. 57). 

 

Devemos conhecer e entender o que é fundamentalmente a audiência de 

custódia. Em breve resumo, baseia-se no fato de que, aquele que for levado à prisão 

deverá ser ouvido sem demora, o que quer dizer: deve ser levado imediatamente à 

presença da autoridade judiciária competente. Deve se apresentar incontinenti ao juiz 

habilitado para essa finalidade. 

Por fim, trata-se de um princípio fundamental do Direito Internacional Público, 

que tem por base no direito das gentes ou direito dos povos, compunha-se das normas 

do Direito Romano que eram aplicáveis aos estrangeiros. Os antigos romanos 

permitiam que os estrangeiros invocassem determinadas regras do direito romano de 

modo a facilitar as relações comerciais com outros povos. 

Direito essencial para garantir que o preso seja levado ao estabelecimento 

penal em situação absolutamente compatível com a lei, sem que sofra qualquer tipo 

de violação. Sobretudo a tortura, ou mesmo que não seja levado ao cárcere e sim 

colocado em liberdade de imediato, se assim for o caso. 

Direito Público Interno no Brasil, rege as suas bases nas leis vigentes, não 

regulamenta a, advertindo o caso previsto no art. 287, do Código de Processo Penal 

no que se refere ao crime inafiançável, o amplificador legal mencionado diz no 

conteúdo do seu texto: 
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Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não 
obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente 
apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.” Do contrário, esse 
preso pode ficar sem se avistar com o um juiz competente por muitos 
meses, o que é corriqueiro em nosso Território. (PAIVA, 2015, p. 33). 

 

Porém essa questão é classificada de forma um pouco diferente por Caio Paiva, 

especialista em Ciências Criminais e defensor público da União, que analisou o 

dispositivo mencionado, e diz que:  

 
Aqui, porém, não há uma audiência de custódia propriamente dita, 
mas apenas uma “audiência de apresentação”, cuja finalidade é 
menos ampla do que a daquela, eis que se limita à provar para o 
conduzido que contra ele havia sido expedido um mandado de prisão. 
(PAIVA, 2015, p. 34). 

 

Acrescenta ainda sobre a discussão apresentada, o entendimento de Basileu 

Garcia (1945), que recorda, a propósito, que o art. 287 do CPP concilia o interesse 

individual com o interesse social, pois: 

 
[…] O primeiro exige “a obediência a fórmulas que resguardem de 
abusos o direito à liberdade”, razão pela qual “tolerando a lei a captura 
sem exibição do mandado nos crimes mais graves, os inafiançáveis, 
determina seja o preso imediatamente conduzido à presença do 
magistrado que haja ordenado a prisão. (GARCIA, 1945, p. 36).     

 

A audiência de custódia do Direito Internacional Público e os Direitos Humanos 

não podem ser desagregadas, haja vista que o Brasil é signatário do Pacto de Direitos 

Civis e Políticos, por meio do Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992, que reconhece 

a todos os membros da família humana direitos iguais e inalienáveis, constituindo a 

dignidade da pessoa humana o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo. Nesse mesmo entendimento, o item 3 do Artigo 9 do referido Pacto, 

estabelece que:  

 

3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração 
penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de 
outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o 
direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. 
A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá 
constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a 
garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à 
audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a 
execução da sentença. […] 
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O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 

CADH (Pacto de San Jose da Costa Rica), incorporado à nossa ordem jurídica interna 

por meio da promulgação do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, pois 

cumpriu todos os pontos exigidos pelo processo legislativo, que traz igual 

determinação no item 5 do seu Artigo 7 que trata do Direito à Liberdade Pessoal, ipsis 

litteris: 

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
funções judiciais e tem direito a ser posta em liberdade, sem prejuízo 
de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a 
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. […]. 

 

Assim, é de fácil entendimento as normas constantes dos Tratados 

Internacionais mencionados, que são de clareza inquestionável, ao orientar que o 

detido deve ser conduzido sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade 

autorizada por lei a exercer funções judiciais. 

Os avanços relacionados nos pós implemento da audiência de custódia no 

Brasil, trazem dados fidedignos que evidenciam de forma clara e coesa que houve 

diminuição do número de prisões ilegais, gerando economia aos cofres púbicos, bem 

como a diminuição de abusos policiais durante as prisões em flagrante. São diversos 

os benefícios trazidos com a implementação da audiência de custódia no Brasil, 

principalmente, pela missão de diminuir o encarceramento em massa no país, através 

da audiência se proporciona um encontro do juiz com o preso, ultrapassando-se, desta 

forma: “A fronteira do papel estabelecida no art. 306, §1º do Código de Processo 

Penal, que satisfaz com o mero envio do auto de prisão em flagrante para o 

magistrado” (LOPES JÚNIOR; PAIVA, 2014, p. 13).  

Relacionado aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, esses avanços 

contribuem de forma direta e são eficazes no combate à prática de tortura e tratamento 

indigno ao preso, também age ao combate à superlotação carcerária, com a 

apresentação imediata da pessoa detida ao juiz, como já foi demonstrado, é um 

mecanismo que possibilita à autoridade judiciária a avaliação da legalidade da prisão. 

Sendo assim, a realização da audiência de custódia diminui a possibilidade de prisões 

manifestamente ilegais. 

 

2. AS MUDANÇAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM A CHEGADA DO PACOTE 

ANTICRIME - LEI N.º 13.964/2019 
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A Lei n.º 13.964/2019  alterou diversas leis, dentre elas o Código de Processo 

Penal e a regulamentação da audiência de custódia, é um ponto positivo em favor dos 

direitos humanos a ser destacado nos seus artigos 282; 287; 310 e 311 do CPP. Para 

cumprir tais finalidades e tornar a audiência de custódia não apenas um simbolismo, 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já adotava o prazo de 24 horas para que a 

apresentação pessoal do preso à autoridade judiciária, para que fosse adotada a 

medida mais eficaz e justa ao caso concreto, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

213, de 2015: 
 

(CNJ adotava, artigo 1º da Resolução nº 213,de 2015). 
Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, 
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja 
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do 
flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as 
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 

 

Entretanto, somente com a chegada da lei 13.964/19 (pacote anticrime), 

passou a integrar o CPP.  A audiência de custódia é compatível com qualquer espécie 

de prisão cautelar processual, o Juiz da audiência de custódia não irá reavaliar os 

requisitos que motivaram a prisão preventiva ou temporária. Cabe ao Juiz da 

audiência de custódia analisar se o cumprimento foi feito legalmente, se não houve 

abuso praticados por quem cumpriu. 

De acordo com os dados apresentado no site do CNJ no primeiro ano, após 

entrar em vigor a Lei 13.964/2019 ocorreram total 2.104 no ano de 2019, audiências 

de custódia, conforme podemos observar, com a lei atual pode ser realizada a 

audiência de custódia também nas outras espécies de prisões (preventiva e 

temporária) não mais, somente nas prisões em flagrante. Os resultados possíveis da 

audiência de custódia são: O relaxamento de eventual prisão ilegal (art. 310, I, do 

Código de Processo Penal); A concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança 

(art. 310, III, do Código de Processo Penal);  A substituição da prisão em flagrante por 

medidas cautelares diversas (arts. 310, II, parte final, e 319 do Código de Processo 

Penal);  A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, parte 

inicial, do Código de Processo Penal); A análise do cabimento da mediação penal, o 

que evita a judicialização do conflito e corrobora para a instituição de práticas 

restaurativas; Encaminhamentos de natureza assistencial;  O encaminhamento de 

providências para a apuração de eventual prática de maus-tratos ou de tortura durante 

a prisão. 
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As mudanças que o pacote anticrime trouxe para o artigo 282, com base na 

redação anterior do artigo 282,§ 2º do CPP, a posição majoritária era que na fase do 

inquérito policial, era necessário pedido ou requerimento. 

A exceção: Conversão do flagrante em prisão preventiva. No entanto, na fase 

Judicial o § 2ºdo artigo 282 afirmava isso expressamente. Após a Lei nº 13.964/2019, 

o juiz não pode mais conceder medidas cautelares de ofício, após a alteração da 

redação do § 2º do Artigo 282 do CPP, acabou com a possibilidade. 

A atual redação do artigo 287, diz que aquele que for preso em decorrência do 

cumprimento de mandado de prisão (preventiva ou temporária) também deverá 

passar pela audiência de custódia, que será realizada pelo juiz que decretou a prisão. 

Por que fora acrescida a expressão “para a realização de audiência de custódia” ao 

artigo 287. Após a regulamentação da realização das audiências de custódia nos 

casos de prisão em flagrante, com a antiga redação tinha uma lacuna sobre a 

apresentação do preso em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, seja 

prisão preventiva ou prisão temporária.  

No Art. 310 do CPP. Foi alterado apenas o caput, para deixar clara a 

indispensabilidade da realização da audiência de custódia. O que fez toda diferença, 

o inciso II não foi modificado. 

 

Art. 310 do CPP. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo 
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, 
o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do 
acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública 
e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, 
fundamentadamente: (...) 
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes 
os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem 
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisão; ou (o inciso II não foi modificado). 

 

Somente o Juiz da audiência de custódia poderá avaliar as legalidades da 

prisão e decretar as medidas cautelares se necessário for. Uma vez o sujeito preso 

em flagrante, e finalizado o flagrante, a partir que esse auto de flagrante chega às 

mãos do magistrado, ele tem o prazo de 24 h para realizar a audiência de custodia, 

como já dito antes em primeiro lugar será analisado se os direitos humanos do 

acusado foram respeitados, em segundo momento ira se verificar se o acusado tem 

condições de responder ao processo em liberdade, em razão de uma concessão de 

liberdade provisória etc. 
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Ao final da audiência de custódia será adotada a medida mais eficaz e justa ao 

acusado. Devemos ter em mente que a audiência de custódia tem então essa dupla 

finalidade.  

No Art. 311. (caput) do CPP. Foi excluída expressamente a possibilidade que 

existia antes, de que o juiz decretasse a prisão preventiva de ofício (sem 

requerimento). Portanto, caso não ocorra realização da audiência de custódia 

qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com 

o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade. 

Se o magistrado deixar de realizar a audiência de custódia e não apresentar 

uma motivação idônea para essa conduta, ele estará sujeito à tríplice 

responsabilidade, nos termos do art. 310, § 3º do CPP. 

3 AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS POR VIDEOCONFERÊNCIAS 

Discute-se sobre o uso da videoconferência nas audiências de custódia devido 

a sua relevância na sociedade, há que se considerar que existe uma Resolução n° 

105/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que dispõe sobre a documentação 

dos depoimentos por meio do sistema audiovisual e realização de interrogatório e 

inquirição de testemunhas por videoconferência. Muito embora a audiência de 

custódia nessa modalidade esteja fundamentada no Código Processual Penal em seu 

artigo 185,§ 2°, ela não é vista com bons olhos por alguns operadores do direito. 

No ano de 2015 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) estava 

analisando a implantação das audiências de custódias de forma virtual, tal posição 

era defendida por alguns juízes e o Ministério Público, mas a seccional do Distrito 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública eram contrárias a 

isso. 

De acordo com Alexandre Vieira de Queiroz (membro da Coordenação de 

Acompanhamento do Sistema Carcerário e conselheiro da OAB-DF) “é inaceitável 

que uma unidade da Federação como o Distrito Federal, embora viva uma complicada 

situação financeira no momento, não faça a modalidade presencial. Seríamos motivo 

de chacota nacional porque nenhuma está usando videoconferência”. 

 Em agosto do ano de 2016 o Desembargador Federal Paulo Fontes, do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), entendeu que as audiências de 

custódia não podem ser feitas por videoconferência nem antes que o preso em 
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flagrante tenha encontro reservado com um advogado ou defensor público. Pois para 

ele, “a utilização deste mecanismo [teleconferência] acabaria por desvirtuar o sentido 

do ato, pois o contato pessoal mostra-se necessário para a apuração de eventuais 

ilegalidades, como tortura e maus-tratos, no momento da prisão”. 

Em novembro de 2016 foi aprovado pelo senado o projeto de lei que permite 

que o cidadão que tenha sido flagrado seja ouvido por videoconferência e que seja 

apresentado a um juiz em até 72 horas, embora o prazo comum seja 24 horas. As 

novidades foram incluídas por emenda do senador Aloysio Nunes, na qual defendeu 

a necessidade de “adequar a legislação à realidade brasileira” e foram bastante 

criticadas pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa. 

No ano de 2017, na cidade de Piracanjuba em Goiás juiz o juiz de 

Direito Gabriel Consigliero Lessa, do Juizado Especial Cível e Criminal realizou 

audiência de custódia via WhatsApp no qual deu liberdade provisória para o detento. 

Em novembro do ano de 2020 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou 

por maioria um ato normativo que trata da realização de audiências de custódia por 

videoconferência, quando não for possível de forma presencial em até vinte e quatro 

horas. Essa medida está sendo bastante criticada pelos operadores do direito ao 

realizar audiências de custódias de forma virtual (através de videoconferência) tudo 

isso porque eles entendem que a medida prejudicará a população mais vulnerável. 

Basicamente essa audiência serve para duas coisas: averiguar a legalidade da 

prisão em flagrante ou prisão cautelar, e, verificar traços de torturas e violência policial 

contra o acusado. Quando a audiência ocorre de forma virtual essa segunda 

finalidade, que é de captar resquícios de violência se perde.  

4 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TEMPOS DA PANDEMIA COVID-19 

Pode-se afirmar que devido ao cenário atual da pandemia decorrente do novo 

coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março 

de 2020,  a tecnologia têm sido um aliado de suma importância para que o judiciário 

não deixe de exercer seu papel, e por meios de plataformas de reuniões online estão 

sendo realizadas as audiências de custódias, para que seja atendida as 

recomendações de medidas restritivas de saúde, como por exemplo, o distanciamento 

social. 
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Em 17 de março do ano de dois mil e vinte (2020) criou-se a Recomendação 

n° 62 do Conselho Nacional de Justiça que recomenda aos Tribunais e magistrados a 

adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – 

Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. E, em seu artigo 

8º que postula aos Tribunais e magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente 

durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos 

epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, 

considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo 

artigo 310, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Penal, para a não realização de 

audiências de custódias. 

Ocorre que na semana de implantação do sistema de audiência de custódia por meio 

eletrônico (em meados de março do ano de 2020), observou-se que ainda havia um 

aglomerado de funcionários (agentes) e operadores do direito que eram incompatível com 

as medidas sanitárias vigentes, portanto entendeu-se que a videoconferência seria inviável, 

razão pela qual, com a participação ativa do Ministério Público, na concepção desse novo 

modelo de atuação, pensou-se em suspender a realização das audiências de custódias por 

hora.  

E com a suspenção dessas audiências de forma presencial há uma 

preocupação sobre os relatos de violências por partes das pessoas presas em 

flagrantes que antes tinham um contato com juiz, promotor e até Defensor Público, 

porém agora não tem.  

As audiências de custodias por videoconferências vai durar até o fim da 

pandemia,   pois essa decisão é do Conselho Nacional de Justiça que foi aprovada 

por maioria dos votos essa nova regra modifica uma resolução do próprio CNJ que  

vedava a audiência de custodia feitas por videoconferências, com isso o uso das 

plataformas digitais fica permitida enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, 

nos casos em que não for possível a realização do procedimento presencial no prazo 

de 24 horas após a prisão em flagrante como determina a lei, tal medida é para evitar 

prisões desnecessárias. 

Em novembro do ano de dois mil e vinte (2020), o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux propôs um 

método de avaliação com o intuito da prevenção dos abusos ou constrangimentos 

ilegais para a execução de audiências de custódias por videoconferências durante a 

pandemia. Ele afirmou que “o grande dilema é não realizar ou realizar com cautelas. 
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É claro que sabemos que tem que ser com presença física. Mas tem de haver 

exceções para momentos de anormalidade”.   

O CNJ definiu ainda novos critérios para a realização das audiências de 

custódias por videoconferências enquanto durar a pandemia, para diminuir o risco da 

Covid-19. São eles:  

• Realização de exames no Instituto Médico Legal (IML) antes do início da audiência; 

• Instalação de câmeras de 360º nas salas de audiência e equipamentos na porta dessas 

salas; e 

• Direito de entrevista reservada entre o detento e o defensor. 

Essas medidas são extremamente necessárias para assegurar que as audiências de 

custódias realizadas por videoconferências possam alcançar seus objetivos coibindo 

qualquer tipo de tortura e maus - tratos, e, assim evitar prejuízos a milhares de custodiados.  

Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, de março do ano de dois mil e vinte 

(2020) até maio do ano subsequente foi realizado no total de 15.951 audiências de custódias, 

só não fica claro se foram realizadas remotamente ou de forma presencial. Dessas 

audiências 1.562 houve relatos de maus - tratos ou tortura.  

CONCLUSÃO 

Verifica-se que há posições diversas especificamente no que tange essas 

audiências serem realizadas por videoconferências. Tendo em vista as alterações 

feitas no Código de Processo Penal, neste caso, quem realizará a audiência de 

custódia é o juiz das garantias, antes essas audiências de custódia estavam previstas 

apenas pela regulamentação do Conselho Nacional de Justiça.  

Essa apresentação imediata do acusado é o meio mais seguro para que sejam 

constatadas se houve eventuais irregularidades no momento da prisão, como por 

exemplo, as agressões, só então a aplicação das medidas cautelares se for o caso, 

ou relaxamento.  Acontece nas prisões em flagrante, mas teoricamente nada impede 

de aplicar nas outras espécies de prisões (preventiva e temporária),  que estão sendo 

objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF)  no que concerne a 

constitucionalidade  das previsões legais que regem a sua aplicação. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) diz que não é cabível a audiência de 

custódia por meio de videoconferência, isso porque a Resolução n° 213/2015 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deixa claro que uma vez ocorrendo um mandado 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
2

2
6

 

de prisão fora da jurisdição quem deve assegurar, cuidar, zelar pelos direitos do 

detento é o juiz da comarca diversa onde foi executado o mandado de prisão, de 

maneira que será realizado presencialmente a audiência de custódia  ainda que o 

processo judicial esteja tramitando em outra Comarca. 

Ressalta-se que a população mundial estar vivendo uma pandemia em face a 

Covid-19 e por isso foram adotadas medidas restritivas de saúde, e, então o CNJ 

baixou as recomendações n° 62 e 68/2020 que trata sobre as medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo Coronavírus, que prevê que sejam analisados os 

autos de prisões em flagrante pelo próprio juiz processante daquele auto em que for 

distribuído o processo.  

Ademais, esse artigo é de suma importância para o nosso conhecimento, pois 

o aprofundamento deste tema nos fez compreender melhor como as audiências de 

custodias teoricamente funcionam, mas sabemos que da forma que ela vem realizada 

(por videoconferência) não é tão eficaz quanto deveria, pois não se pode aferir se 

houve, de fato, tortura ou não.  Assim sendo, espera-se o retorno da normalidade para 

que seja dado a continuidade das audiências de forma presencial com o contraditório 

previsto em lei. 
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RESUMO  

A violência contra a mulher é uma questão histórica e cultural, sendo 
imprescindível a busca para a erradicação da mesma. A sociedade, culturalmente 
patriarcal, trouxe suas raízes para todo o mundo, inclusive para o Brasil, o qual, 
contemporaneamente sancionou o primeiro instrumento nacional de coibição para os 
crimes de violência contra a mulher, isto é, a lei 11.340/2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha. Esta lei possui o intuito de amparar as mulheres de todos os tipos de 
violência através de mecanismos que buscam coibir a violência de gênero. Contudo, 
o Estado não possui efetiva aplicabilidade dessas medidas, principalmente como a 
fiscalização para não reincidência do agressor. Ademais, segundo o Mapa de 
Violência (2015), de 2003 a 2013 a taxa de vítimas de homicídio do sexo feminino 
cresceu em mais de 21%, e, nestes períodos a Lei Maria da Penha já se encontrava 
em vigor desde 2006, revelando a sua insuficiência e a falta de medidas que garantam 
seus efeitos. Por estes motivos viu-se como imprescindível a criação do crime de 
Feminicídio como uma das qualificadoras do crime de homicídio. Assim, o propósito 
deste artigo é trazer uma pesquisa exploratória analisando a mulher na sociedade 
bem como a violência sofrida pela mesma e os mecanismos utilizados no Brasil, 
através de pesquisas bibliográficas e materiais publicados, expondo os aspectos 
históricos, dados estatísticos, a contextualização dos termos abordados com base em 
leis, artigos e doutrinas presentes e atuantes na legislação brasileira. Desta forma, 
objetiva-se mostrar tal gargalo existente no Brasil em sua cultura e leis, trazendo 
assim, soluções concretas e decisivas para este problema, garantindo que na prática 
tais leis possam surtir seus devidos efeitos legais, como também a ruptura da cultura 
da violência contra a mulher através da educação e a ressocialização dos agressores, 
resultando uma sociedade mais justa para todos.  

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Direito Penal, Violência Doméstica, 
Homicídio de Mulheres. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade, culturalmente patriarcal, bem como a violência contra a mulher 

por motivos de gênero, são questões históricas e culturais que precipitam até os dias 

atuais e abrangem todo o mundo, inclusive o Brasil, o qual, em 2006 sancionou o 

primeiro instrumento nacional de coibição para os crimes de violência contra a mulher, 

isto é, a Lei Maria da Penha (lei 11.340/2006). Contudo, o Mapa de Violência (2015), 
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mostra que de 2003 a 2013 a taxa de vítimas de homicídio do sexo feminino cresceu 

em mais de 21%, revelando a insuficiência da lei anteriormente citada, bem como as 

falhas de acompanhamento e fiscalização do Estado e, a cultura patriarcal e de 

violência contra a mulher como algo comum, ainda enraizada na sociedade. Por estes 

motivos viu-se como imprescindível a criação do crime de Feminicídio como uma das 

qualificadoras do crime de homicídio. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil apresenta sua taxa 

de feminicídio, que é de 4,8 para 100 mil mulheres. De maneira análoga, este é 

apontado como o 5° país que mais mata mulheres no mundo (ONU, 2016). A 

Convenção de Belém do Pará (CIDH, 1994), conceitua a violência contra a mulher 

como: “Qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou  

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada”. 

O presente estudo possui uma importante relevância, tendo como um de seus 

propósitos informar e conscientizar a sociedade. A partir das conceituações de 

violência e a divulgação das leis, as vítimas terão ciência da importância de colaborar 

com a denúncia de seus agressores, e estes serão coibidos e devidamente punidos. 

Correlativamente, no âmbito acadêmico, a análise procura informar e, por fim, 

relacionar aos Direitos Humanos e ao Direito Penal, esperando que estes, sobretudo 

o último, se tornem efetivos além das folhas. 

As alterações ocorridas nas leis brasileiras bem como a criação de novas 

medidas teoricamente aprazíveis, porém, não eficazes em sua totalidade, revelam um 

verdadeiro e significativo impasse que, indispensavelmente, necessita ser 

solucionado. A delonga, ignorância e desinteresse de conhecimento do caso e sua 

solução vem ceifando a vida de inúmeras mulheres durante anos. 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a mulher na sociedade bem como 

a violência sofrida pela mesma, analisando os aspectos que influenciaram tal 

acontecimento e os mecanismos utilizados no Brasil, por motivos de percepção da 

necessidade de medidas inadiáveis, para coibir a violência doméstica contra a mulher, 

objetivando soluções concretas e decisivas para este problema. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória a qual visa proporcionar maior 

familiaridade com o assunto abordado. É utilizado no decorrer do trabalho pesquisas 

bibliográficas, elaboradas a partir dos materiais já publicados e disponibilizados na 

internet. Serão expostos os aspectos históricos que persuadiram ao momento atual, 
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além da contextualização dos termos violência contra mulher e feminicídio. Por fim, 

serão realizados levantamentos bibliográficos sobre a temática abordada através de 

leis, artigos e doutrinas presentes e atuantes na legislação brasileira. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Na etimologia, a palavra “família” significa servo ou escravo. Além disso, a 

origem dessa palavra faz alusão a possessividade das relações primitivas, onde a 

mulher tinha o seu marido como “o seu senhor”, tendo assim, que o obedecer. 

(OSÓRIO, 2002). Na Mesopotâmia, ano 2 mil a.C., o casamento era uma espécie de  

contrato onde a mulher era “comprada” pelo marido, e, caso ela fosse estéril, ou seja, 

sem capacidade para gerar filho, o marido poderia adquirir outra esposa. Na 

sociedade grega do século V os homens prevaleciam e só eles eram considerados 

cidadãos. Em Atenas, a democracia também era restrita aos homens adultos. (LEITE, 

1994; VICENTINO, 1997). 

Segundo Moraes (2018), no Brasil Colônia, a ideologia patriarcal sustentava as 

relações sociais, onde índias eram agredidas pelos colonizadores, e as negras, 

submissas. Na contemporaneidade, em 1916, o Estado brasileiro criou o Código Civil 

onde neste a mulher só poderia trabalhar com a devida autorização do marido. Além 

disso, no ano de 2002, com a publicação do novo Código Civil Brasileiro, em seu artigo 

233 ainda trazia o homem como o chefe da sociedade conjugal. (BLAY, 2003). 

No Brasil, a violência passional, ou seja, aquela que possui uma relação íntima 

entre o agressor e a vítima, ocorre em grande número e em todas as classes sociais. 

(MASCARENHAS, 1985). 

 

O patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam 
todas as sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade 
imposta, institucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos no 
âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser exercida, é 
necessário que o patriarcalismo permeie toda a organização da 
sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à 
cultura. [...] A família patriarcal, base fundamental do patriarcalismo, 
vem sendo contestada neste fim de milênio pelos processos, 
inseparáveis, de transformação do trabalho feminino e da 
conscientização da mulher. (CASTELLS, 2000. p. 169). 
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Contudo, desde o século XIX o contexto brasileiro vem mudando, pois com a 

industrialização e consequentemente a urbanização, as mulheres passaram a 

trabalhar fora de casa e a estudar. Com isso, a presença da mulher nesses âmbitos e 

a transformação da antiga vida cotidiana é questionada pelos homens pois 

acreditavam ser o estopim dos conflitos em um sistema. Do outro lado, as mulheres 

começaram a confrontar os costumes patriarcais, questionando o machismo entre 

outros abusos. (LEITE, 1994; BLAY, 2003). 

A violência contra a mulher é algo histórico, se tornando, assim, natural e 

banalizado, oriunda de uma cultura repressiva e dominadora a qual atinge vítimas 

diversas. Mesmo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, trazendo 

em seu artigo 226 a família como base da sociedade possuindo então a devida 

proteção do Estado, bem como em seu § 8º, afirmando esta proteção para todos os 

integrantes da família e coibindo a violência no âmbito das relações, a agressão e o 

homicídio de mulheres por motivo torpe continuaram sendo tratados como crime de 

menor potencial ofensivo (contravenções penais) e enquadrada na Lei n. 9.099/1995. 

De acordo com a teoria inserida na doutrina por Silva Sanches, esta lei se refere a 2ª 

velocidade do Direito Penal, a qual é tratada como infração penal menos grave 

possuindo, portanto, penas alternativas (cestas básicas, trabalho comunitário) e 

procedimento célere e sem apresentar ameaça relevante. (MASSON, 2010). 

2.2 DADOS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NOS ANOS DE 1995 A 
2015 

Através de pesquisas feitas pelo Suplemento de Vitimização da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(PNAD/IBGE) com dados do ano de 2009, pela Pesquisa Nacional de Vitimização 

(PNV) dos anos de 2010 a 2012 e pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, 

pela Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) juntamente com o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e por fim, pelo Balanço 2014 do Ligue 

180 – Central de Atendimento à Mulher, é revelado a incidência da violência contra as 

mulheres no Brasil. 

Antes, insta mencionar que as taxas de homicídio no Brasil são historicamente 

altas, sendo o foco principal de vítimas a população masculina, não sendo necessário, 

portanto, uma comparação na taxa de morte entre homens e mulheres, porém, um 

estudo das características específicas sobre a violência para com o sexo feminino, 
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visto que este não é explicado pelo aumento da violência urbana no país, mas sim 

pelo aumento de violência dentro da própria casa através de conhecidos. 

No Brasil, no ano de 2009, a PNAD relata que 2.530.410 pessoas sofreram 

agressão física, entre estas 42,7%, isto é, 1.447.694, eram mulheres. Além disso, 

neste mesmo ano, entre esta taxa das mulheres que sofreram agressão física, 43% 

(465.985) estavam em sua residência no momento da agressão, e, no caso de 

homens, apenas 12,3% (177.634) estavam na própria residência. Assim, também é 

observado que a maior parte dos ataques contra mulheres é realizada por pessoas 

conhecidas (cônjuges, ex-cônjuges e parentes), onde isto representa 70% dos casos.  

Em 2013, os dados da PNS reforçam os dados da PNAD, onde a incidência de 

agressão cometida por conhecidos é maior entre as mulheres (3,1%) do que entre os 

homens (1,8%). Além disso, a pesquisa mostra que 64,4% das agressões para com 

as mulheres, cometidas por conhecidos, ocorreram em sua própria residência. 

Segundo dados da Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) juntamente com 

o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no que tange a violência 

doméstica, sexual e entre outras, há casos de violência de repetição, ou seja, o evento 

violento já havia sido perpetrado anteriormente, e esta, varia de 20,8% entre os 

homens a 36,6% entre as mulheres, mostrando que mulheres agredidas têm muita 

chance de estarem em uma relação violenta, na qual sofrem agressões constantes. 

Esta pesquisa ainda diz que o elevado percentual de violência de repetição entre 

mulheres adultas demonstra o caráter crônico da violência, especialmente da violência 

doméstica contra as mulheres, e a dificuldade encontrada em romper o ciclo da 

violência. (VIVA, 2013, pag. 158 e seg.). 

 

No sexo masculino, destacaram-se a agressão física (65,5%), 
negligência/abandono (22,3%) e a psicológica/ moral (13,7%) como 
formas de violência com maior proporção. Entre as mulheres, além da 
agressão física (65,7%), foram as violências psicológica/moral (32,6%) 
e sexual (17,3%) as que apresentaram maior ocorrência. [...]. No caso 
das mulheres, a violência foi cometida por um único indivíduo (71,7%), 
do sexo masculino (60,1%) e que mantinha relação próxima com a 
vítima na condição de pessoa com relação afetiva (35,2%) ou 
amigo/conhecido (11,7%). (VIVA, 2013, pág. 158 e seg.). 

 
A pesquisa ainda mostra que, no caso de vítimas de violência doméstica contra 

adultos de 20 a 59 anos, em 2013 foram registradas 96.667 notificações de violências, 

sendo 19.565 homens e 77.102 mulheres, e destes a ocorrência da violência de 

repetição variou de 19,8% entre os homens a 40% entre as mulheres. 
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Nisso, destaca-se a agressão física (homens com 80,1% contra 78,6% das 

mulheres), a violência psicológica/moral com homens (11,4%) e mulheres (37,1%), e 

a violência sexual, onde o número de ocorrência das vítimas do sexo masculino 

corresponde a 184, isto é 0,9%, já as do sexo feminino o número aumenta 

consideravelmente para 5.319, isto é 6,9%. Ademais, para os classificados como 

adultos, as características do seu agressor nos casos de violências notificados, a 

pessoa que tinha alguma relação afetiva (39,6%), por exemplo, (ex)cônjuge, 

(ex)namorado, (ex)companheiro. E, em todas as faixas etárias, o sexo do autor da 

agressão é em maior proporção o sexo masculino. (VIVA, 2013, pag. 176 e seg.). 

Conforme pesquisas do Balanço 2014 do Ligue 180 – Central de Atendimento 

à Mulher administrado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

da República (SPM-PR), dos casos reportados de violência contra a mulher, mais de 

80% foram cometidos por homens em que a vítima tem ou tinha um vínculo afetivo 

(atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados). Ainda, 35% dos casos ocorriam 

semanalmente e 43% diariamente, e também, em 64% dos casos os filhos 

presenciavam a violência e em 19% eram vítimas diretas junto com as mães. 

 

Do total de 52.957 denúncias de violência contra a mulher, 27.369 
corresponderam a denúncias de violência física (51,68%), 16.846 de 
violência psicológica (31,81%), 5.126 de violência moral (9,68%),  .028 
de violência patrimonial (1,94%), 1.517 de violência sexual (2,86%), 
931 de cárcere privado (1,76%) e 140 envolvendo tráfico (0,26%). 
(Balanço 2014 do Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher - SPM-
PR, 2015). 

 

Por conseguinte, insta mencionar que, segundo dados da Pesquisa Nacional 

de Vitimização (PNV), com base em uma entrevista realizada com mulheres e 

homens, revela-se que a discriminação por gênero é muito mais comum entre as 

mulheres (2,2%) do que entre os homens (0,3%). Também, o público feminino é mais 

vitimado por ofensas verbais do que o público masculino, onde, respectivamente 

correspondem a 11,20% e 9,6%. Ainda, a vitimização por agressão ou ameaça é um 

pouco superior entre mulheres, em relação aos homens. No que tange o agressor, 

este é o companheiro principalmente entre as mulheres (9,1% contra 1,4% dos 

homens), e o desconhecimento de seus agressores é maior entre os homens (42,3%). 

Na maioria desses casos de ameaça ou agressão, os agressores eram do sexo 

masculino, correspondendo a 64,4%. Os reflexos dessas ameaças ou agressões 

geralmente são psicológicos e atinge principalmente as mulheres (43,7%) que passam 
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a ter sentimento genérico de medo, insegurança, depressão e traumas psicológicos. 

(PNV, 2013, p. 173). 

Sobre as ofensas sexuais, há maior vitimização entre as mulheres (1,1%) do 

que entre homens (0,5%), e ainda, 24,3% das mulheres entrevistadas afirmaram estar 

em casa no momento da ofensa, já entre os homens, a taxa cai para 16,1%. 

Os reflexos psicológicos devido a essas ofensas sexuais existem mais entre as 

vítimas do sexo feminino do que entre as do masculino, acarretando o medo de sair  

de casa (31,5% contra 12,4% dos homens), depressão (29,7% contra 14,8% dos 

homens) e traumas psicológicos (18,2% contra 6,8% dos homens). (PNV, 2013, p. 

186). 

A pesquisa realizada pela PNV, no período de 2010 a 2012, ainda mostra que 

dos entrevistados, 9,61% mulheres afirmaram ter medo de ser vítima de agressão por 

conhecidos, em contrapartida, apenas 5,02% afirmaram ter tal medo. Ainda, 68,06% 

das mulheres afirmaram ter medo de morrer assassinada, onde 57,62% dos homens 

possuem esse medo. Sobre o medo de ser sequestrado, 60% das mulheres afirmaram 

ter esse medo, já os homens, 44,13%. Por fim, no que tange o medo de ser vítima de 

agressão sexual, 52,4% das mulheres afirmaram possuir esse medo, já o público 

masculino, apenas 21,8% afirmaram ter esse medo. 

Ainda, sobre a sensação de segurança, no que tange estar em casa 

acompanhados somente do seu companheiro, os homens (72,2%) sentem-se muito 

mais seguros do que as mulheres (59,1%). (PNV, 2013, p. 228 e seg.) 

Por fim, a PNAD traz a pesquisa sobre aqueles que procuraram a polícia para 

realizar a denúncia, mostrando que em 2009, as mulheres que sofreram violência 

física, 51% procuraram a polícia, e se o agressor foi o cônjuge, ex-cônjuge ou parente, 

a porcentagem sobe para 55,9%. No que se refere ao motivo para o não registro da 

queixa, observa-se que os homens brancos são aqueles que menos citam a 

desconfiança na polícia (24,9%), pelo contrário, em mais de 30% dos casos as 

mulheres (brancas e negras) e homens negros citam isso. Entre as mulheres, o fato 

de não denunciar por medo de vingança do autor é mais frequente (14,7% contra 4,2% 

dos homens). (PNAD, 2009). 

 

2.3 CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06) 

Conforme Santos (2010), a violência contra a mulher foi incorporada pelo 

Estado brasileiro em três momentos, sendo eles, a criação das Delegacias da Mulher 
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em meados de 1980, a criação dos Juizados Especiais em meados de 1990 (o que 

fez com que esta pauta de violência contra a mulher voltasse a ser tratada como um 

crime de menor potencial ofensivo, descriminalizando esta violência e gerando uma 

série de protestos).  

Nos anos 2000 foi implementado uma política nacional para as mulheres, e 

também foi introduzido do Código Penal brasileiro o crime de “violência doméstica” 

através da edição da Lei n° 10.886/2004, bem como o fortalecimento da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres. Por fim, surge então o terceiro momento com a criação da 

Lei Maria da Penha, referente ao caso de Maria da Penha Maia Fernandes, a qual 

teve sua história exposta, e relata que foi violentada pelo próprio marido durante 6 

anos, sofrendo tentativas de assassinado, com tiros de espingarda, deixando-a 

paraplégica, eletrocussão e afogamento, esta lutou por 19 anos mesmo em cadeiras 

de rodas, para que então, o Brasil formulasse uma lei que protegesse as mulheres, 

deixando clarividente de forma mundial um problema grave da justiça brasileira, se 

tornando assim um símbolo nacional desta luta. (INSTITUTO MARIA DA PENHA - 

IMP, 2018). 

Após alguns anos, o Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL) e 

Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM), ajudaram-na a tornar visível sua história levando o caso, em 1988, para a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). Tal situação resultou, no ano de 2001, na condenação do Estado 

brasileiro pela comissão da OEA, por motivos de negligência e omissão em relação a 

violência doméstica contra as mulheres, tolerando-a. Com isso, o governo brasileiro 

foi obrigado a formular uma nova lei eficaz, a qual obteve êxito em 2006, aprovada em 

unanimidade pelo Congresso e sancionada pelo presidente da época. Enfim, em 7 de 

agosto 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a devida aprovação a Lei 

Maria da Penha (Lei 11.340/06), recebendo este nome em homenagem a vítima 

apresentada. (INSTITUTO MARIA DA PENHA - IMP, 2018). 

Assim, o artigo 1º desta lei dispõe que: 

 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 
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Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. (BRASIL, 2006). 

 

Ademais, em seu artigo 5º, tem-se por violência doméstica: 
 
 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação.  
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. (BRASIL, 2006). 

 

 

Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na 

Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial − Capítulo II, art. 

7º e seus incisos. Essas formas de agressão são complexas, perversas e não ocorrem 

isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma 

delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. 

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
entre outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada 
pela Lei nº 13.772, de 2018). 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
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IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006, grifo nosso). 

 
 

Esta lei protege as mulheres que se encontram em situação de violência 

fortalecendo sua devida autonomia, criando meios de assistência as vítimas e 

reabilitação aos agressores, punindo-os. Consequentemente, também educa a 

sociedade, incluindo os valores dos direitos humanos nas políticas públicas. É um 

mecanismo jurídico que reforça a necessidade da existência de medidas que mudem 

as relações na sociedade, as quais muitas vezes subjugam as pessoas. No caso da 

Lei Maria da Penha, o desejo de desestruturação da história de desigualdade entre 

homens e mulheres, ainda existentes atualmente.  

A Organização das Nações Unidas – ONU, considerou a Lei Maria da Penha 

como uma das três mais avançadas do mundo. Tal Lei assume que a violência de 

gênero não é apenas uma questão familiar e sim uma responsabilidade do Estado 

tendo em vista que a violência contra a mulher é uma forma de violação dos Direitos 

Humanos, sendo assim, um dos motivos de ser desligada da Lei n. 9.099/1995. Com 

isso, esta lei atende a diversos tratados assinados pelo Estado brasileiro, como por 

exemplo a Convenção de Belém do Pará (1994), a qual reconhece toda e qualquer 

agressão contra as mulheres como algo generalizado que pode atingir mulheres 

independentemente de sua classe, raça, idade, religião ou nível educacional. 

(INSTITUTO MARIA DA PENHA - IMP, 2018). 

Com esta lei em vigor, segundo o Instituto Maria da Penha (IMP, 2018), foi 

proporcionado diversas mudanças e melhorias. Essa competência passou para os 

novos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

sendo abrangido, também, para as questões cíveis. Além disso, atribui a detenção do 

suspeito de agressão, não existindo mais a possibilidade de ser punido com penas  

alternativas, tornando, então, esse tipo de violência, um agravante previsto pelo 

Código Penal. A vítima pode desistir da denúncia somente perante o juiz, e não na 

delegacia como anteriormente. Medidas de urgências também foram criadas, visto 

que, se o juiz julgar necessário, ele pode obrigar o suspeito de agressão a se 

distanciar do domicílio da vítima, proibindo contato com ela e seus familiares.  
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Por fim, medidas de assistência foram inclusas para que aquelas vítimas que 

dependiam economicamente do antigo companheiro, possam agora estar inclusas em 

programas de assistência governamentais (Bolsa Família, entre outros). O agressor 

pode ser obrigado a prestar alimentos para a vítima bem como a comparecer 

programas de reeducação e recuperação. 

2.4 DENÚNCIA 

O primeiro passo para quebrar o ciclo da violência contra mulheres é a 

denúncia. Podendo ser realizada em Delegacias comuns e posteriormente transferida 

para as Delegacias especializadas em Defesa da Mulher. De acordo com Dias (2007), 

na delegacia, a autoridade policial deve ouvir a mulher agredida, redigir o boletim de 

ocorrência, e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Após 

o registro da ocorrência, o juiz concederá medidas protetivas de urgência.  

A autoridade policial deve determinar a realização do exame de corpo de delito, 

bem como ouvir o agressor e testemunhas, ordenar a identificação do agressor e fazer 

junta aos autos sua folha de antecedentes criminais, bem como remeter, no prazo 

legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Conforme disposto 

nos artigos 11 e 12 da Lei nº 11.340/06. 

 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica 
e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: 
I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de 
imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal; 
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para 
abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada 
de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; 
V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os 
serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o 
eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de 
separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de 
dissolução de união estável. 
(Redação dada pela Lei nº 13.894, de 2019). (BRASIL, 2006). 
Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial 
adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo 
daqueles previstos no Código de Processo Penal: 
I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 
representação a termo, se apresentada; 
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II – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato 
e de suas circunstâncias; 
III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de r de 
urgência; 
IV – determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da 
ofendida e requisitar outros exames periciais necessários; 
V – ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI – ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado 
de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele; 
VI- A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de 
arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa 
informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável 
pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento); 
(Incluído pela Lei nº 13.880, de 2019) 
VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao 
Ministério Público. (grifo nosso). (BRASIL, 2006). 

 

2.4.1 Medidas protetivas 

Medidas Protetivas de Urgência são grande avanço na luta contra a violência 

doméstica e/ou familiar praticada contra a mulher, e significam a expressão da 

proteção judicial referente aos direitos e garantias fundamentais da mulher 

estabelecidos na Constituição Federal (PORTELA, 2011). 

Após a denúncia de agressão feita pela vítima à Delegacia de Polícia, cabe ao 

juiz determinar a execução desse mecanismo em até 48 horas após o recebimento do 

pedido da vítima ou do Ministério Público. A vítima é assegurada pelas garantias das 

medidas protetivas, que podem ser o afastamento do agressor do lar ou local de 

convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor 

fica proibido de ultrapassar em relação à vítima e a suspensão da posse ou restrição 

do porte de armas, se for o caso. O agressor também pode ser proibido de entrar em 

contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio ou, ainda, 

deverá obedecer à restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço militar. 

 

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao 
juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: 
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas 
protetivas de urgência; 
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência 
judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de 
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separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de 
dissolução de união estável perante o juízo competente; (Redação 
dada pela Lei nº 13.894, de 2019) 
III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências 
cabíveis. 
IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do 
agressor. (Incluído pela Lei nº 13.880, de 2019). (BRASIL, 2006). 
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 
pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
ofendida. 
§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de 
imediato, independentemente de audiência das partes e de 
manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente 
comunicado. 
§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou 
cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por 
outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta 
Lei forem ameaçados ou violados. 
§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido 
da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever 
aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da 
ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério 
Público. (BRASIL, 2006). 

 
 

Serviram de fonte de inovações trazidas com intenção de proteção cautelar às 

vítimas, uma vez que apenas contavam com a prisão provisória do agressor, bem 

como medidas voltadas diretamente à vítima (FERRAZ, 2016). 

 

2.4.2 Penas restritivas de direito 

 

A pena restritiva de direitos é sanção penal imposta em substituição à pena 

privativa de liberdade consistente na supressão ou diminuição de um ou mais direitos 

do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa. (BRASIL; JUS 2010 LFG... 

[2003]). 

São penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e 

valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição 

temporária de direitos e a limitação de fim de semana, conforme preceitua o artigo 43 

do Código Penal. Tendo como características autonomia, não podem ser cumuladas 

com as penas privativas de liberdade. Primeiramente, o juiz fixa a pena privativa de 

liberdade, e depois, na mesma sentença, substitui pela pena restritiva de direitos, 

denominando-se “substitutividade”. 
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Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei 
nº 9.714, de 1998) 
I - prestação pecuniária; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 
II - perda de bens e valores; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 
III - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984) 
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998) 
V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
25.11.1998) 
VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
25.11.1998). (BRASIL, 1940). 

 

Essa substituição por pena restritiva de direitos, representa um verdadeiro 

retrocesso na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Ao 

admitir-se a troca por penas mais amenas, é transparecido ao agressor a  impunidade. 

Representa uma alternativa ao cárcere. Através dela, busca-se reprimir a conduta sem 

o desgaste e sem os desnecessários traumas decorrentes da restrição da liberdade, 

quando aplicada a crimes de menor potencial ofensivo. 

Trauma esse que não é possível evitar a mulher agredida, que além da 

violência sofrida ainda tem quem lidar com a impenitência de seu agressor. 

As penas restritivas de direito possuem caráter ressocializador, não restringem 

a liberdade do agressor, que por sua vez, quase sempre, não conformado e motivado 

pelo ódio, sente-se no direito de tirar a devida satisfação com a vítima, persegue e 

ameaça, tendo em vista que um “mero papel”, determinação do juiz, não irá isentar a 

mulher de quaisquer violências, e é nesse momento que infelizmente em si tratando 

de uma relação baseada na violência mulheres são assassinadas brutalmente, 

incorrendo no crime de Feminicídio, isto é, a Lei 13.104/2015. 

 

2.5 O HOMICÍDIO DE MULHERES E A CRIAÇÃO DO FEMINICÍDIO (LEI 13.104/15) 

 

A Lei Maria da Penha foi uma conquista e um avanço da sociedade, pois com 

ela um crime que era considerado natural teve sua devida alteração no Código Penal, 

trazendo assim a punição para o agressor e a devida proteção para a vítima. 

Entretanto, a continuação deste impasse, principalmente a situação do 

homicídio de mulheres por motivo de gênero, foi fundamental à nomeação do 

“Feminicídio” na questão de assassinato por motivo torpe, sendo assim, incluído no 

Código Penal, através do Direito Penal de Emergência, visto que o Estado em posição 
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limitada, adotou ao uso da emergência penal, redigindo novas leis penais em virtude 

do clamor da sociedade. (PASTANA, 2003; ARAÚJO, 2015). 

O homicídio é um crime que está previsto no artigo 121 do Código Penal que 

consiste na seguinte conduta: matar alguém, pena – reclusão de 6 a 20 anos que pode 

sofrer alterações em acontecimentos de homicídio. Uma qualificadora em um crime é 

uma circunstância que está indicada na lei e que é considerada mais preocupante. A 

Lei nº. 13.104, foi legitimada no Brasil em 2015 e produziu uma nova divisão jurídica: 

o feminicídio, entendido como um crime hediondo cometido contra a mulher em razões 

de ser do sexo feminino ou em situação de violência doméstica. 

 
O feminicídio pode ser definido como uma qualificadora do crime de 
homicídio motivada pelo ódio contra as mulheres, caracterizado por 
circunstâncias específicas em que o pertencimento da mulher ao sexo 
feminino é central na prática do delito. Entre essas circunstâncias 
estão incluídos: os assassinatos em contexto de violência 
doméstica/familiar, e o menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher. Compreendem as agressões físicas e da psique, tais como o 
espancamento, suplício, estupro, intervenções ginecológicas 
imotivadas, impedimento do aborto e da contracepção, esterilização 
forçada, e outros atos dolosos que geram morte da mulher. (BARROS, 
2015, texto digital). 

 
 

A criação da Lei do Feminicídio, assim como a Lei Maria da Penha, está 

fundamentada no §8° do art. 226 da Constituição Federal de 1988. Com isso, através 

desde dispositivo legal, foi modificado o art. 121, §2° do Código Penal, acrescentando 

o feminicídio entre suas qualificadoras. 

 

Art. 121. Matar alguém [...] 
Homicídio qualificado: 
§2° Se o homicídio é cometido: 
[...] Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído 
pela Lei nº 13.104, de 2015) 
[...] §2° A considera-se que há razões de condição de sexo feminino 
quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela 
Lei nº 13.104, de 2015). (BRASIL, 2015). 
 

Isso foi introduzido no Código Penal como uma das especificidades de 

homicídio qualificado, resultando devido a isso, um acréscimo de pena comparado ao 

homicídio comum, isto é, se o crime for caracterizado feminicídio, a punição parte de 
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12 anos de reclusão, ficando então, de 12 a 30 anos. Tal adoção desse instrumento 

legal tipifica o crime e protege legalmente a vítima da reincidência do agressor. 

Consoante a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Nathalie 

Malveiro, 7 em cada 10 homicídio de mulheres tem por réu o atual ou ex companheiro, 

ocorrendo geralmente em suas residências. Assim, confirma-se as estatísticas 

mostrando que a maioria destas morrem em razão do gênero, não sendo assim um 

homicídio simples. 

Mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no país na última década, uma 

realidade vergonhosa que torna a tipificação penal do feminicídio uma demanda 

explícita e urgente, cuja real aplicação tem no Judiciário elemento indispensável. 

(CAETANO, 2013, texto digital). 

A partir do momento em que o feminicídio é tipificado em lei como crime, 

reconhecemos que as mulheres estão perdendo suas vidas pelo fato de serem 

mulheres. Com isso, fica indubitável a desigualdade de gênero ainda existente em 

nossa sociedade. (BRASIL, 2013). 

Ratificando, a criação do Feminicídio se deu em virtude dos altos índices de 

crimes contra a mulher por motivos de gênero, no qual o Brasil tem a quinta maior 

taxa de feminicídio do mundo, sendo assim, caracterizado como Direito Penal de 

Emergência por propor medidas que visam acalmar a sociedade. (ONU, 2016). 

Somente se caracteriza feminicídio quando as causas como, agressões físicas 

ou psicológicas, assédio sexual ou qualquer outra forma de violência, sejam 

confirmadas e ocasionem a morte da vítima. O trabalho realizado pela Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI de violência contra a mulher coletou diversas 

informações que apresentavam altas quantidades de casos, mostrando uma realidade 

alarmante em relação a violência contra as mulheres. (CAMPOS, 2015). 

No fim de dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer, sancionou 

quatro leis de proteção as mulheres. Com as novas leis, a pena para o crime de 

feminicídio será aumentada de um terço a metade se o crime for praticado contra 

grávida, menor de 14 anos, maior de 60 anos, contra pessoa com deficiência ou 

portadora de doenças degenerativas, se o crime for cometido na presença física ou 

virtual de descendente ou ascendentes da vítima ou em descumprimento de medidas 

protetivas. Aparentemente as medidas não “assustaram” integralmente os agressores 

e as vítimas de feminicídio continuam aumentando no país. 
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O assassinato de mulheres por motivo de gênero se dá muitas vezes pela fuga 

e não aceitação a atitudes machistas e patriarcais, ondem estas pedem o divórcio, 

assumem um novo relacionamento ou começam a sua independência através do 

trabalho. O crime de feminicídio não é acidental, e sim estrutural, possui um caminho, 

um processo que leva o agressor, inconformado com a sociedade atual, a praticar tal 

ato de atrocidade, pois acredita mediante a sua criação, e como relatado histórica e 

culturalmente, que a mulher deve obedecê-lo, caso contrário é merecedora de maus 

tratos. (PASINATO, 2011). 

Em termos de homicídio, foi fornecido dados da taxa de violência letal de 

mulheres por 100 mil habitantes, através do registro de óbito do Ministério da Saúde 

(Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/MS). Essa pesquisa traz uma 

aproximação possível dos locais de ocorrência desses homicídios nas duas últimas 

décadas, sendo que 29,16% ocorreram no domicílio e 28,23% ocorreram em via 

pública. Ainda, o Mapa da Violência 2015 (Cebela/Flacso), revela que, no Brasil no  

ano de 2013, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados, 50,3% foram 

cometidos por familiares, e destes, 33,2% o crime foi praticado por parceiro ou ex. E, 

segundo dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU), só em 2017, 

foram 4.600 casos, ou seja, entre 12 e 13 mulheres são mortas todos os dias. 

2.6 PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE 

Outrossim, é necessário trazer uma percepção da população brasileira no que 

tange a violência e o homicídio de mulheres no Brasil, com isso, o Data Popular e o 

Instituto Patrícia Galvão, no ano de 2013, realizou essa pesquisa, com 1.501 

entrevistas com homens e mulheres maiores de 18 anos em 100 municípios de todas 

as regiões do país. Assim, essa pesquisa revelou que 7 em cada 10 pessoas 

entrevistadas consideram que a população feminina brasileira sofre mais violência 

dentro de casa do que em espaços públicos, com isso, 54% afirmam conhecer uma 

mulher que já foi agredida por seu parceiro e 56% conhecem um homem que já 

agrediu sua mulher. 

Ainda, 98% da população conhece a Lei Maria da Penha, um número 

significante, contudo, metade da população considera que a punição da Justiça não é 

eficaz, não reduzindo tal violência. Com isso, vem o medo da denúncia, onde 85% 

dos entrevistados acreditam que as mulheres que denunciam seus agressores 
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acabam correndo mais risco de serem assassinadas. A pesquisa também mostra que 

a Delegacia da Mulher é conhecida por 97% da população, contudo as demais redes 

de proteção as mulheres são menos conhecidas, onde 27% sabem dos juizados 

especiais, 28% conhecem os serviços de saúde especializados e 32% conhecem as 

casas de abrigo temporário. 

2.7 DAS MEDIDAS MAIS EFICAZES 

As medidas protetivas devem se tornar mais eficientes, especialmente quando 

toda delegacia deveria ter ao menos uma sala destinada ao acolhimento da vítima de 

violência doméstica, uma equipe especializada nisto, que, por sua vez, facilitaria que 

a vítima, sentisse-se confortável em fazer a devida denúncia. Bem como a celeridade 

na emissão de medidas protetivas, a qual atualmente dura cerca de 48 horas, a fim 

de evitar mais sofrimento e perigos a vítima. Outra forma extremamente necessária 

para trazer a eficiência das medidas, seria a fiscalização  na residência da vítima, para 

garantir que o agressor está em cumprimento da medida de afastamento do lar e 

também da ofendida. 

Ainda, a construção de abrigos efetivos para que as vítimas de violência, 

possam abrigar-se de forma segura, com todo o apoio psicológico, acompanhamento 

e auxílio em sua recuperação. Uma vez que, muitas mulheres voltam para esse ciclo 

de violência por não ter para onde ir. Todo amparo legal, tem o dever de proteger a 

dignidade, respeitar e ajudar vítimas em situação de vulnerabilidade. Se alcançarmos 

na pratica a efetividade dessa lei, estaremos enfim atribuindo a devida importância a 

essa causa. 

2.8 EDUCAÇÃO 

Inicialmente, cabe ressaltar que a violência doméstica contra a mulher, não é 

apenas agressão física, podendo ser também, patrimonial, moral e psicológica. 

Assim, é necessário estabelecer a consciência de que a violência geralmente 

começa nas palavras, tornando-se assim, uma violência psicológica. Com isso, 

segundo estudos da Defensoria Pública do Ceará, das 7.820 vítimas atendidas no 

Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no período de janeiro a 

novembro de 2019, 573 mulheres aceitaram participar da pesquisa, e que destas, 
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98%, isto é, 562 vítimas afirmaram ter sofrido abuso psicológico. Por conseguinte, 

destas 573 mulheres, 414 afirmaram ter sofrido violência física. Mostrando assim, que 

a violência psicológica é mais frequente que a violência física, contudo, muitas das 

vítimas demoram a identificar a situação, revelando assim a dificuldade de reconhecer 

uma agressão que não seja a física. 

Com isso, a psicóloga Andreya Arruda, coordenadora do setor psicossocial da 

Defensoria Pública, acredita ser fundamental trabalhar amplamente a educação em 

direitos, além de promover a conscientização em escolas. 

A educação é a base para inibir os conflitos sociais, construindo assim uma 

sociedade mais igualitária e com respeito, principalmente no que tange as mulheres, 

desta forma, Maria Filomena Brandão, Gerente Editorial de Portfólio e Coordenadora 

da Pearson Clinical, diz assim: 

 

É necessário que comecemos falando em Educação para a igualdade 
de gênero, pois é o primeiro passo para a prevenção da violência 
contra as mulheres, visto que a partir da perspectiva machista de que 
o homem é dono da mulher, gera-se a violência, pois a mulher é 
coisificada e não sujeito de direito. A Educação possibilita a quebra 
dessa coisificação da mulher e o entendimento de direitos iguais, de 
respeito a quem ela é, aos sonhos e objetivos a que ela tem direito, 
respeito ao seu corpo e a suas escolhas. [...] A sala de aula é o espaço 
em que podemos diminuir a distância entre a desinformação e o 
conhecimento que ajuda na clarificação, respeito e a transformação 
cultural necessária para que possamos construir uma comunidade que 
respeita e valoriza todo e qualquer ser humano independente de seu 
gênero e com isso reduzir a violência contra as mulheres e os índices 
de feminicídio do país. (BRANDÂO, 2020, p. 34).  

 

Ademais, Brandão aborda os tipos de ações que podem ser adotadas pela 

comunidade escolar, a fim de contribuir no enfrentamento à violência contra as 

mulheres. 

As escolas podem incorporar ao seu currículo ações sistemáticas de 
sensibilização e que promovam acesso à informação, fomentar uma 
transformação cultural e social que elimine as desigualdades de 
gênero, a violência doméstica, em especial violência às mulheres por 
meio da informação. A escola é uma influenciadora do processo 
educativo e por isso essas discussões precisam ir para além da sala 
de aula por meio de projetos comunitários que envolvam toda a 
comunidade escolar, palestras para a família e demais sujeitos da 
comunidade. (BRANDÃO, 2020, p. 35). 
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2.9 RESSOCIALIZAÇÃO DOS AGRESSORES 

O Código Penal Brasileiro lista, do artigo 43 a 48, penas restritivas de direitos, 

e dentre elas está a limitação dos fins de semana, onde o réu (agressor) deverá 

permanecer obrigatoriamente, 5 horas diárias em casa de albergado (estabelecimento 

prisional), e, durante esse período faculta a lei que sejam ministrados ao condenado 

cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. 

Na escrita a lei é efetiva, todavia, na prática, o Estado a torna falha, visto que, 

neste caso, não existem profissionais suficientes das áreas psicossociais. Assim, o 

Estado possui o dever de adotar ações diretas com os agressores, tanto para 

benefício da vítima em sua proteção, como na ressocialização do agressor, garantindo 

a capacitação de profissionais competentes, implantando programas para que os 

agressores sejam submetidos a tratamentos. 

CONCLUSÃO 

O avanço intelectual da sociedade e a conquista das mulheres pelo seu devido 

espaço e, por fim, os movimentos feministas, resultaram nas mudanças políticas que 

amenizaram a situação inferior em que se encontrava a mulher, bem como a violência 

sofrida por ela. Entretanto, os resultados não são totalmente favoráveis, devido a 

continuidade e reincidência desses crimes.  

O reflexo disso está na limitação da ocupação de espaços e do direito de ir e 

vir, bem como consequências psicológicas (medos, traumas, depressões) e por fim, a 

morte por motivos de ser mulher. Com isso, as pesquisas têm mostrado que a 

residência é um local de perigo para mulheres de todas as faixas etárias, visto que 

tem sido o espaço mais frequente da agressão de mulheres, mas também, as 

pesquisas revelam o aumento de mortes de mulheres por serem mulheres em 

contextos outros que não a violência doméstica. É certo que não se pode dizer que a 

violência contra mulheres diminuiu no Brasil. 

O absentismo de fiscalização do Estado nas medidas de proteção em que o 

agressor deve manter uma distância da vítima, seus familiares e dependentes 

menores, não há como saber se ele está cumprindo efetivamente a restrição, sendo 

somente descoberta qualquer ocorrência quando a vítima sofre novamente algum 

atentado. 
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Dessa forma, verifica-se que a ineficiência das Medidas Protetivas, desde a 

fase extrajudicial. Primeiramente, tem-se um atendimento policial que não acontece 

de forma satisfatória, frente a falta de estrutura e capacitação adequada, sujeitando a 

ofendida a longas esperas e constrangimentos desnecessários. 

A conversão por penas restritivas de direito é um entendimento falho, onde só 

uma parte é beneficiada, isto é, o agressor. Muitas mulheres pagam com a vida, não 

se pode afrouxar restrições para poupar traumas e assim facilitar a violência, 

consequentemente o Feminicídio. O erro se dá na fase de execução do cumprimento 

de tais das medidas (agressor não cumpre, bem como não há a fiscalização pelo 

Estado), não na letra da lei. 

Assim, a utilização do Direito Penal é essencial e possui extrema importância 

na intervenção do problema da violência contra a mulher, contudo, é inegável a 

necessidade de seu aprimoramento, mas também, estas situações não podem 

somente ficar a seu cargo, é essencial a interferência de outros setores para a solução 

deste problema. Fica evidente, a existência de gargalos desde a insuficiência de 

serviços de atendimento diante no território nacional, a falta de recursos humanos e 

financeiros nos serviços existentes e a incompreensão das desigualdades de gênero 

pelos profissionais que atuam nesses serviços. 

Os espaços de proteção e acolhimento de mulheres em situação de violência 

cresceram, contudo, permanecem raros e pouco conhecidos pela população feminina. 

Assim, existe a necessidade de uma mudança no comportamento social e ruptura de 

uma cultura patriarcal, bem como a ampliação do conhecimento das redes de apoio e  

proteção. Com isso, revela-se a importância da promoção de campanhas sobre a 

prevenção da violência contra mulheres, com informações de números para contato e 

incentivo a denúncia, responsabilizando-se pela proteção. 

Bem como incluir nos currículos escolares disciplinas que abordem os direitos 

humanos, igualdade de gênero e violência de gênero. Por fim, deve-se tratar também 

da importância e valorização da ressocialização dos agressores através de 

profissionais suficientes e especializados. Seguindo este caminho as mulheres 

passarão a ter reconhecimento de que são sujeitos sociais as quais possuem 

independentes vontades, corpos, projetos, e por fim, teremos como resultado uma 

sociedade mais justa, democrática e sem distinção de gênero. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo possibilitar uma reflexão acerca do papel 
do Supremo Tribunal Federal na análise de questões que impactam profundamente 
na sociedade e a influência desta nas decisões da Suprema Corte. E ainda, analisar 
aspectos inerentes à execução provisória da pena após a prolação de acórdão 
condenatório em segundo grau; identificar por meio de uma análise do princípio da 
presunção de inocência, se é possível contrabalanceá-lo com a efetividade do poder 
de punir do Estado; e, entender os argumentos contrários e a favor da execução 
provisória da pena. A metodologia utilizada trata-se de pesquisa qualitativa, com 
delineamento de pesquisa bibliográfica e exploratória, fundamentando-se a partir de 
uma abordagem indutiva. As controvérsias em relação à aplicação de prisão de 
segunda instância são muitas e, dá-se em torno da afronta ao princípio da presunção 
de inocência e da não culpabilidade, direito fundamental inserido no Art. 5o, inciso 
LVII da Constituição Federal de 1988. Logo, o princípio da presunção de inocência, 
tem papel importante na ordem jurídica e penal do ordenamento jurídico brasileiro, 
moldando-se a situações específicas, e não de forma igualitária na correta aplicação 
das normas. Logo, a mudança de entendimento do STF ao admitir a prisão em 
segunda instância, visa um viés mais pragmático, expondo uma reação contrária ao 
posicionamento inicial, gerando um efeito backlash à essa mudança de interpretação 
da constituição, de forma que, provavelmente, o STF cede à pressão popular, 
mudando seu entendimento. Portanto, ocorre que a presunção de inocência disposta 
na prisão em segunda instância mesmo que em um ato constitucional, fere a 
designação de justiça, visto que a postergação de julgamento é benéfica ao réu, sendo 
vista pela sociedade como desigualdade, fazendo com que ela pressione o Estado 
e/ou Supremo Tribunal Federal para reavaliar sua decisão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Efeito Blacklash. Presunção de inocência. Segunda Instância. 
 

INTRODUÇÃO  

Diante de um cenário sociopolítico no Brasil, o modo com que as leis 

são  produzidas não são ou não se tornam convenientes somente a 

sociedade  brasileira. É sabido que, a constituição das leis não é resultante de fato, 

de um  processo democrático, e nem possuem o escopo de uma sociedade 

justa,  igualitária e livre. Não se pode ignorar o fato de que, as leis tornam-se 

mais  convenientes para quem as fazem, ou seja, o poder legislativo brasileiro, 

mailto:harr7@outlook.com


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
2

5
4

 

composto  por grupos políticos majoritários, que se utilizam desse mérito e/ou 

funcionalidade  pública para perpetuarem seu poder.  

Logo, compreendendo que as leis, seus resultados e decisões são 

muitas  vezes convenientes para quem as fazem, a sociedade passou a reprimir 

esses  atos. Partindo da premissa, o efeito backlash trata-se do processo de reação 

da  sociedade, frente a decisões controversas tomadas pelo Poder Judiciário. A 

prisão  em segunda instância, proporcionou ao Supremo Tribunal Federal 

inconstância  perante a sociedade, mas as prerrogativas fundadas a discussão 

passam a ser  justificadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, perante a 

sociedade, é  possível vislumbrar uma coercibilidade de efeito da justiça.  

Confirmando as assertivas supracitadas, Marmelstein (2016, p. 03) 

elucida  que o efeito blacklash é uma reação adversa não-desejada à atuação 

judicial.  Contudo, para ser mais conciso, é, de fato, um contra-ataque político ao 

resultado  de uma deliberação judicial. Esse contra-ataque se manifesta por meio de 

algumas  formas de retaliação, que podem ocorrer em diversas frentes, sendo elas: 

revisão  legislativa de decisões polêmicas; intervenção política no processo 

de  preenchimento de vagas nos tribunais e garantias inerentes de cargos 

para  assegurar nomeações de juízes e/ou obedientes impedir a nomeação de 

juízes indesejáveis; detentores do poder político tentam preencher o tribunal; 

implementar  processos disciplinares, impeachment ou demissão de juízes 

"incompetentes" ou  "hiperativos"; introdução de restrições à jurisdição do tribunal , ou 

aparar o poder  de revisão constitucional.  

Em outras palavras, trata-se de uma maneira política de burlar a 

própria  estrutura legislativa e consolidação jurídica, para que os então, 

“representantes do  povo” e/ou políticos saiam ilesos. Tal discussão no cenário jurídico 

brasileiro, partiu  da disposição em torno das prisões de figura políticas em segunda 

instância, o que  demonstrou que os chamados “crimes de colarinho branco” apesar 

de recorrentes,  ainda são inferiorizados.   

Levando em consideração que toda discussão em torno das prisões 

em  segunda instância no qual tem origem no artigo 5º da Constituição, 

escrita  conforme a categoria de cidadã com os seguintes dizeres: “todos são 

iguais  perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e  aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,  à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. Assim, no que se refere a garantia 
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de  direitos individuais, têm-se a presunção de inocência. Contudo, o texto 

determina,  no parágrafo LVII que “ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado  de sentença penal condenatória”.   

Haja vista, que o sistema judicial brasileiro tem na prática quatro instâncias:  o 

juiz de primeiro grau, que decide sozinho; o tribunal de segunda instância, que já  é 

um colegiado; o Superior Tribunal de Justiça (STJ); e, quando envolvido 

princípio  constitucional, o próprio STF. A longa trajetória até o esgotamento de todos 

os  recursos favorece os réus de crimes de colarinho-branco (políticos 

e  representantes do Estado), que geralmente têm mais condições de garantir a 

sua  defesa nos tribunais até o fim.  

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo possibilitar uma 

reflexão  acerca do papel do Supremo Tribunal Federal na análise de questões 

que  impactam profundamente na sociedade e a influência desta nas decisões 

da  Suprema Corte. E ainda, analisar aspectos inerentes à execução provisória 

da  pena após a prolação de acórdão condenatório em segundo grau; identificar 

por  meio de uma análise do princípio da presunção de inocência, se é 

possível  contrabalanceá-lo com a efetividade do poder de punir do Estado; e, 

entender os  argumentos contrários e a favor da execução provisória da pena. 

Em suma, a metodologia utilizada nesse trabalho trata-se de 

pesquisa  qualitativa (quanto ao tipo de pesquisa), com delineamento de 

pesquisa  bibliográfica e exploratória, fundamentando-se a partir de uma abordagem 

indutiva.  

2 O EFEITO BACKLASH NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

A expressão backlash pode ser explicada como uma reação forte e 

adversa,  geralmente por um grande número de pessoas ou forças políticas, a uma 

medida  ou desenvolvimento social ou político, também está associada a decisões 

judiciais.  Em matéria de jurisdição constitucional, o “efeito Backlash” pode ser 

conceituado  como uma “reação conservadora de parcela da sociedade ou das forças 

políticas  (em geral, do parlamento) diante de uma decisão liberal do Poder Judiciário 

em um  tema polêmico” (CAVALCANTE, 2017, on-line).  

Melhor dizendo, refere-se a uma reação social e/ou política a decisões  judiciais 

particularmente, as decisões de Tribunais Constitucionais em temas  considerados 
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sensíveis e a respeito dos quais envolve consideráveis polêmicas,  com o propósito 

de conservar o estado anterior sobre o tema atingido.  

A ideia estaria relacionada, por exemplo, aos casos em que o 

Supremo  Tribunal Federal declara determinada norma inconstitucional e ocorre 

uma  resposta ou reação do Poder Legislativo, logo em seguida, resultando na 

edição  de norma similar àquela recentemente declarada inconstitucional pela 

Corte  Suprema, em clara manifestação de desaprovação quanto à interpretação 

do  Tribunal Constitucional a respeito do significado de norma da 

Constituição  (MARINHO; MARTINS, 2018, p. 08). Isto é, uma reação social e ou 

política a  decisões judiciais em especial, as decisões de Tribunais Constitucionais em 

temas  considerados sensíveis e a respeito dos quais há marcante controvérsia, no 

escopo  de conservar o estado anterior sobre o tema atingido.  

Resumo da lógica do efeito backlash:  

 
(1) Em uma matéria que divide a opinião pública, o Judiciário profere 
uma decisão liberal, assumindo uma posição de vanguarda na defesa 
dos direitos fundamentais. (2) Como a consciência social ainda não 
está bem consolidada, a decisão judicial é bombardeada com 
discursos conservadores inflamados, recheados de falácias com forte 
apelo emocional. (3) A crítica massiva e politicamente orquestrada à 
decisão judicial acarreta uma mudança na opinião pública, capaz de 
influenciar as escolhas eleitorais de grande parcela da população. (4) 
Com isso, os candidatos que aderem ao discurso conservador 
costumam conquistar maior espaço político, sendo, muitas vezes, 
campeões de votos. (5) Ao vencer as eleições e assumir o controle do 
poder político, o grupo  conservador consegue aprovar leis e outras 
medidas que correspondam à sua visão de mundo. (6) Como o poder 
político também influencia a composição do Judiciário, já que os 
membros dos órgãos de cúpula são indicados politicamente, abre-se 
um espaço para mudança de entendimento dentro do próprio poder 
judicial. (7) Ao fim do processo, pode haver um retrocesso jurídico 
capaz de criar uma situação normativa ainda pior do que a que havia 
antes da decisão judicial, prejudicando os grupos que, supostamente, 
seriam beneficiados com aquela decisão (MARMELSTEIN, 2016, 
n.p).  

 
O “efeito backlash” é, precisamente, uma manifestação concreta da  sociedade 

aberta de intérpretes da constituição, e dos diálogos institucionais  sociais entre 

diferentes instituições (Tribunais, Legislativo etc.) e a sociedade  (teorias dialógicas). 

As teorias dialógicas promovem uma crítica ao papel do  Judiciário, a partir dos 

avanços da atuação deste em campos que seriam  reservados à deliberação política. 

Essa crítica seria também extensível a outros  atores que participam no jogo 
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processual forense: Ministério Público (na  proeminência de seu papel contemporâneo 

de paladino da justiça e da ética), à  advocacia pública e privada, às associações e 

outras pessoas jurídicas e até  indivíduos quando “optam por judicializar assuntos que 

não encontram no  Judiciário o mais apropriado campo de deliberação (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2011,  p. 129).  

Diante do exposto, a parcela da sociedade contrária ao entendimento do  STF, 

por sua vez, baseia-se suas alegações, especialmente, na ocorrência de  violação ao 

princípio da presunção de inocência. Sustentam que, antes do trânsito  em julgado, 

não há se falar em culpabilidade, razão pela qual, seria inconstitucional  a decisão da 

Suprema Corte, por violar direitos constitucionalmente assegurados.  

 
O termo backlash pode ser traduzido como reação, resposta 
contrária, repercussão. Dentro da teoria constitucional, vem sendo 
concebido como a reação contrária e contundente a decisões judiciais 
que buscam outorgar sentido às normas constitucionais. Seriam, 
então, reações que acontecem desde a sociedade e questionam a 
interpretação da Constituição realizada no âmbito do Poder Judiciário. 
No Brasil, penso ser o caso, especialmente, das reações populares às 
decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle 
concentrado/abstrato de constitucionalidade. O engajamento popular 
na discussão de questões constitucionais não apenas é legítimo 
dentro dessa perspectiva, mas pode contribuir, também, para o 
próprio fortalecimento do princípio democrático (ARAÚJO; KOZICKI, 
2015, p. 194). 
 

 
Portanto, inserido no contexto do Constitucionalismo  Democrático, o fenômeno 

backlash é visto como uma ferramenta de ampliação da  legitimidade democrática do 

sistema jurídico, na medida em que representa a  possibilidade de participação do 

povo na leitura dos significados do texto  constitucional.  

3. A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS A PROLAÇÃO DE 

ACÓRDÃO  CONDENATÓRIO EM 2º GRAU  

A execução da pena depois da prolação de acórdão em segunda instancia  e 

antes do trânsito em julgado da condenação não era admitida no 

ordenamento  jurídico brasileiro desde 2009. As únicas exceções a essa regra eram 

as prisões  em flagrante, temporárias ou preventivas.  

Tal tema, expressando os limites do âmbito jurídico, mobilizou os 

mais  diversos agentes sociais, submergindo a opinião pública de sugestão dos 
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mais  diversos. Contudo, sóbria e tecnicamente, qual a adequação constitucional 

de  semelhante medida? Feriria ela a presunção de não culpabilidade, advinda do 

art.  5º, LVII, da Constituição Federal 1988, que consagra texto, a rigor, literal e de 

fácil  compreensão – o de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em  julgado de sentença penal condenatória”? (AGERTT, 2019, p. 02).  

 
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LVII - 
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória (BRASIL, 2019).  

 

Concerne do princípio da presunção de inocência, segundo o qual, 

enquanto  não houver trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, ou seja, 

ninguém  será julgado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, 

ou  seja, antes que termine o réu não pode ser obrigado a iniciar o cumprimento 

da  pena, uma vez que sua inocência é presumida. Trata-se de uma questão 

natural  uma questão lógica, pois pode ocorrer do réu tenha sido acusado de um crime 

no  qual ele é inocente, deste modo precisa esperar o final do processo para 

provar  sua que realmente é inocente (CORDEIRO et al, 2015). 

Neste sentido, o artigo 283 do Código de Processo Penal expressa que:  

 
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por  
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, 
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, 
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 
temporária ou prisão preventiva (BRASIL, 1941, on-line).  

 

Á vista disso, existe a prisão temporária e prisão preventiva, ou seja, só 

seria  possível a prisão antes do trânsito em julgado com base no princípio 

da  necessidade, ou seja, em caráter cautelar. Assim, tomando por base os 

dois  dispositivos supracitados, não se admitia no Brasil a execução provisória da 

pena  (AGERTT, 2019, p. 02).  

Recentemente, em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal,  por 

maioria, ao julgar o HC 126.292/SP, entendeu ser possível o início da 

execução  provisória de acordão penal condenatória proferida em grau de apelação, 

ainda  que o sujeito a recursos especial ou extraordinário, não viola o 
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princípio  constitucional da presunção de na ocasião, para a maioria dos ministros 

da  Suprema Corte.  

 
[...] cumpre ao Poder Judiciário e, sobretudo, ao Supremo Tribunal 
Federal, garantir que o processo - único meio de efetivação do jus 
puniendi estatal -, resgate essa sua inafastável função institucional. A  
retomada da tradicional jurisprudência, de atribuir efeito apenas 
devolutivo aos recursos especial e extraordinário (como, aliás, está 
previsto em textos normativos) é, sob esse aspecto, mecanismo 
legítimo de harmonizar o princípio da presunção de inocência com o 
da efetividade da função jurisdicional do Estado. Não se mostra 
arbitrária, mas inteiramente justificável, a possibilidade de o julgador 
determinar o imediato início do  cumprimento da pena, inclusive com 
restrição da liberdade do condenado, após firmada a responsabilidade 
criminal pelas instâncias ordinárias (MINISTRO TEORI ZAVASCKI, 
2016, n.p.).  

 

O relator afirmou que, após a prolação do acórdão confirmando a 

sentença  condenatória, exaure-se o princípio da não culpabilidade, ressaltando que 

os  recursos cabíveis da decisão de segundo grau ao STJ ou STF não se prestam 

a  discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito. O Ministro Teori 

Zavascki  assegurou, ainda, que, desde que o acusado tenha sido tratado como 

inocente até  o esgotamento dos recursos de natureza ordinária, a pendência de 

recursos de  natureza extraordinária não violaria o núcleo do princípio da presunção 

de  inocência.  

Seria necessário, então, estabelecer um equilíbrio entre o referido princípio e a 

efetividade da função jurisdicional penal, de modo que se atenda não  somente aos 

interesses dos acusados, como também da sociedade (STF, 2017). De acordo com 

Brasileiro (2017), é imprescindível procurar uma maior  efetividade ao sistema 

processual penal pátrio, contudo, essa busca não pode ser  maior que a própria 

Constituição, que estabelece que o início da execução de uma  prisão de natureza 

penal só se dá com a formação da coisa julgada que, por sua  vez, se forma com o 

esgotamento dos recursos de natureza extraordinária, mesmo  que não sejam 

dotados de efeito suspensivo.  

4. OCORRÊNCIA DO EFEITO BACKLASH EM UMA DECISÃO DO 
SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL  

A decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a execução provisória  da 

pena tem gerado muita repercussão no meio jurídico. Embora tenha sido 
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um  entendimento firmado na Suprema Corte do país, a decisão traz certa 

instabilidade  no cenário jurídico e político. Dentro do próprio Supremo, há divergência 

acerca do  tema.  

E nessa toada, embora os recursos extraordinários não possuam 

efeito  suspensivo próprio – assim, a decisão guerreada, em tese, deveria produzir 

efeitos  imediatamente –, aludidas consequências, ao menos no campo penal, não 

se  podem espargir do decisório em imediato, uma vez que ninguém será 

considerado  culpado até o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória 

(AGERTT,  2019).  

Em outras palavras, é no preceito constitucional da presunção de inocência  até 

o trânsito em julgado que reside o efeito obstaculizador da produção de 

prontos  efeitos do acórdão criminal condenador, fundamentando que, por si só, 

revela  imensurável excepcionalidade da lógica processual penal, ao menos neste 

ponto,  de outros espécimes processuais.   

Diferentes rumos, é reconhecido que os recursos extraordinários, por força  do 

artigo 1.029, § 5º, do CPC, possuem efeito suspensivo impróprio (ope 

judicis),  podendo ser concedida pelo juízo caso haja, pela parte, comprovação 

“dos  requisitos da probabilidade do direito e do perigo de suportar grave lesão de 

difícil  ou incerta reparação” (NEVES, 2016, p. 1642). 

O duplo grau de jurisdição, embora não previsto expressamente na 

Carta  Magna Brasileira de 1988, é exigência emanada da Convenção Interamericana 

de  Direitos Humanos, em seu artigo 8.2, alínea ‘h’, da qual o Brasil é signatário e 

que  possui, por anterior à Emenda Constitucional nº 45/04, validade supralegal.   

Igualmente, descreve-nos Lima (2017, p. 1633), que a “parte da 

doutrina  entende que o direito ao duplo grau de jurisdição encontra-se inserido de 

maneira  implícita na garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV) e no 

direito  à ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV), com os meios e recursos a ela 

inerentes”.  

Estruturalmente, a norma de direito fundamental possui o “âmbito 

de  regulação” e o “âmbito de proteção”. “o art. 5º, IV [da CF] protege a 

“manifestação  do pensamento”, o art. 5º, X [da CF] protege a “intimidade”, a “vida 

privada”, a  “honra” e a “imagem das pessoas””.  
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De acordo com Canotilho (1992), tal âmbito de regulação pode 

sofrer  limitações pelo próprio texto constitucional, de forma explícita ou implícita, ou 

por  reserva de lei.  

Nestas condições, é natural que a sociedade cobre medidas mais duras 

do  aparato sancionador, dispostos a buscar a efetividade na distribuição da 

justiça,  para que tais crime não compense. Com toda a certeza a sociedade tem 

a  pretensão de vencer com justiça toda essa busca por impunidade, pois o que 

se  quer é o respeitar que é primordial no âmbito constitucional e a técnica jurídica.  

Caso a Suprema Corte volte a analisar o tema e reveja o entendimento, 

este  será mais um exemplo do efeito backlash em nosso ordenamento, na medida 

em  que uma decisão mais progressista do STF, no sentido de combater a 

corrupção,  bem como os mecanismos para que se atinja a prescrição da pretensão 

punitiva  estatal, ensejou uma reação muito forte de um grupo conservador, capaz de 

alterar  o entendimento e retornar ao status quo ante.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As controvérsias em relação à aplicação de prisão de segunda instância 

são  muitas e, diante das recentes mudanças de entendimento do Supremo 

Tribunal  Federal, no julgamento do processo HC nº 126.292 / SP, este voltou à 

posição  anterior ao julgamento original. A primeira mudança de entendimento, em 

2009,  atribuiu a possibilidade de mitigar o princípio da presunção de inocência às 

mudanças constitucionais, com o objetivo de fazer cumprir a constitucionalidade  das 

penas antes que o processo penal transforme em sentença transitada em  julgado.   

Como o acórdão HC nº126.292/SP teve grande impacto 

sociopolítico,  desencadeou a discussão sobre as prisões em segunda instância e 

as  consequências de sua aplicação quando o réu era o ex-presidente da 

República.  Luiz Inácio Lula da Silva, constatou-se que a candidatura do instituto deve  

Hodiernamente, a execução provisória da pena antes da sentença 

penal  condenatória transitada em julgado tem sido alvo de grande discussão 

pela  doutrina e pelos Tribunais Superiores.   

A grande controvérsia do tema e instabilidade das decisões do 

Supremo  Tribunal Federal, dá-se em torno da afronta ao princípio da presunção de 

inocência  e da não culpabilidade, direito fundamental que pela primeira vez foi 
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inserido no  texto constitucional pelo legislador de 1988. O que anteriormente ficava a 

cargo da  doutrina e das orientações dos tribunais, passou a ser uma grande conquista 

ao  fazer parte do rol de direitos e garantias fundamentais, inserido no Art. 5º, 

inciso  LVII da Constituição Federal de 1988. Trata-se de norma autoexequível, ou 

seja,  tem todos os elementos necessários para sua aplicação imediata na proteção 

dos  direitos e garantias. ser cuidadosamente analisada. Em que, não deve 

haver  interpretação política ou ideológica desta questão.  

O princípio da presunção de inocência, tido como direito e 

garantia  fundamental insculpido no corpo constitucional, tem papel importante na 

ordem  jurídica e penal do ordenamento jurídico brasileiro. O fato é que, tem 

sido  interpretado e aplicado de forma a se amoldar a situações específicas, e não 

de  forma igualitária na correta aplicação das normas constitucionais.  

No estudo de Santos (2020), o estado de inocência é presumido, após 

a  absolvição, e não imputado de pronto após elementos probatórios mínimos 

e  frágeis, que podem, a qualquer tempo, violar direitos e garantias do 

cidadão.  Contudo, não haveria muita lógica ao afirmar que o juiz, após todos os 

elementos  probatórios colhidos prolatasse uma sentença, e que o réu seria 

presumido  inocente. Neste caso, a presunção seria de culpa. Essa garantia de estado 

de  inocência, regra, resguarda o réu de não lhe imputar culpa antes do trânsito 

em  julgado. 

Nesse contexto, a fim de evitar qualquer tipo de arbitrariedade que possa  criar 

uma contradição real perante as normas constitucionais, o tema é designado  para 

tratar apenas dos casos em que o princípio da presunção de inocência deve  ser 

mitigado no caso de mera demora dos recursos, como nas situações em que  existem 

muitos abusos ao aplicar este princípio, e quando atribuído a  características 

absolutas, isso não acontece.   

Logo, o conceito de distinguir regras e princípios é crucial. Todavia, 

Na  realidade brasileira, a tendência do Supremo Tribunal Federal é a 

vertente  progressista dos seus julgamentos, em que se assume uma postura  contra 

majoritária, fator esse que incide em reações sociopolíticas de grupos  conservadores 

(FONTELES, 2019). Entretanto, para Kleilein e Petkova (2017) apud Fonteles (2019), 

a visão possui caráter ampliativo, já que o efeito backlash poderá incidir, inclusive, 

sobre decisões conservadoras.  
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No que tange a dispersão do efeito blacklash, nos casos de aplicação da  prisão 

em segunda instância para fins de evitar recursos protelatórios, deve ser  realizada 

uma ponderação entre o princípio da presunção de inocência e os  princípios da 

duração razoável do processo e o da proporcionalidade como  proibição de proteção 

deficiente. Visto que, a ideologia perpassada para a  população pode não ferir a 

constituição, mas fere a ideia de igualdade aos  brasileiros, até então detentores da 

justiça cabíveis de recursos somente para  classe política ou apadrinhada.  

Pode-se observar, então, que por mais reprovável que seja a conduta 

do  agente, a punição não pode se fundar no sentimento de vingança e de justiça 

a  qualquer custo, fazendo o papel ditatorial sem formação de culpa.  

Mostra-se, também, que o princípio da presunção de inocência não 

pode  receber o estatuto de cláusula permanente na interpretação da prisão em 

segunda  instância, por se tratar de um princípio sujeito a diferentes interpretações 

e  relativizações. Portanto, a prisão de segunda instância deve ser aplicada a 

casos  específicos para reduzir a demora nos recursos, e mais atenção deve ser dada 

à  necessidade de melhorar a eficiência Nosso sistema penal está repleto de 

recursos  aos tribunais. O objetivo é postergar a condenação de ações criminais em 

que o  mérito da causa não seja mais discutido.  

Quanto às consequências dessa mudança de entendimento do STF ao  admitir 

a prisão em segunda instância, visando um viés mais pragmático, restou exposto que 

houve uma grande reação contrária a esse posicionamento, por parte  da comunidade 

jurídica, gerando um efeito backlash à essa mudança de  interpretação da 

constituição, de forma que, provavelmente, o STF irá ceder à pressão popular, 

mudando seu entendimento.  

Ressalta-se que grande parte dos recursos interpostos em tribunais  superiores 

está relacionada a crimes cometidos pela classe alta da sociedade e  crimes do 

colarinho branco, pois, infelizmente, pessoas em situação de  desvantagem 

econômica não podem ter a mesma assistência judiciária ou os  recursos necessários 

para o seu pagamento, para um advogado que interpôs uma  série de recursos para 

adiar a condenação.   

Portanto, o princípio da presunção de inocência só é aplicado 

quando  apropriado, permitindo que os ricos se corrompam e se tornem impunes, 

enquanto  os mais pobres costumam ser arbitrariamente presos em prisão preventiva 

e nem  mesmo podem ser considerados inocentes durante o processo criminal.  
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Por fim, cumpre ressaltar que o efeito backlash, ainda que possa 

gerar  resultados indesejados, é um mecanismo do jogo democrático. Ademais, 

é  indiscutível que essas questões polêmicas que desafiam o judiciário e 

movimentam  os grupos políticos, possibilitam um acesso maior da sociedade a todos 

os  argumentos e ideologias, na medida em que os grupos políticos precisam 

discutir  abertamente seus posicionamentos, fazendo com que o tema seja 

amplamente  debatido e compreendido pelos cidadãos. Em última análise, é, ou 

deveria ser, um  instrumento capaz de influenciar o resultado das eleições 

subsequentes, pois os  grupos políticos ficam mais expostos ao defenderem seus 

lados e, com isso, não  há espaço para indefinição.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao permitir a prisão após acórdão condenatório em segunda instância, 

o  Supremo Tribunal Federal foi alvo de aplausos e críticas.  

De um lado, defensores da execução provisória da pena vibraram com 

a  viabilidade da efetivação do chamado jus puniendi estatal, ou seja, a efetivação 

do  poder de punir do Estado. Isso porque, no entendimento anterior, somente 

era  permitida a prisão após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que só 

se  dava após o esgotamento de todos os recursos. Com isso, a impunidade crescia, 

na medida em que os advogados dos réus lançavam mão de todos os 

recursos  cabíveis até que, quando finalmente a decisão transitava em julgado, já não 

havia  mais se falar em pretensão punitiva, em razão da ocorrência da prescrição.  

A parcela da sociedade contrária ao entendimento do STF, por sua 

vez, fundamenta suas alegações, sobretudo, na ocorrência de violação ao princípio 

da  presunção de inocência. Sustentam que, antes do trânsito em julgado, não há se 

falar em culpabilidade, razão pela qual, seria inconstitucional a decisão da  Suprema 

Corte, por violar direitos constitucionalmente assegurados.  

Entretanto, sabe-se que os recursos especial e extraordinário não se  prestam 

a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito, razão pela qual,  em caso de 

interposição de recursos ao STJ ou STF, não se discutirá mais a  culpabilidade do 

acusado. O réu tem até o segundo grau de jurisdição para  contestar os fatos que 

podem o incriminar, pois, se trata da última instância em que  fatos e provas são 

analisados.   
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Partindo dessa premissa, pode-se concluir, que mesmo sobre a presunção  da 

inocência e se há, constitucionalidade no recorro a justiça em outras 

instâncias.  Assim, o efeito blacklash somente ocorre quando há em si, a 

movimentação  popular, ante a isso, o sistema judiciário brasileiro apenas aceita a 

conveniência disposta no campo político. Claro que, não estamos falando sobre a 

injustiça  demasiada do poder público, mas sobre a desigualdade notória da 

sociedade  brasileira diante das leis e parâmetros sociais.  
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RESUMO 

Diante de diversas mudanças inseridas na CLT, através da lei 13.467 de 2017, 
mais conhecida como Reforma Trabalhista, foi inserida essa nova modalidade de 
contrato de trabalho, sob o vínculo de emprego traz uma jornada de salário variável 
para o trabalhador, conforme a demanda e necessidade do empregador. O objetivo 
desse trabalho é apresentar informações importantes sobre a modalidade do contrato 
intermitente utilizada atualmente no Brasil, com a vinda da Reforma Trabalhista desde 
2017. O trabalho intermitente é uma modalidade de trabalho criada no Brasil em 2017 
juntamente com a reforma trabalhista, no artigo 443, § 3º da CLT está assegurado 
está nova modalidade de um profissional prestar seu serviço. Com essa modalidade 
trazida pela Reforma trabalhista, surgiram novas oportunidades de o trabalhador 
brasileiro exercer sua profissão, porém existem algumas desvantagens para o 
mesmo, e com isso gera uma grande insegurança para os trabalhadores. Nesta 
modalidade, o contrato entre o empregador e o empregado deverá ser celebrado por 
escrito, contendo o valor de cada hora trabalhada, que não poderá ser inferior a hora 
trabalhada do salário mínimo, neste contrato será opcional constar o local onde a 
atividade laboral será executada, os turnos e o meio de comunicação entre o 
empregado e a empresa, no trabalho intermitente, o empregado não poderá ser 
contratado por um período indeterminado, o prazo deverá ser estipulado e não poderá 
jamais exceder o limite de 44 horas semanais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contrato de trabalho Intermitente; Reforma Trabalhista; Trabalhador; 

Contrato de Trabalho. 
 

INTRODUÇÃO  

Muito se tem discutido recentemente, acerca do Trabalho Intermitente, essa 

nova modalidade de trabalho começou a vigorar no ano de 2017 no nosso País, 

apesar de ser um tema relativamente novo, já temos diversas opiniões referente ao 

assunto. 

Este artigo, abordará as definições de vantagens, desvantagens, 

fundamentações, garantias e suas regulamentações. Tendo assim um dos principais 

objetivos descrever a cada tópico de maneira detalhada para a fácil e compreensiva 

leitura. Através do Trabalho Intermitente, surgiram novas oportunidades de o 
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trabalhador brasileiro exercer sua profissão, porém é de se observar as diversas 

desvantagens e insegurança que infelizmente a grande maioria dos trabalhadores 

dessa modalidade sofrem. 

Atualmente há uma grande dúvida referente esta modalidade de trabalho, pois 

apesar de o trabalhador poder prestar seu serviço em diversos locais, existe uma 

grande falta de garantia ao trabalhador. 

Para Nogueira (2017, p. 131), a origem desse contrato de trabalho remonta a 

uma necessidade crescente de modernizar a legislação trabalhista, a fim de se 

adequar às necessidades atuais do empregado no mercado brasileiro. Pode-se 

considerar que a convocação para o trabalho pode-se dar em hora, dias ou meses 

pelo empregador, com isso o pagamento é realizado de acordo com a jornada 

trabalhada, porém o empregador deve respeitar o valor mínimo a paga para o 

trabalhador, que é o salário-mínimo mensal.  

O artigo 443, caput, e § 3º, 

Art. 443. O contrato de trabalho individual de trabalho poderá ser 

acordado tácita ou expressamente verbalmente ou por escrito, no 

prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho 

intermitente. 

§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual na 

prestação de serviço, com subordinação, não é contínua, ocorrendo 

com alternância de período de prestação de serviços e de inatividade, 

determinando em horas, dias ou meses, independentemente do tipo 

de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 

aeronautas, regidos por legislação própria. 

 

Observa-se que toda essa flexibilização que permite esta modalidade de 

trabalho, é visível que o contrato de trabalho pode ser ajustado para todos os 

segmentos de acordo com cada necessidade.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e estudos doutrinários 

realizados sobre as vantagens e desvantagens que o contrato intermitente trouxe 

nessa modalidade para o empregado e empregador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a legislação, o prestador de serviço da modalidade intermitente 

poderá tirar férias após 12 meses de trabalho, porém ele não receberá as férias da 

mesma forma que um trabalhador regido pela CLT, com isso podemos ver mais uma 

grande desvantagem que o empregado sofre, temos também como exemplo dos 

grandes malefícios o caso de que o empregador pode não convocar o funcionário por 

tempo indeterminado, ficando assim sem trabalho e renda alguma.  

Nesta modalidade, o contrato entre o empregador e o empregado deverá ser 

celebrado por escrito, contendo o valor de cada hora trabalhada (que não poderá ser 

inferior a jornada de trabalho do salário mínimo), neste contrato será opcional constar 

o local onde o trabalho será executado, os turnos e o meio de comunicação entre o 

empregado e a empresa, no trabalho intermitente, o empregado não poderá ser 

contratado por um período indeterminado, o prazo deverá ser estipulado e não poderá 

jamais exceder o limite de 44 horas semanais. 

 Se o contrato atingir ou exceder o período de 30 dias, o empregador terá um 

prazo máximo para quitar a remuneração do prestador de serviço, este prazo ficou 

fixado que seja até o 5º dia útil do mês seguinte de acordo com a legislação. 

Contudo, é claramente perceptível que nesta modalidade de contrato de 

trabalho permanece de uma forma majoritária as desvantagens ao empregado que 

está sujeito a esta modalidade de prestação de serviço. 

De acordo com Santos (2020), o contrato de trabalho intermitente, não pode 

ser um acordo realizado pelo meio tácito ou verbalmente como os demais contratos 

existentes, pois este é considerado indispensável a formalização escrita, devendo ser 

escrita em sua carteira de trabalho. 

Desta forma o artigo 452-A da CLT, dispõe que o contrato de trabalho 

intermitente deve ter a identificação, assinatura, o valor pago por hora, como falado 

anteriormente, não podendo ser inferior ao salário-mínimo, identificando o local para 

a prestação de serviço e o prazo para os devidos pagamentos da remuneração. 

O trabalhador intermitente tem de fato um vínculo de emprego?  

Para configurar a relação de emprego, imprescindível a presença dos 

pressupostos fático-jurídicos caracterizadores dessa relação, previstos nos artigos 2º 

e 3º, da CLT, quais sejam: não eventualidade, trabalho prestado por pessoa física, 

pessoalidade, subordinação e onerosidade. 
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Pode-se considerar a caracterização da relação de emprego, no trabalho 

intermitente, a prestação de serviço que é descontínua. Isto porque, não há uma 

previsão certa de quando o trabalhador será convocado para prestar o serviço na 

empresa, assim, evidencia a ausência de habitualidade nessa nova modalidade 

contratual.  

O contrato intermitente é em que a prestação de serviço é ocasional, 

concretizando-se, apenas, quando houver convocação. Este chamado dependerá da 

conveniência da empresa contratante. Esse contrato pode ser firmado sem a 

observância do tipo de atividade desenvolvida tanto pela empresa, como pelo 

trabalhador. 

O contrato de trabalho intermitente foi criado no intuito de amenizar a situação 

de crise financeira vivenciada no País, como “flexibilizar" as normas de contratação 

de emprego. Porém, não se mostram capazes de originar novos empregos, porque a 

convocação para a prestação de serviço só vai ocorrer no caso em que a empresa 

tenha necessidade para realizar o serviço assim admitindo o empregado. Os dados 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apontam que desde 

o momento em que a Lei 13.467 entrou em vigor, sucederam muitas admissões de 

intermitentes. Da análise dos dados divulgados, constata-se que o maior índice de 

contratação ocorreu no comércio, levando em conta as atividades de assistente de 

vendas, repositor de mercadorias e atendentes (ARANHA; BASÍLIO, 2019). 

Tornou uma falsa realidade de aumento de emprego no país, até porque não 

se mostra eficiente para demonstrar a regularidade das prestações de serviço e, se 

de fato esses trabalhadores intermitentes estão sendo convocados. 

A contabilidade do número de empregos feita pelo CAGED leva em 

consideração a quantidade de vagas ocupadas e, como o trabalhador intermitente 

pode firmar diversos contratos, com diferentes empregadores, obviamente que haverá 

um aumento no numerário de empregos formais, haja vista que esse mesmo obreiro 

será contabilizado mais de uma vez, justamente pela possibilidade de possuir mais de 

um contrato de emprego (TRINDADE, 2018). 

Podemos observar as vantagens e desvantagens que essa modalidade trouxe 

para o empregado e empregado, o empregado irá possuir o direito de receber 

proporcionalmente alguns benefícios, como por exemplo o seu décimo terceiro 

proporcional, férias proporcionais e é contada as horas para sua aposentadoria. 

As empresas também possuem diversas vantagens, a principal delas é que ela 
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nunca irá manter em seu ambiente de trabalho um funcionário sem exercer sua 

função, pois quando for necessário, ela deve solicitar o profissional por um horário 

certo e em um determinado dia, pagando assim somente e hora trabalhada de seu 

empregado. 

Podemos afirmar com clareza que a principal desvantagem é a grande falta de 

garantia de uma renda fixa por um prazo indeterminado, pois o empregador não possui 

obrigação nenhuma de remunerar o colaborador no período qual ele não está 

trabalhando, com isso vem a consequência de em algumas vezes o colaborador ter 

que trabalhar de forma excessiva em um determinado período para compensar o 

momento que ele estava inativo, com isso vindo abrir mão de uma qualidade de vida 

decente para poder trazer o sustento de sua família. 

CONCLUSÃO 

Este artigo, foi desenvolvido após a aprovação da Lei 13.467/2017, analisando 

o contrato de trabalho intermitente citando a regularização da lei, caracterizando a 

relação de emprego, e precarizando a implementação por essa modalidade contratual 

acarretando maior prejuízo aos trabalhadores do que vantagens.  

Nesse sentido, o estudo discorreu sobre os impactos das vantagens e 

desvantagens de empresa e trabalhador, mostrando maior desvantagens para o 

empregado como por exemplo a meta estabelecida pelo governo perante o ganho da 

aposentadoria do INSS. O resultado observado nesse trabalho, através de pesquisas 

doutrinarias, pode observar que o empregador é mais beneficiado do que o 

empregado. 

   Finalmente, a pesquisa se propõe a apresentar parâmetros de argumentação 

da desproteção ao trabalho digno em favor do trabalhador em contrato intermitente, 

vítima de violação do direito à limitação da jornada de trabalho, de maneira a 

assegurar o respeito ao patrimônio salarial e estabilidade ao vínculo não existente.  
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RESUMO 

O presente artigo trata sobre a existência do vício de consentimento na 
indústria pornográfica e suas implicações nos direitos das atrizes. Apresentando 
aspectos como a relação entre as mulheres e o mercado erótico, demonstrando a 
existência de abusos por elas sofridos. Além de explanar as questões contratuais com 
foco no vício contratual responsável muitas vezes por facilitar a existência do abuso 
sexual, psicológico, físico e verbal nos trabalhos por elas realizados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Indústria Pornográfica; Contratos; Vício de Consentimento; 
 

  

INTRODUÇÃO   

 
Este trabalho apresenta como tema geral de pesquisa a questão da indústria 

pornográfica.  

Diante desse tema tem-se como delimitação de seu objeto de estudo: o vício 

de consentimento na indústria pornográfica. A escolha se deu por meio da 

observância dos crescentes casos de abusos sofridos pelas atrizes desse ramo e a 

naturalização dos casos, além da falta de denúncia por medo e as coações por elas 

sofridas para a realização de atividades previamente não combinadas, situações 

essas capazes de acarretar danos incalculáveis às vítimas. 

Falar sobre pornografia requer certo “jogo de cintura”, não é tarefa fácil 

demonstrar para uma sociedade totalmente conservadora as mazelas causadas por 

uma indústria baseada em preceitos que fortalecem machismo e abuso contra a figura 

feminina.  

A partir disso, esta pesquisa frisa sobre a necessidade de analisar qual a 

relação entre as mulheres e a indústria pornográfica, discutir sobre questões de 

natureza contratual e por fim, apresentar o vício de contrato como uma das principais 

causas da violência pela qual passam as atrizes de conteúdo adulto.  

mailto:amanda-sampaio1@live.com
mailto:brendalopes7@hotmail.com
mailto:mnsilva0210@gmail.com
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 A pesquisa faz uso do método indutivo, uma vez que, ao identificar uma 

problemática já existente na realidade social, busca fundamentá-la com estudos 

teóricos a respeito do tema, a fim de colaborar para que haja uma perspectiva de 

mudança.  

 No que tange os procedimentos metodológicos, o percurso se desenvolveu por 

meio de pesquisa bibliográfica no qual foi realizada uma revisão teórica que buscou 

aprofundar a compreensão das principais categorias teóricas do estudo sobre a 

questão do vício de consentimento na indústria pornográfica. Além disso, foram feitas 

análises de reportagens, vídeos, livros e entrevistas com ex-atrizes que falam a 

respeito da indústria pornô e seus males, sendo estes cruciais para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

2. MULHERES E SUA RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA PORNOGRÁFICA: O CASO 
LINDA LOVELACE 

 
Com o seu crescimento por volta do século XX, juntamente com fortes 

mudanças culturais, a indústria pornográfica passava a representar a revolução 

sexual. Conforme Júnior (2006), a pornografia vem com o intuito de padronização dos 

desejos e domesticação dos corpos até aquele momento nunca visto antes. Originária 

do grego significa “escritos sobre prostitutas”, (DWORKIN, 1989). Desde sua 

etimologia é notório perceber o sentido enraizado referente ao comércio sexual.  

Não é de hoje que a pornografia é vista como um problema social que afeta 

principalmente a vida das mulheres e, nesse caso, tanto as que estão diretamente 

ligadas com a indústria quanto as que acabam sofrendo de forma indireta os efeitos 

desse mal.  

São tantas as formas tóxicas que o mercado pornográfico incita que nada 

parece escapar da busca incessante pelo lucro, Júnior (2006, p. 16):  

 
Dentro deste negócio do “entretenimento para adultos” criado pela 
cultura de massas, existem subdivisões, conhecidas como bizarra, 
sadomasoquista ou fetichista, que apresentam as tais “perversões 
sexuais” [...] o foco é o corpo que escapa às convenções sociais do 
sadio, normal ou natural. Desta maneira, tanto físicos com formas 
estranhas aos padrões dominantes de beleza até práticas eróticas não 
convencionais tornam-se espetáculo principal. 
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 Se diversos são os problemas causados a quem consome esse tipo de 

conteúdo, que tal olharmos o outro lado da moeda e observar pelo que passam os 

profissionais, neste caso as atrizes, nas mãos dos empresários/donos de gravadoras 

de filmes adultos. Explica Sunstein (2009, p. 346):  

 

O problema da pornografia não emana da ofensa, do livre acesso a 
materiais sexualmente explícitos, da vida erótica desregulada, ou da 
violação de padrões comunitários. Ao invés disso, ele é um resultado 
de danos tangíveis do mundo real, produzidos pela representação de 
mulheres e crianças como objeto para o controle e uso de outrem, de 
forma mais proeminente por meio da violência sexual. 
 

Na indústria pornográfica é mais do que notório que a mulher ocupa sempre 

uma posição de submissão mediante aos homens com quem contracenam, 

fortalecendo toda uma ideia de inferioridade, naturalização da violência, agressão 

verbal e até psicológicas em uma relação totalmente forjada para que exista a falsa 

ideia de prazer nos vídeos e materiais produzidos pelo mercado pornô.  

Após séculos sofrendo em silêncio, cada vez mais há o surgimento de espaços 

para discussão sobre as problemáticas que a indústria causa, com isso, é 

imprescindível nos questionarmos: Será que as atrizes que estão sujeitas a tais 

situações sabiam desde o início onde estavam sendo inseridas? Será que houve 

clareza sobre que tipo de serviço seria prestado durante a aceitação de um suposto 

contrato?  

Para alguns autores como Pateman (1988), a pornografia está inserida no 

sistema capitalista enraizado na ideia da liberdade para fazer contratos, facilmente 

inserida nesse sistema econômico. Seguindo essa ideologia, Pateman diz que uma 

vez que há um contrato desse tipo de serviço à mulher adota o papel de detentora dos 

meios de produção, no caso seu corpo, seria ela a responsável por controlar o lucro 

advindo da prática de seu trabalho.  

Obstante a isto, sabe-se que nem sempre é o que acontece, as atrizes do 

mercado pornô estão bem distantes de uma vida em um mar de rosas. Ao contrário 

do que muitos pensam, a maioria das mulheres que ingressam no mundo dos filmes 

pornográficos não o fazem por vontade própria. O desemprego, a falta de 

oportunidades, educação precária e no caso de imigrantes, a falta de documentação 

são causas que levam essas pessoas a adentrar nesse mercado.  
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Segundo Serafim (2014), cerca de 90% das atrizes da indústria pornográfica 

foram vítimas de abuso sexual em alguma fase da vida e possuem idade entre 22 até 

25 anos, a autora mostra dados de uma pesquisa em que um alto número de estrelas 

pornô morrem por DST’s, suicídio, uso recorrente de drogas e bebidas alcoólicas, 

sendo tais vícios consequências de danos causados pela exploração existente no 

mercado pornográfico.  

O livre consumo de material pornográfico para Sunstein (2009) transpassa 

sobre a discussão do certo ou errado, precisa-se ir além, verificando os efeitos, muitas 

vezes gravíssimos, às mulheres deste âmbito que geralmente são jovens coagidas ao 

abuso grotesco dessas produções adultas.  

 Existem relatos assustadores sobre situações pelas quais as atrizes são 

submetidas, condições essas que envolvem as mais diversas formas de abuso de 

cunho sexual, físico, psicológico e moral. Infelizmente poucos casos chegam ao 

conhecimento público ou recebem denúncias e muito se deve à dificuldade em provar 

que houve uma situação de estupro durante a produção de pornografia, uma vez que 

a sociedade muitas vezes entende que tudo o que ocorre diante das câmeras foi 

previamente combinado e raramente isso é verdade. 

 Com contratos realizados em grande parte de forma verbal e mediante a falta 

de denúncias e dificuldade de provas, a punição torna-se quase inexistente, abrindo 

ainda mais espaço para este ramo continuar praticando crimes em forma de 

“entretenimento adulto” sem medo de uma possível penalidade. As atrizes sofrem 

coação e preconceito o tempo todo e muitas vezes por falta de opção e escolha 

acabam se submetendo a realização de cenas que estavam foram do roteiro por medo 

e ameaças.  

 Evelyn Buarque, uma famosa atriz pornô revelou por meio de suas redes 

sociais sua experiência traumatizante na indústria, a mesma denunciou um diretor por 

tê-la forçado a fazer sexo:  

Hoje, ao todo, somos mais de nove meninas querendo prestar queixa 
e mostrar a cara na internet para denunciar esse diretor, fora outras 
meninas que no momento ainda não estão se sentindo seguras, afinal, 
assim como eu, elas também foram ameaçadas e torturadas 
psicologicamente. 
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 Apesar de chocante, essas situações não são atípicas. Na verdade, trata-se do 

contrário, são realmente muito comuns, principalmente em uma indústria que é 

direcionada para os homens em sua maioria, onde as mulheres não passam de 

entretenimento.  

2.1 LINDA LOVELACE 

Durante o processo de pesquisa, sem dúvida um dos casos mais interessantes 

analisados foi o de Linda Lovelace (Linda Susan Boreman), estrela do filme ‘Garganta 

Profunda’ (Deep Throat, em inglês) que foi um sucesso em 1972. A peculiaridade 

desse caso se dá em todo o trajeto da atriz desde antes da sua entrada na indústria 

pornográfica até finalmente a sua saída.  

Linda conheceu um rapaz chamado Chuck Traynor, pelo qual se apaixonou e 

posteriormente transformou essa história de amor em pesadelo. Ela foi obrigada a se 

casar com Chuck com o objetivo de evitar que testemunhasse contra ele em um caso 

de tráfico de drogas. Apesar dessa situação horrível, essa não é de longe a pior parte 

da sua história. Além de ser obrigada a se casar, Linda foi coagida a entrar no ramo 

da prostituição e da pornografia. Vivia sob ameaça constante e foi transformada em 

apenas um objeto de Chuck para fazer dinheiro. 

O pesadelo de Linda começou quando ela foi obrigada a ter relações sexuais 

em troca de dinheiro para Chuck. Caso resistisse ou se negasse a fazer algo que ele 

pedia, era espancada. As ameaças não diminuíram e a violência física e psicológica 

fez parte da relação de Linda Lovelace e Chuck Traynor até o fim. 

Linda relata em seu livro a primeira vez que foi obrigada a se prostituir. Ela foi 

levada a um motel, onde lá estavam cinco homens esperando para usá-la. Apesar de 

se recusar a fazer aquilo, foi ameaçada por Chuck com uma arma – pela primeira vez 

– mas conforme relata, não seria a última.  

 

De repente, percebi que Chuck estava louco, realmente insano, que 
ele realmente esperava que eu tirasse minhas roupas e fosse lá para 
fazer sexo com cinco estranhos. Quando ele tirou a mão do bolso da 
calça, ele estava segurando sua pistola e apontando para mim. Foi a 
primeira vez que alguém apontou uma arma para mim, mas não seria 
a última vez. (LOVELACE, Linda. 1980. p. 22) 
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A cada capítulo do seu livro, as violências descritas atingem um novo patamar. 

Todas as situações horríveis que Linda viveu nas mãos de Chuck são absurdas e 

ultrajantes. É de embrulhar o estômago e se enraivecer pelo fato de a justiça nunca 

ter sido feita. As pessoas sabiam dos abusos, sabiam da violência e nunca fizeram 

nada para ajudá-la.  

Como mencionado, Linda Lovelace protagonizou o filme Garganta Profunda, 

onde após o grande sucesso, passou a assinar muitos contratos, conforme relata em 

seu livro “Ordeal” de 1980. “A cada dois dias, Chuck tinha novos papéis para eu 

assinar. Lançamentos, negócios, contratos que me ligavam a ele para sempre. Tudo 

o que foi colocado na minha frente eu assinei.” (LOVELACE, Linda. 1980. p.106)  

Linda nunca assinou um contrato por livre e espontânea vontade enquanto 

estava com Chuck, apenas para manter a própria vida a salvo. Além disso, mesmo 

com o enorme sucesso do seu filme, não pode ter acesso ao dinheiro fruto do seu 

trabalho, pois era sempre Chuck que cuidava disso.  

 

Não que o dinheiro alguma vez fizesse parte da minha vida. O dinheiro 
que entrava ia direto para Chuck e suas contas bancárias. Se eu 
precisasse de dinheiro, digamos, para consertar um dente, ele o 
atrasaria o máximo que pudesse. (LOVELACE, Linda. 1980. p. 106) 
 
 
 

Após inúmeras tentativas de fuga, Lovelace finalmente se viu liberta de Chuck. 

Mas isso não foi nada fácil. Depois esse momento, tentando reestruturar sua vida e 

aproveitar sua fama conquistada, passou a procurar trabalhos mais sérios e 

“decentes” onde não precisasse vender seu corpo.  

Em uma dessas buscas, foi chamada para protagonizar “Linda Lovelace para 

presidente”, que seria um filme de comédia. Conforme relata em seu livro, a conversa 

para chegar a um acordo envolveu explicitamente a concordância de não haver nudez 

no filme, pois não estava mais envolvida com esse tipo de trabalho. 

 

A questão do sexo surgiu durante a nossa primeira discussão e foi 
resolvida imediatamente. "Quão longe você irá?" Eu fui questionado. 
“Você fará cenas de sexo soft-core?” "Não."  
[...] Agora, deixe-me saber o seguinte: nudez ou não? Vamos 
esclarecer o assunto da nudez agora, para que não haja 
aborrecimentos mais tarde.” “Nada de nudez”, eu disse. “Tudo bem”, 
me disseram. "Sem problemas.” (LOVELACE, Linda. 1980. p. 117) 
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Entretanto, não foi exatamente esse o rumo que tomou nas gravações. Apesar 

de ter deixado claro que não haveria cenas de nudez, ao começar a gravar foi coagida 

a fazer tais cenas pelo diretor Arthur Marks.  

 

[...] Estávamos no Kansas, filmando no local. E novamente Arthur 
Marks veio até mim. "Linda, você terá que tirar a roupa para a próxima 
cena." "Não vou tirar a roupa." "Você me entende mal. Eu não estou 
te perguntando. Estou mandando você tirar a roupa. Estamos fazendo 
sexo nas próximas cenas.” [...] Se não o fizesse, seria culpada de sair 
de um set e entraria na lista negra do negócio. E eles citaram meu 
contrato. Cláusula Quatro: Arthur Marks supervisionará produção e 
exercerá o controle criativo e artístico do filme. Linda Lovelace seguirá 
sua direção. (LOVELACE, Linda. 1980. p. 118). 
 
 

Linda assinou o contrato do filme achando que finalmente mudaria sua história 

e sua fama e mesmo explicitando que não faria cenas de nudez ou sexo, foi pega 

numa armadilha e obrigada a contracenar cenas de nudez. Essa divergência entre o 

que está no contrato e o que acontece na vida real é mais comum do que se parece. 

Não aconteceu só com Linda Lovelace algum tempo atrás, mas acontece até os dias 

de hoje com diversas atrizes. E o que elas podem fazer? A grande maioria – se não 

todas – não tem a quem se agarrar. E isso se torna algo recorrente na indústria 

pornográfica.   

Precisamos desmitificar a ideia de que a mulher está ali naquele ambiente para 

fazer sexo, realizar performances surreais diante das câmeras e diante do parceiro 

com quem contracena, de que ela deve fazer tudo e qualquer coisa que se propõe 

naquele momento, mesmo que não tenha sido combinado anteriormente. Esses tipos 

de pensamentos apenas naturalizam o estupro e outras formas de abuso.  

Não é normal e tampouco natural ir contra a dignidade de uma mulher que se 

insere no mercado de produção de materiais adultos e reconhecer essas vítimas como 

indivíduos de direito, oferecendo acolhimento ao invés de julgamento poderia 

favorecer a ideia de segurança para que cada uma dessas mulheres denuncie seus 

abusadores.  

Por isso tona-se tão necessário entender sobre a importância de discutir a 

questão da relação entre a mulher e a indústria pornográfica, o mundo de violações 

as quais muitas delas acabam se inserindo por diversos fatores sociais e estruturais 
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e, além disso, buscar quebrar os efeitos negativos arreigados pelo forte patriarcado 

presente nesse mercado.  

3. NATUREZA CONTRATUAL   

No que tange à natureza contratual do trabalho dessas atrizes, é possível notar 

que a grande maioria dos contratos se trata de uma prestação de serviços. O art. 593 

do Código Civil dispõe sobre essa modalidade, onde diz que “a prestação de serviço, 

que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas 

disposições deste Capítulo.” 

Nesse caso, grande parte dos serviços não são regidos por um regime celetista, 

visto que não são contratos de trabalho de fato. É certo que se tudo fosse administrado 

dessa forma através da carteira de trabalho assinada, a fiscalização seria mais eficaz 

e muito provavelmente diminuiria as chances de violência e quebras contratuais. 

Apesar disso, este artigo não tem como foco essa abordagem, uma vez que se trata 

a respeito da autonomia da vontade da mulher sob o próprio corpo. Dessa forma, a 

mulher gerencia sua própria atividade e trabalha com o contrato de prestação de 

serviço. 

O contrato de prestação de serviço é um documento que define um acordo 

entre o contratante e a pessoa, seja física ou jurídica, que irá prestar o serviço, e é 

por meio deste documento que se firma a obrigação de fazer de ambas as partes, seja 

a realização do serviço ou a remuneração devida. Estabelece o Código Civil brasileiro 

em seu artigo 594 que estes serviços que virão a ser prestados devem ser lícitos, 

material ou imaterial e devem ser contratados mediante retribuição, sem esta, não se 

caracteriza como prestação de serviço.  

 
Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis 
trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste 
Capítulo. 

Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou 
imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.  
 
 

Em regra, a prestação do serviço deverá ser retribuída após a realização da 

atividade contratada, conforme exposto no artigo 597 do Código Civil, vale ainda 

ressaltar que o contrato se encerra após a finalização da atividade acordada ou com 
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o inadimplemento de qualquer uma das partes, conforme o Código Civil em seu artigo 

607. 

Art. 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, 
por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em 
prestações.  
Art. 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de 
qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela 
conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, 
por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da 
continuação do contrato, motivada por força maior.  
 

Desta forma, percebe-se a obrigação que ambas as partes têm no contrato de 

prestação de serviços, o contratado, que possui o dever de realizar o serviço que lhe 

foi designado, e o contratante, que passa ter a obrigação de realizar a retribuição 

devida ao contratado após o término de sua atividade. Conforme visto acima, o 

inadimplemento de uma das partes gera a nulidade do contrato, cabendo a parte 

contraria entrar com ação para recorrer aos direitos decorrentes do inadimplemento.  

Apesar de tudo parecer belo e simples na teoria, na prática não funciona tão 

bem assim. Na indústria pornográfica é recorrente a existência de vícios de 

consentimentos nos contratos, visto que muitas das atrizes, por exemplo, sentem-se 

coagidas ou pressionadas para assinar os contratos. Trazendo à tona um caso mais 

específico e recente, tem-se a ex-atriz pornô Mia Khalifa, que após sua saída da 

indústria passou a expor o outro lado desse negócio, assim como diversas outras ex-

atrizes que passaram a lutar contra a indústria pornográfica. Em relação a essa luta, 

pode-se destacar Shelley Lubben, ex-atriz que geriu uma associação humanitária 

chamada Pink Cross Foundation, cujo objetivo é ajudar pessoas com traumas 

relacionados ao sexo e pornografia.  

Em entrevista à BBC, em 2019, Mia Khalifa relatou uma situação interessante, 

que é o momento em que assina o contrato. É possível notar pela sua resposta que 

assinar um contrato como esse não é fácil. No relato, ela fala sobre a falta de 

conhecimento e o nervosismo que estão presentes nesse momento.  

 

BBC – Você diz que o conceito de consentimento não faz sentido na 
dinâmica do poder entre os homens que controlam a indústria 
pornográfica e uma jovem atriz de 21 anos como você.  
Khalifa –Com certeza. Quando há quatro produtores brancos na sala, 
e você diz por exemplo alguma coisa que faz todo mundo rir, é horrível. 
Você não quer mais abrir a boca.   
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É a mesma coisa quando você assina o contrato: você conhece os 
executivos, eles estão na sala esperando que você leia e assine, e 
você não entende nada do que está escrito, porque você está muito 
nervosa.  

  

Ao falarmos de coação, automaticamente vem à mente uma cena de abuso 

físico com a utilização de força ou outras formas de convencer a pessoa a assinar 

algo que não quer. Mas a coação vai além disso, ela também se trata de pressão 

psicológica. Apesar de toda a subjetividade existente, é perfeitamente possível 

perceber que o nervosismo em estar na situação descrita por Mia Khalifa se trata ainda 

de uma pressão que advém da ansiedade de estar rodeada por homens “superiores” 

que esperam que ela assine algo o qual ela não tem total conhecimento, onde a única 

certeza é que não tem como recuar. 

Esse contrato que foi assinado pela ex-atriz pornô foi certamente prejudicial, 

tendo em vista que a indústria lucrou milhões e Mia Khalifa recebeu apenas US$ 

12.000 por seis vídeos. Mas o que fazer nessa situação? Como provar algo tão 

subjetivo? Aí está o ponto principal do presente artigo. 

 

BBC – Te pagaram US$ 12.000 (R$ 49.500) por um total de seis 
vídeos. Mas você gerou milhões e milhões de dólares tanto para a 
Bang Bros, a empresa com a qual trabalhou, quanto para o site 
PornHub. Como isso é possível? 
Khalifa –As coisas são assim mesmo. Não sou a única. Não é que eu 
tivesse um contrato terrível ou um agente terrível. 
 
 

Casos como o de Mia Khalifa são mais comuns do que se imagina, em outras 

situações fica clara a ineficácia do contrato firmado entre atrizes e produtoras, Teh 

Angel relata em entrevista à revista Ponte:  

 
Ele [diretor] me chamou para fazer uma gravação, disse que seria 
coisa rápida, cheguei lá, ele se ofereceu para fazer meu perfil no site 
XVideos, disse que ia me ajudar com a conta, que seria bom pra mim. 
Assim ele acabou gravando mais conteúdo do que o combinado, e 
pagando o cachê por apenas uma cena. Ele não passa cópia dos 
contratos para ninguém, mas eu assinei uma cena, não tinha acordado 
mais cenas e ele fez muito mais. 

 
 

Observam-se realidades em que a presença de coação, ameaças e medo por 

parte das atrizes está sempre presente, tornando raras as denúncias e 

consequentemente a punição adequada aos sujeitos abusivos, deixando-os cada vez 
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mais livres para dar continuidade às práticas danosas a outras mulheres que já se 

encontram maioria das vezes em situação de fragilidade.    

4. VÍCIO DE CONSENTIMENTO   

Para que um negócio jurídico seja real e válido, é necessário obedecer a 

alguns elementos, como a existência, a validade e a eficácia do negócio, podendo 

dessa forma o ato ou negócio jurídico existir, mas não ter validade por falta de 

capacidade do agente ou, existir, ser válido, porém possuir condição suspensiva, ou 

seja, ser ineficaz. Deve haver harmonia entre os elementos para que haja a validade 

final do negócio jurídico. Pode-se enquadrar a vontade no elemento de existência para 

que haja a validade de um ato jurídico. 

Dessa forma, tem-se a vontade como pressuposto para o negócio uma vez que 

ora poderá interferir na validade do mesmo, ora poderá interferir na eficácia, uma vez 

que, segundo Silvio de Salvo Venosa (2008): “já que pode “existir” um negócio jurídico 

com mera aparência de vontade, isto é, circunstância em que a vontade não se 

manifestou e houve apenas mera aparência de vontade”.  

 Observa-se então que a vontade é um elemento essencial e deve ser mostrada 

de forma espontânea e clara, a vontade é, ainda segundo Silvio Venosa (2008 p.374): 

 

A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa 
vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha 
vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa 
vontade não corresponda ao desejo do agente, o negócio jurídico 
tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação. 
 
 

 Para que o negócio jurídico tenha a produção de seus efeitos jurídicos, é 

necessário o cumprimento das circunstâncias que envolveram a manifestação da 

vontade do agente no momento de compactuar com o contrato, pois é possível que 

haja a declaração de vontade em certas circunstâncias que tragam outro significado 

a verdadeira atitude volitiva da parte, como no exemplo trazido acima da ex-atriz 

pornográfica Mia Khalifa, onde em suas falas é possível observar a vontade da mesma 

em assinar o contrato da prestação de seus serviços para a produtora, porém ainda 

assim a pressão de estar trancada em uma sala com pessoas do sexo oposto a 

intimidam e atrapalham seu discernimento em demonstrar sua real vontade. Sendo 

assim, haverá a existência de um negócio jurídico uma vez que houve a manifestação 
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de vontade, porém se recusa os efeitos, originando assim um negócio jurídico 

defeituoso.  

Dentre os defeitos do negócio jurídico, tem-se o vício de consentimento, aquele 

que atua diretamente na manifestação de vontade do agente, na qual não 

corresponde com o desejo real do mesmo, impedindo que sua real vontade seja 

externalizada e pode vir a conduzir consequências análogas a invalidade do negócio 

realizado.  

Dentre os tipos de vício de consentimento, estão o erro, o dolo e a coação.  

4.1 ERRO  

O erro é caraterizado pela falsa percepção da realidade por parte do agente, 

ou seja, o agente se engana por erro próprio. Diferencia-se da ignorância, pois esta é 

o desconhecimento completo da realidade. O erro pode ser encontrado no Código 

Civil Brasileiro, que o define em seu artigo 138 ao 144: “Art. 138. São anuláveis os 

negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial 

que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio.” 

Sobre isto, menciona Silvio de Salvo Venosa (2008) “Trata-se de manifestação 

de vontade em desacordo com a realidade, porque o declarante tem uma 

representação errônea da realidade. Já na ignorância, o declarante nada sabe a 

respeito da realidade”.  

4.2 DOLO   

Assim como o erro, se trata da falta de percepção da realidade do agente, 

porém, se diferencia pelo fato de ser uma falsa percepção induzida por outro agente, 

ou seja, a vítima aqui não se engana sozinha, esta é enganada. O dolo pode ter suas 

definições encontradas no Código Civil em seus artigos 145 a 150. 

 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for 
a sua causa. 
Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, 
e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, 
embora por outro modo. 
Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de 
uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja 
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ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o 
negócio não se teria celebrado. 
Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de 
terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter 
conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio 
jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a 
quem ludibriou. 
Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o 
representado a responder civilmente até a importância do proveito que 
teve; se, porém, o dolo for do representante convencional, o 
representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. 
Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode 
alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização. 
 

Diz o doutrinador Patrick Silva (2011 p. 261): “no dolo, o agente não causa o 

efeito sozinho. A outra parte que integra o negócio jurídico, ou um terceiro estranho a 

essa relação jurídica, é que dá ao declarante a falsa percepção da realidade, que, 

sozinho, não teve”.  

  4.3 COAÇÃO  

Caracterizada pelo uso de pressão psicológica ou ameaça física para que algo 

seja realizado, ignorando a vontade do agente. Estabelecida também no Código Civil 

em seus artigos 151 a 155, a coação pode ainda ser dividida em Absoluta, a qual 

existe o emprego de força física, e a relativa, a qual é feita através de agressões 

psicológicas e ameaças. “Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há 

de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à 

sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.” 

No caso em que descreve sua situação, Mia Khalifa demonstra ter um vício de 

consentimento no momento de assinar o contrato, aparentemente por erro, uma vez 

que, como dito em suas palavras, o nervosismo faz com que a mesma não venha a 

ter total conhecimento dos termos do contrato. Mas, a situação no geral, não poderia 

se encaixar no vicio de consentimento por Coação? Mesmo que ali, todos na sala não 

tenham a intensão de pressionar e coagir a atriz para que assine o contrato, o fato de 

se sentir indefesa no meio de diversas pessoas do sexo oposto não seria uma forma 

de pressão psicológica, desse modo, uma forma de coação?  

Além de Mia Khalifa, existem milhares de outras atrizes que passam por 

situações diferentes na hora de assinar o contrato, mas todas possuem algo em 

comum, o vício de consentimento, seja por erro, dolo ou coação.   
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4.4 DAS CONSEQUÊNCIAS  

Como exposto, os vícios de consentimento vão contra um dos principais 

elementos que forma a validade de um negócio jurídico, a declaração de vontade de 

uma das partes. Dessa forma, o negócio jurídico defeituoso tem como consequência 

a nulidade do ato negocial, conforme expõe o Código Civil em seu artigo 171, II. 

 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável 
o negócio jurídico:  
II - Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão 
ou fraude contra credores.  
Quanto a anulação do negócio jurídico e para que haja o 
ressarcimento das atrizes prejudicas e estas possam recorrer aos 
seus direitos de indenização, esta tem prazo de decadência para 
pleitear o a anulação do negócio jurídico, conforme estabelece 
o Código Civil em seu artigo 178.  
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a 
anulação do negócio jurídico, contado:  
I - No caso de coação, do dia em que ela cessar;  
II - No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, 
do dia em que se realizou o negócio jurídico;  
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.  
 
 

Sendo assim, todos os casos de que se tenha conhecimento de vício de 

consentimento na relação contratual entre atrizes e produtoras deveriam ser anulados 

e assim as mesmas poderiam ser indenizadas por todos os danos sofridos, mas ainda 

assim não o fazem, não entram na justiça, se calam e, de certa forma, “aceitam a 

situação”, pois muitas vezes acreditam não serem possuidoras de voz o suficiente 

para mudar isso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
Que as atrizes da indústria pornográfica sofrem diversos abusos não é 

novidade, tema bastante discutido, diversas pesquisas que apontam números 

expressivos de casos referente a essa indústria, mas nenhuma evolução. Os abusos 

continuam, desde o início, onde os contratos são formulados, até o final, onde a justiça 

deveria ser feita. 

Direitos básicos garantidos pela própria Constituição como a dignidade sendo 

ignorados, o direito de expressar sua real vontade sendo esquecido e o direito de 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
2

8
7

 

indenização sendo negado, essa é a realidade das atrizes que, por motivos diversos 

e contra sua vontade, ingressam no ramo.  

Começando pela segurança, situações como a de Mia Khalifa devem ser 

extintas, situações em que a vítima não se sinta à vontade para assinar um contrato 

sem que sua real vontade seja explícita não podem mais existir. 

A extinção de contratos verbais em ramos onde o corpo da mulher seja o objeto 

da relação é necessária, substituindo-lhes por contratos escritos que devem ser 

assinados somente na presença de um advogado garantido pela justiça pública para 

evitar o vício de consentimento. 

O encorajamento para que casos de abusos sejam levados à justiça e uma 

maior força na condenação dos produtores abusivos é essencial para que haja uma 

mudança significativa nesse ramo e alguns direitos venham a ser respeitados, mesmo 

que ainda seja um futuro muito distante devido a esses comportamentos “comuns” 

estarem enraizados na sociedade atual. 

Cabe ao direito uma busca mais efetiva por melhorias para que as atrizes da 

indústria pornográfica possam sofrer cada vez em menor escala a perda substancial 

de direitos que são da base social.  
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RESUMO  

O Presente trabalho tem como objetivo mostrar o Direito à imagem na internet 
com  analise a luz da Lei N°13.373 de 2012, tendo em vista o grande crescimento 
nos  crimes relacionados a imagem no âmbito da internet, mídias sociais, trazendo 
uma  explicação e demonstrando a legislação vigente e anterior acerca dos crimes 
que ofendam sua moralidade e que de alguma forma mancham sua reputação perante 
a sociedade, que violam sua privacidade e seus direitos, com o intuito de conscientizar 
que a internet não é um lugar sem leis.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Penal, Lei, Direito a Imagem, Dano Moral, Conscientizar.  
 
 

INTRODUÇÃO   

Diante do exposto no presente trabalho podemos observar a importância 

da  proteção dos direitos intitulados a imagem e da pessoa humana, tendo em vista 

o  crescimento dos crimes que ofendam sua dignidade e a exposição da vítima 

na  internet.  

Este Direito deve ser tratado de forma extremamente peculiar, pois, protege 

a  imagem do ser humano, muita das vezes as consequências que ficam são 

apenas  negativas e influenciam por muito tempo em sua vida e muita das 

vezes  exteriorizando a imagem em meios de comunicações, mídias sociais 

trazendo  prejuízo à dignidade e a moralidade da vítima.  

O direito em questão tem ligação com muitos outros, tanto no código 

penal  Brasileiro quanto na Constituição Federal, citamos como exemplo o direito 

à  privacidade expresso na Constituição Federal de 1999, em seu artigo 5°, inciso X.  

Quando se trata sobre a letra da lei sobre a ligação do Direito a imagem e 

o  direito à privacidade percebemos que podem ser equiparados e que ambos 

versam  sobre a intimidade sobre o interior sobre informações pessoais. 

mailto:dayana.freitas.cruz17@gmail.com
mailto:Hbentes65@gmail.com
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No artigo da Constituição Federal citado acima é mencionado o dano 

material  e moral, pois o direito da privacidade assim como o direito a imagem versa 

sobre a  moralidade, a imagem e também em partes sobre a honra.  

Destacamos também os casos de maiores repercussões de pessoas públicas 

que tiveram seu direito de imagem feridos, e seu direito à privacidade violados, o  caso 

da atriz Carolina Dieckmann, e um desses que tiverem grande repercussão e  deram 

visibilidade, a atriz teve seu computador violado, onde foi extraído dados e  imagens 

intimas da atriz, que posteriormente foram divulgadas nas mídias sociais e  em sites, 

se espalhando rapidamente.  

Após todo o ocorrido foi sancionado a Lei 12.737 de 2012 mais 

conhecida  como Lei Carolina Dieckmann que tornou crime a invasão de aparelhos 

eletrônicos  para a obtenção de dados pessoais. Com isso também foi alterado o 

Código Penal  Brasileiro, que teve os artigos 154-A e 154-B, incluídos, trazendo uma 

maior  segurança e mostrando que a internet não é um lugar sem leis.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Como já mencionado acima, a nossa intenção acerca da presente pesquisa 

é  explicar e deixa claro a importância da legislação vigente acerca dos crimes 

na  internet relacionados ao direito da imagem.  

Para chegar até o presente resultado, fizemos diversas pesquisas em 

livros,  Constituição Federal, Código Civil, sites, livros, manuais de Direito Civil, portais 

de  notícias, pesquisas realizadas por editoriais, levantamento de dados entre outros.  

A pesquisa pode ser considerada qualitativa, uma vez que 

buscamos  informações acerca do Direito a imagem na internet a luz da lei 12.737, 

explicamos  a legislação anterior e vigente, desenvolvendo e á narrando.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Diante disto podemos afirmar, que a proteção do direito à intimidade  segundo 

a Lei n° 12.737/2012, é usada também nos crimes virtuais que são mais  recorrentes 

cada vez mais no mundo virtual, os fatos que acontecem nos ambientes  virtuais, 

quando são identificados os infratores e o danos causado, é aplicado as  penas Penais 

e Civis conhecida na Lei vigente.  
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Ainda se tratando da Lei 12.737/2012 que ficou conhecida como Lei 

Carolina  Dieckmann pelos crimes virtuais que vinham ocorrendo há anos no Brasil, 

nesse  ponto de vista, o ordenamento jurídico estabeleceu um dispositivo para 

tratar  especialmente da lesão de imagem no âmbito virtual, que dispõe em seus 

artigos a  tipificação penal e delitos virtuais ocorridos, sendo alterado o Código Penal, 

por  força da Lei foi estabelecido que a os órgãos da polícia judiciária, 

equipes  especializadas no combate da ação nas redes de computadores, dispositivos 

de  comunicação e o sistema informatizado.  

Em face de considerações que conduz, o dano moral a imagem visto 

sob  entendimento do crime virtual, é aquele que prejudica e atinge o sujeito 

como  pessoa, em razão da dificuldade desta matéria, a correção do dano deverá 

corrigida  em conformidade com as regras gerais da legislação processual civil e 

julgadas  entre o autor e o ofendido de acordo com a qualidade da relação entre 

ambas as  partes.  

O estudo para a elaboração do presente artigo comprovou que o  ordenamento 

jurídico estabelece o direito à imagem na internet, a imagem sofre  lesão 

independentemente de qual foi o meio que foi publicada, ela recai  especialmente 

sobre os direitos da personalidade, a imagem, o nome, a honra, a  dignidade e etc.  

Percebemos também que a tecnologia teve um desenvolvimento com 

o  avanço para a captação e divulgação da imagem da pessoa humana, porém, 

isso  facilitou a lesão e violação do direito à imagem.  

Contudo a proteção na internet vem cada vez mais sendo analisado, 

em  relação aos interesses quando é se tratando-se sobre à imagem, à honra 

e  dignidade, levando-se, em consideração a lesão a honra ou boa fama.  

 A divulgação da imagem alheia em regra não autorizada é proibida, tendo se 

em vista que não pode se utilizar da honra da pessoa humana.  

CONCLUSÃO   

Com a finalização da pesquisa podemos concluir que o Direito a imagem 

na  internet e um tema de extrema importância a ser tratado, visto que é um tema que 

vem desde os primórdios com a chegada da internet e desde então vem 

se  aprimorando até os tempos atuais, e importante destacar a legislação e o 

judiciário  que também acompanham tal direito e sempre se aprimorando juntamente.  
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Com isto pode-se dizer que todos os objetivos que por nós foram 

atribuídos,  foram cumpridos, deixamos explicito o Direito, a legislação, os exemplos, 

a criação  da Lei, a lei anterior e a lei vigente, os modus operantes, e ainda 

desenvolvemos  tópicos interessantes acerca de várias doutrinas que versam sobre o 

direito da  imagem na internet, tentamos de forma coesa e sucinta apresentar de forma 

realista  e de linguagem de fácil entendimento a todos que irão ler o presente artigo.  
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RESUMO 

A questão da imputabilidade em casos de psicopatia no âmbito da justiça penal 
é questão controversa, haja vista suas implicações sociais, jurídicas e estruturais em 
que se imbricam o sistema jurídico-penal brasileiro e a comunidade nacional. Na 
tentativa de compreender essa problemática buscamos analisar, através de pesquisa 
bibliográfica e qualitativa, a situação do indivíduo diagnosticado como portador do 
transtorno de personalidade psicopática no âmbito do nosso direito penal, 
identificando as contribuições da psicologia para sua definição, descrevendo o uso de 
laudos de psicopatia e explicando o tratamento que lhe é dispensado no tocante às 
definições de imputabilidade e/ou semi-imputabilidade, na esperança de colaboração 
no desenvolvimento de reflexões e práticas que tragam contribuições ou, ao menos, 
inquietações, no que diz respeito a essa problemática tão complexa, mas acreditando 
na potência que o pensamento pode alcançar quando usado na busca de respostas 
às vicissitudes que assolam a humanidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  psicologia; psicopata; responsabilização penal   
 
 

INTRODUÇÃO 

Através deste texto busca-se apresentar os saberes verificados em pesquisa 

preliminar acerca das relações entre as práticas jurídico-penais e os saberes 

psicológicos, notadamente no que concerne à questão da imputabilidade ou semi-

imputabilidade em casos de psicopatia no âmbito da justiça penal brasileira.  

Para isso, buscou-se analisar a situação de imputabilidade do indivíduo 

diagnosticado como portador do transtorno de personalidade psicopática, 

identificando as contribuições da psicologia para a definição da psicopatia, 

descrevendo o uso de laudos de psicopatia, além de buscar explicações ao tratamento 

dado a este transtorno no tocante às definições de imputabilidade e/ou semi-

imputabilidade no nosso ordenamento penal.  
 

mailto:josi_jc@hotmail.com
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PSICOLOGIA JURÍDICA: ATUAÇÕES NO ÂMBITO DO DIREITO 

A psicologia jurídica, no âmbito de abordagem aqui proposta, é um dos 

saberes que compõem uma área das ciências jurídicas mais abrangente, qual seja, a 

Criminologia (FIORELLI e MANGINI, 2011). 

No tocante ao presente trabalho buscou-se responder a questão da 

intersecção entre os campos do Direito e da Psicologia, notadamente que diz respeito 

aos auxílios que os conhecimentos/saberes psicológicos podem trazer aos envolvidos 

na práxis judiciária, no que diz respeito ao modo de “Como constituir um campo, 

psicologia, na interface com o direito, tendo como fundamento a noção de extensão, 

continuidade e ruptura, amarrando os discursos e as práticas?” (OLIVEIRA, 2011, 

p.67), sem, contudo, funcionar como mero instrumento técnico de medida e 

justificação, ainda que desenvolvendo, também, essas suas especificidades, em 

outras palavras, como não se tornar, ou ultrapassar, o mero estatuto de normalização 

(FOUCAULT, 1987). 

OS PSICOPATAS E SUA RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICO-PENAL 

Os casos de psicopatia, por sua especificidade, notadamente no tocante à 

violência, têm sido uma das formas de distúrbio da personalidade que mais têm 

chamado a atenção do público, abundando em matérias jornalísticas, na literatura e 

no cinema: como não lembrar de Hannibal Lecter, a figura paradigmática do psicopata, 

com livros, filmes e seriado (CABALLERO e PELLIZON, 2018). 

A literatura especializada referente à psicopatia a define como distúrbio de 

personalidade (DSM-5, 2014; FIORELLI e MANGINI, 2011; MIRANDA JÚNIOR, 2011; 

MIRA Y LÓPEZ, 2011; OLIVEIRA, 2011; PEROTTI e SIQUEIRA, 2011; PIZZOL, 2009; 

ROVINSKI, 2009). Diferenciando-a das enfermidades mentais, posto que nestas os 

agentes não possuem compreensão da realidade, não tendo, portanto, compreensão 

dos seus atos, em vista das alucinações de que padecem em sua maioria. O que não 

ocorre com os psicopatas, que, não alucinando, têm compreensão da realidade, mas 

não contêm os impulsos que os motivam a agir.  

Esse fator será de suma importância para a compreensão legal do delito/crime 

praticado por agente diagnosticado com transtorno da personalidade psicopática. O 

psicopata não rompe com a realidade, mas ele tem uma deformidade afetiva. Nas 
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palavras de Fiorelli e Mangini (2011, p.107), “O indivíduo [diagnosticado com 

psicopatia] não se enquadra na categoria de portador de doença mental, porém, 

encontra-se à margem da normalidade psicoemocional e comportamental”.  

Os dois mais importantes instrumentos de diagnóstico para psicopatia são o 

Psychopathy Checklist (PCL), desenvolvido e aprimorado (PCL-R) por Robert Hare e 

o Teste de Rorschach (TORRES, 2010). 

Quanto ao tratamento dado aos psicopatas pela justiça penal brasileira, em 

“O psicopata na justiça brasileira”, Szklarz (2011, p. 78), nos informa 

 
Em geral, o psicopata pode seguir dois caminhos na Justiça 
brasileira. O juiz pode declará-lo imputável (tem plena consciência 
de seus atos e é punível como criminoso comum) ou semi-imputável 
(não consegue controlar seus atos, embora tenha consciência 
deles). Nesse segundo caso, o juiz pode reduzir de um a dois terços 
sua pena ou enviá-lo para um hospital de custódia, se considerar que 
tem tratamento. 
 

 

No Brasil, o psicopata é tido como semi-imputável, porque se acredita que ele 

é capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, mas não é capaz de fazer 

julgamento moral nem ter controle de sua vontade, já que age impulsivamente. Ou 

seja, o agente delituoso diagnosticado com psicopatia não seria nem imputável, nem 

inimputável, mas estaria numa zona intermediária entre essas duas modalidades de 

tipificação.  Importante salientar que a inimputabilidade somente é aceita em casos de 

comprovação por laudo médico que comprove a doença (critério biopsicológico, 

segundo Nucci (2011, p.110), embora, como assevera o mesmo autor, o magistrado 

“não fique vinculado ao laudo pericial” (Idem.).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Buscou-se enquadrar o presente estudo como parte de pesquisa jurídico-

psicológica. Para tanto pautou-se no método dedutivo, monográfico, de natureza 

qualitativa com análise de conteúdo, tendo como instrumentos a análise bibliográfico-

documental (com pesquisa em livros e sites) (LAKATOS e MARCONI, 2017; 

MEZZAROBA e MONTEIRO, 2017) que tratam da problemática da imputabilidade ou 

semi-imputabilidade de pessoas diagnosticadas como psicopatas no âmbito da justiça 

penal brasileira. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fica patente que o Estado Brasileiro vem exercendo seu poder de punir o 

criminoso. Mas resta a pergunta, de forma adequada? Seria essa a melhor destinação 

a dar a essas pessoas? Não estariam outros presos em grande risco na convivência 

com os indivíduos acometidos de psicopatia? Não estaria o Estado e a sociedade 

dando um tiro no próprio pé, ao tratar os psicopatas como criminosos comuns, uma 

vez que estes têm direito à progressão de pena, de tal sorte que, dessa forma os 

psicopatas acabam voltando à vida em sociedade e podendo vir a delinquir 

novamente? 

Dadas suas implicações sociopolíticas estas perguntas têm se mostrado de 

difíceis soluções, complexificadas ainda mais pelas condições estruturais que 

assolam nosso sistema jurídico e carcerário. Não significando, porém, que não 

existam tentativas de resposta à problemática em tela, seja nas searas jurídico-penal, 

legislativa ou teórica — cite-se as várias alterações legais e suas aplicações, bem 

como os vários estudos realizados sobre o tema. De tal sorte que se vislumbra a 

preocupação premente que a condição dos apenados considerados cientificamente 

(através de laudo psicológico) psicopatas têm suscitado. 

Nas palavras de Szklarz (2011, p. 84) 

 

Como não há prisão especial para psicopata no Brasil, ele fica com 
os criminosos comuns. Por saber que a pena poderá ser reduzida 
caso se comporte bem, se passa por preso-modelo. Mas, por baixo 
dos panos, ameaça os outros presos, lidera rebeliões. Prejudica a 
reabilitação dos presos comuns, que passam a agir cruelmente 
para sobreviver. 
 

De tal forma que, pelo exposto, fica patente a convivência carcerária cotidiana 

entre presos comuns e psicopatas — agravada ainda mais pela superlotação das 

penitenciárias brasileiras. 

CONCLUSÃO 

É patente a dificuldade que o Estado brasileiro, através de sua legislação, tem 

no tocante à política penal para a psicopatia, que demanda a execução de política 

criminal específica. Sendo aí reconhecida a importância do desenvolvimento e 

implementação de práticas pautadas em saberes cientificamente embasados e vontade 
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política e social, bem como a alocação de recursos financeiros voltados ao 

enfrentamento dessa problemática. 

Espera-se, através do texto apresentado, colaborar no desenvolvimento de 

reflexões e práticas que tragam contribuições ou, ao menos, inquietações, no que diz 

respeito a essa problemática tão controversa e complexa, mas acreditando na 

potência que o pensamento pode alcançar quando usado na busca de respostas às 

adversidades que assolam a sociedade. 
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RESUMO 

O artigo traz a ineficiência do sistema prisional onde os crimes são vistos de 
forma homogênea, e o princípio de individualização é esquecido, sendo assim o 
indivíduo com transtorno de personalidade é julgado como um criminoso normal. A 
legislação brasileira é muito aquém quando comparada com as disposições adotadas 
no exterior, sendo a avaliação que o código penal demanda é feita de forma 
problemática onde o Juiz leva em conta em sua avaliação a personalidade, conduta 
social e comportamento do agente que cometeu, além das circunstâncias, 
estabelecidas no artigo 59 do Código penal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Legislação brasileira, problemas psicológicos, julgamento 
errático, código penal. 
 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho apresenta como tema geral de pesquisa a forma errônea de 

tratamento dentro da legislação brasileira para pessoas com transtornos de 

personalidade, fazendo assim ter uma ineficácia dentro do sistema prisional. Diante 

desse tema tem-se como delimitação de seu objeto de estudo: A ineficácia do sistema 

penal brasileiro e a ineficiência do sistema prisional para pessoas com transtornos de 

personalidade. A escolha se deu por meio de artigos lidos que constatavam a limitação 

do tratamento jurídico-penal dado a pessoas com essas condições. O Brasil é um dos 

países que tem o maior número de presos, se comparado a países da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A nossa taxa de 

encarceramento criminal atingiu em 2016 um índice inacreditável de 1.31 pessoas por 

cada 100 mil habitantes.  
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Então falar sobre o sistema prisional não é uma tarefa fácil pois sabemos que 

ele é cheio de falhas, e a principal delas é não existir realmente a reincidência, 

principalmente para pessoas com TPA´S, e isso se deve também a outro problema 

grave de política criminal que vem de nossos intelectuais, que acreditam fielmente na 

doutrina de Rousseau do bom selvagem, onde acham que não há ninguém bom ou 

mau, apenas pessoas que foram "contaminadas pela sociedade".  

A partir disso, esta pesquisa frisa sobre a necessidade de mudar o jeito como 

o sistema prisional lida com os transtornos de personalidade, e por fim apresentar 

medidas que podem ser adotadas para melhorá-los. A pesquisa faz uso do método 

indutivo, sendo que, ao identificar uma problemática já existente na realidade social, 

busca fundamentá-la através de estudos a respeito do tema, artigos, doutorados, a 

fim de ajudar para que haja uma mudança.  

Sobre o método, o caminho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, 

na qual foi realizada uma revisão teórica para aprofundar a compreensão das 

principais categorias teóricas de pesquisa. 

2 DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho tem o foco de trazer um pensamento diferente quanto a(semi) 

(in)imputabilidade dos criminosos que possuem algum transtorno de personalidade 

perante a instabilidade do sistema prisional e a omissão do sistema jurídico brasileiro 

para esses casos específicos. Além disso, também revelou as medidas tomadas por 

outros países contra criminosos com doenças mentais. Destaque a surpresa do Brasil 

neste assunto.  

Configura-se como um transtorno de personalidade (TP), tudo aquilo que foge 

do que é considerado uma personalidade normal. Em outras palavras, é um conjunto 

de " que várias características podem ser partilhadas”, uma forma única de identificar 

cada pessoa. Os indivíduos reagem e interagem com outros indivíduos e com o 

ambiente” (OLIVEIRA, Et al., 2011, p. 1052). Além disso, o psiquiatra alemão 

Schneider, (apud OLIVEIRA, 2011) definiu Como uma personalidade anormal, mostre 

que desvio é considerado normal em quantidade. Portanto, o indivíduo mostre uma 

personalidade que é composta de muito, como muito agressivo, considerado um 

transtorno de personalidade (OLIVEIRA, et al, 2011). 
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Da mesma forma, o Código Internacional de Doenças (CID-10) (OMS, 1993, p. 

196) diz que os transtorno de personalidade se desenvolvem na infância ou 

adolescência e nos adultos são diferentes das mudanças de personalidade. Embora 

seja possível quando outros transtornos mentais existem antes ou ao mesmo tempo, 

eles não são secundários. Portanto, o transtorno de personalidade não é configurado 

como Sintomas transitórios. Pode aparecer na infância ou adolescência e persistir em 

adultos, podendo coexistir com outros tipos de doenças. É o início da genética e 

interação com o ambiente externo, podendo ainda ser afetada efeitos hormonais em 

alguns casos. 

O artigo 26 do Código penal estipula que os criminosos totalmente incapazes 

de compreender o caráter ilegal da conduta por motivo de doença mental ou de 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou que atuem de acordo com esse 

entendimento estão isentos de punição. Portanto, é preciso especular sobre o que a 

lei considera ser doença mental. Delmanto (2002) destacou que essa expressão inclui 

doenças mentais de qualquer origem. Seguindo o mesmo raciocínio, Mirabete (2001) 

destacou que a expressão inclui todas as alterações patológicas da saúde mental, 

incluindo alterações orgânicas, tóxicas ou funcionais.  

Da mesma forma, Damásio de Jesus (1999) afirmava que, ao se tratar do 

pressuposto biológico da irresponsabilidade, a expressão inclui várias doenças que 

ele também define de forma ampla, como psicose, esquizofrenia, loucura, histeria, 

paranoide. No capítulo "Psicopatologia", uma doença é perceptível porque pode ter 

um impacto no campo da ciência do direito penal. É um transtorno de personalidade 

antissocial (TPA), e sua característica básica é um modo intrusivo de ignorar e infringir 

os direitos dos outros. Este transtorno começa na infância ou adolescência e continua 

durante a vida adulta.  

O aspecto central do transtorno de personalidade antissocial envolve a 

capacidade de envolver outras pessoas em truques e manipulações. Manifesta-se 

como um padrão de comportamento típico caracterizado por violações repetidas e 

contínuas dos direitos de outras pessoas ou regras sociais importantes. Casos que 

vão desde ataques a pessoas ou animais a destruição de propriedade, roubo e outros 

comportamentos desviantes. 
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2.1 A VISÃO GERAL DOS TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 

Traços de personalidade representam padrões de pensamento, percepção, 

reação e relacionamentos que permanecem relativamente estáveis ao longo do 

tempo. Quando essas características se tornam tão óbvias, rígidas e mal adaptativas 

que prejudicam o trabalho e / ou as habilidades interpessoais, ocorrem transtornos de 

personalidade. Esses desajustes sociais podem causar grande sofrimento aos 

pacientes com transtornos de personalidade e às pessoas ao seu redor.  

Para pessoas com transtornos de personalidade (ao contrário de muitas outras 

que procuram aconselhamento), a dor que causam como resultado de um 

comportamento social desadaptativo é frequentemente a razão pela qual procuram 

tratamento, em vez de sentir qualquer desconforto com seus pensamentos e 

sentimentos. Portanto, os médicos devem primeiro ajudar os pacientes a perceber que 

seus traços de personalidade são a origem do problema. Dentro desse âmbito o DSM-

5, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, divide os 10 tipos de 

transtornos de personalidade em 3 grupos, sendo eles o A,B e C, baseado em suas 

características semelhantes, sem uma utilidade clínica definida: No grupo A 

(estranhos e excêntricos): Paranoide; Esquizoide e Esquizotípico. No grupo B 

(Dramático; Emocional ou Errático): Antissocial; Borderline; Histriônico e Narcisista. 

No grupo C (Ansioso ou Apreensivo): Esquivo; Dependente e Obsessivo-compulsivo.  

E de acordo com o DSM-5 esses transtornos são principalmente problemas 

com: Autoidentidade e Funcionamento interpessoal. Os transtornos de personalidade 

geralmente começam a ser bem evidentes durante o final da adolescência ou no início 

da idade adulta, porém as vezes acontece também de aparecer mais cedo como na 

infância. Os traços e sintomas variam em termo de quanto tempo eles ficam, alguns 

somem com o tempo. Aproximadamente 10% da população em geral e até metade 

dos pacientes internados e ambulatoriais com doença mental sofrem de transtornos 

de personalidade. 

Em geral, não há diferenças óbvias de gênero, classe socioeconômica e raça. 

Mas no transtorno de personalidade antissocial, o número de homens é 6: 1 a mais 

do que o de mulheres. No transtorno de personalidade borderline, há 3: 1 mais 

mulheres do que homens (mas apenas no ambiente clínico, não na população em 

geral). Para a maioria dos transtornos de personalidade, o nível genético é de cerca 

de 50%, que é semelhante ou superior ao nível genético de muitos outros transtornos 
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mentais importantes. Esse grau de hereditariedade vai contra a suposição popular de 

que os transtornos de personalidade são defeitos de caráter moldados principalmente 

por circunstâncias desfavoráveis. As pessoas com transtornos de personalidade 

parecem ser muitas vezes confusas ou incoerentes para as pessoas a sua volta, 

incluindo os médicos. Essas pessoas podem ter uma dificuldade de entender os 

limites entre ela e os outros. 

2.2 SAÚDE PSÍQUICA NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 

     No campo da saúde mental, existe transtornos clássicos, que são aqueles 

que privam a pessoa de ter capacidade de entender o que faz ou de controlar os seus 

próprios atos, como a psicose. E de acordo com a pesquisadora Anna Cecília Santos 

Chaves, que decidiu investigar em seu doutorado crimes violentos e suas relações 

com os transtornos de personalidade, que entrevistou 116 homens em regime 

fechado, dos quais ela não possuía qualquer informação previa, 56,9% apresentaram 

transtornos sendo eles, o Borderline, antissocial e o Paranoide.  

Mas não se pode afirmar que os transtornos sejam a causa do crime, mas pode 

indicar maior probabilidade de cometê-los. A pesquisadora Anna espera que o 

trabalho possa servir tanto pelo levantamento exaustivo de dados novos, como de um 

novo suporte para pessoas com esses problemas. A pesquisa afinal não trata só do 

diagnóstico da população carcerária, mas sim do sistema jurídico de forma geral. Uma 

vez que os médicos suspeitam de um transtorno de personalidade, eles usam critérios 

diagnósticos específicos para avaliar cognição, emoção, relacionamentos 

interpessoais e tendências comportamentais. Mais médicos e acadêmicos 

profissionais podem usar ferramentas de diagnóstico mais complexas e rigorosas. O 

diagnóstico do transtorno de personalidade requer:  

Um padrão inflexível, persistente e generalizado dos traços mal adaptativos 

envolvendo ≥ 2 dos seguintes: cognição (formas de perceber e interpretar a si mesmo, 

outros e eventos), afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulsos. 

Sofrimento significativo ou funcionamento prejudicado resultante do padrão mal 

adaptativo. Estabilidade relativa e início precoce (remontando à adolescência ou início 

da idade adulta) do padrão. Para que um transtorno de personalidade seja 

diagnosticado em pacientes < 18 anos de idade, o padrão deve ter estado presente 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

0
3

 

durante ≥ 1 ano, com exceção dos transtornos de personalidade antissocial, que não 

podem ser diagnosticados em pacientes < 18 anos. 

 

2.3 OS TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE DENTRO DA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

      

     No dilema da punição, quando pessoas com tais condições chegam a 

cometer crimes, o direito penal tem como alternativa à pena de prisão por meio de 

medidas de segurança. E como já havia explicado a pesquisadora Anna, os 

transtornos de personalidade são uma categoria dos transtornos mentais que causam 

um prejuízo no controle e entendimento das suas ações, mas isso não exclui a 

totalidade de entender, logo pessoas com essas condições podem então ser 

responsáveis por seus atos, mas são considerados semi-imputáveis: que podem 

receber uma pena de prisão ou sanção penal da medida de segurança como 

alternativa, e o código penal brasileiro adota um sistema chamado vicariante, apenas 

uma dessas duas sanções pode ser imposta, logo não existe um consenso sobre qual 

medida deve ser usava para esse perfil de indivíduos.  

Os inimputáveis não cometem crimes no Brasil, justamente por falta de 

imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade. Portanto, sem 

culpabilidade, não há crime, para a teoria tripartite. Portanto, se uma pessoa 

inimputável participar de um ato ilegal típico, ela não será punida e não será 

sentenciada à punição criminal. Ao contrário: será absolvido indevidamente e sujeito 

a medidas de segurança, possivelmente hospitalização ou tratamento ambulatorial. 

Com "semi-imputável", a situação é diferente. Isso porque, no caso deles, a 

culpabilidade existe, mas está enfraquecida (por isso, muitas pessoas criticam a 

expressão de "semi-imputabilidade" e defendem o termo "culpabilidade reduzida") e, 

portanto, cometem crimes (por culpa, mas reduzida) e criminalizado como resultado. 

as condições das medidas de segurança que são para os inimputáveis se estendem 

aos “semi-imputáveis” também pois nos casos de culpabilidade diminuída, prevista no 

parágrafo único do artigo 26 do CP, “quando o juiz entende que o condenado 

necessita de um especial tratamento curativo, hipótese em que a ‘medida’ pode 

substituir a pena diminuída.  

O Código Penal, em seu artigo 26, dispõe o seguinte:  
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Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.  
 
 

A Controvérsia jurídica está exatamente no tipo de medidas de segurança 

utilizadas: seja hospitalização ou tratamento ambulatorial, seja um agente inimputável, 

ou com a culpabilidade reduzida. Não é a inimputabilidade ou "semi-imputabilidade do 

sujeito que decide se o tribunal aplica o tratamento hospitalar ou ambulatorial. O artigo 

97 da Lei de Processo Penal impõe sanções disciplinares sobre a matéria: "Se o 

agente não for imputável, o juiz decidirá sua detenção (artigo 26). No entanto, se for 

crime, pode ser condenado à prisão preventiva., O juiz pode encaminhá-lo para o 

ambulatório para tratamento.  

O problema é que as disposições do Artigo 97 da Lei Penal refletem, em última 

instância, uma desproporcionalidade e constrangimento absurdos. No entanto: nem 

todos os crimes condenados à prisão são suficientemente graves para provar que o 

agente deve ser hospitalizado imediatamente, e a hospitalização prolongar-se-á por 

tempo indeterminado, pelo menos, um a três anos (artigo 97.º, n.º 1 da Lei de 

Processo Penal). Inexplicável cometido incidente que foi previsto como furto (o crime 

é punível com pena de prisão e pena de 1 a 4 anos).  

Dependendo da situação, o "tratamento" perfeito pode ser obtido por meio de 

tratamento ambulatorial, seguido de psiquiatria regular e medicação No entanto, não 

há necessidade de hospitalização e não será usada para fins de "tratamento". E Para 

a efetuação de quaisquer providências jurídicas é necessário a configuração no artigo 

149, do Código Processual Penal (CPP), com todos os dados necessários são 

realizados os julgamentos, mas como seres semi-imputáveis, mesmo tendo eles plena 

consciência de seus atos, somente não tendo os demais sentimentos além do prazer 

em fazer ou sentir dor, agonia, angústia e desespero que possível tivera acontecido 

anteriormente.  

Atualmente, a medida de segurança não é aplicável aos imputáveis, estando 

reservada aos inimputáveis, art. 97 do CP, e aos semi-imputáveis, art. 98 do CP, mas, 

neste caso, em substituição à pena privativa de liberdade reduzida, art. 26, par. único, 
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do CP. Diante dos fatos, fica evidente que a legislação brasileira não funciona 100% 

nesse quesito, pois sempre não sabem de fato o que fazer quando tratam de pessoas 

com essas condições. 

De acordo com a pesquisadora Anna Chaves (2017),  

 
se nossa lei manda examinar a personalidade, esse exame tem que 
ser feito. Ele tem que ser feito de forma mais cuidadosa, menos 
subjetiva do que simplesmente analisar sua vida pregressa, o que 
você fez ou não. Você é mais do que seus crimes, ou a ausência 
deles". (CHAVES, 2017, p. 87). 

 

Para o código penal as sanções aplicadas a inimputáveis, semi-imputáveis e 

imputáveis são medidas de segurança e nesse quesito entra O Transtorno de 

Personalidade Antissocial (TPAS). 

CONCLUSÃO 

  Como já foi dito, a prisão em si não ajuda o indivíduo como deveria, muito pelo 

contrário ele põe em risco tanto a pessoa com transtorno quanto as pessoas ao seu 

redor, pois com estudos realizados nos Estados Unidos e no Canadá estimam que a 

incidência de psicopatas na prisão não passa despercebida, pois eles tem um perfil 

adequado para se tornar os chefes da cadeia e líderes de rebeliões, podem assim 

transformar o resto dos presos em massa de manobra, assim trabalhando a 

ressocialização dos detentos que podem ser recuperáveis, afirma a psiquiatra Hilda 

Morana (2009).  

A pesquisadora Anna Cecília propõe que haja uma equipe nos tribunais e varas 

criminais para que assim seja feita de forma correta a avaliação de personalidade, 

assim o subdiagnóstico seria eliminado, tendo a oportunidade de um 

acompanhamento terapêutico ao indivíduo durante a sua sentença. Uma alternativa 

para reforçar o propósito que adotamos no nosso sistema jurídico-penal é o 

acompanhamento psicológico e psiquiátrico para ter sucesso na reincidência, e vale 

lembrar que os psicopatas têm até 4 vezes mais chances de reincidência do que os 

não psicopatas. (MORANA, 2009) 

Segundo Hilda Morana (2009), seria ideal após o julgamento de qual fosse 

identificado sua imputabilidade, o indivíduo fosse para uma prisão especial onde ele 

seria acompanhado por profissionais que veriam se ele estaria apto a voltar para o 
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convívio social, exceção à pena máxima de 30 anos de reclusão prevista na legislação 

penal. 
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RESUMO  

Este trabalho tem o objetivo de fazer uma análise baseada na jurisprudência 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre violações a direitos humanos 
dentro do sistema prisional, mais especificamente o sistema prisional amazonense, 
utilizando como referência a rebelião de 2017. Tal evento catastrófico teve sua origem 
na política criminal brasileira, caracterizada por um sistema prisional superlotado e 
desrespeitoso com as leis penais pátrias, demonstrando que as penitenciárias não 
cumprem com o papel que a lei atribui, de reeducar e ressocializar os apenados. 
Adicionando a essa problemática cotidiana, temos que o Estado do Amazonas é 
corredor para o tráfico internacional de drogas, fazendo com que o domínio de tal rota 
traga também o domínio do sistema prisional, demonstrado pelas fações criminosas 
dominantes através de torturas e mortes de rivais. Não obstante, também 
exploraremos como a colenda Corte Interamericana de Direitos Humanos se 
posiciona diante de tais violações. O presente trabalho teve como método o 
hermenêutico-dedutivo, baseando-se no levantamento de dados bibliográficos, 
pesquisa de documentos, diplomas normativos e a jurisprudência da Corte 
Interamericana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistema Prisional. Violações. Posicionamentos. Sistema de 
Proteção Interamericano.  
 
  

INTRODUÇÃO 

Quando falamos em sistema penitenciário brasileiro, geralmente estamos nos 

referindo a um sistema que está falido, onde a sua concepção é baseada no controle 

social: para que a população se sinta segura dos perigos cotidianos, é necessário que 

aqueles que transgridam as normas do bem-viver sejam colocados atrás das grades. 

Contudo, essa metodologia utilizada pelo estado não tem se mostrado benéfica 

ao longo dos tempos. Ao invés da penitenciária seguir aos mandamentos 

constitucionais e legais vigentes, os estabelecimentos penais têm se transformado em 

mailto:20890894@faculdadelasalle.edu.br
mailto:20890951@faculdadelasalle.edu.br
mailto:20891055@faculdadelasalle.edu.br
mailto:natasha.donadon@lasalle.org.br
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verdadeiras máquinas de violações de direitos humanos, onde não assegurados 

àqueles que querem cumprir a sua pena sem maiores sofrimentos os mínimos 

necessários à sua dignidade. 

Não obstante, juntam-se a essas violações as rebeliões, figuras máximas do 

desrespeito por parte do estado, onde cadeias estão acima do seu limite de 

capacidade, fazendo com que presos vivam espremidos em celas onde o correto era 

ter seis metros quadrados para cada detento. 

O presente trabalho vem fazer um estudo de caso da rebelião ocorrida em 2017 

no sistema penitenciário do estado do Amazonas a luz da jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, baseado em casos julgados contra países 

signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos e que reconheceram a 

jurisdição contenciosa da colenda Corte. 

O método utilizado o hermenêutico-dedutivo, com a coleta de dados 

bibliográficos sobre a história do sistema penitenciário brasileiro e o amazonense, 

além de fontes bibliográficas legislativas históricas e vigentes. Não obstante, utilizou-

se de casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre questões 

ligadas condições de tratamento às pessoas privadas de liberdade. 

2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: RESTROSPECTO HISTÓRICO DA “EVOLUÇÃO” 

DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

2.1. O BRASIL ANTES E APÓS O DESCOBRIMENTO PORTUGUÊS. 

O Brasil, desde os seus primórdios, fora formado por povos silvícolas e 

indígenas, ou seja, povos que viviam embrenhados no interior das florestas, colhendo 

e caçando para sua subsistência. Nessa época, podemos afirmar que o homem vivia 

em seu estado natural, sendo uma pessoa egoísta, luxuriosa e inclinada a agredir os 

seus semelhantes (DALLARI, 2016, apud HOBBES). 

Contudo, não há o que se falar na existência de punições ou mesmo leis a 

esses seres humanos, pois, em sua maioria, eram indígenas aldeados, cuja punição 

máxima a quem cometesse uma transgressão ao bem viver da comunidade era o 

banimento. 

A partir de 1500, ano do descobrimento das terras tupiniquins pelos 

portugueses, os descobridores do novo mundo trouxeram consigo o direito lusitano, 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

0
9

 

através da Ordenações Afonsinas, vigentes em Portugal desde o ano 1446, 

substituídas pelas Ordenações Manuelinas e, por sua vez, pelas Ordenações 

Filipinas, estas vigorando por mais de dois séculos a fio e que ditaram o que seria ou 

não feito na Terra de Vera Cruz. 

As Ordenações Filipinas traziam, em seu Livro V, o primeiro “Código Penal” que 

vigorou na época Colonial, compreendendo em 143 títulos as penas existentes e que 

deveriam ser aplicadas aos infratores, como pena de morte, degradação às galés, 

confisco de bens e multas, além de humilhações públicas. 

Segundo Cunha (2019, p. 58), o “Código Filipino fundamentava-se nos 

preceitos religiosos. O Direito era confundido com moral e religião, punindo-se com 

rigor os hereges, apóstatas, feiticeiros e benzedores”. 

Nessa época, estava mais do que evidente que as penas existentes no 

presente “código” refletiam as punições da época medieval, onde “as penas eram 

cruéis e desumanas, tendo com fim principal infundir o temor pelo castigo” (CUNHA, 

2019, p.58). 

Enquanto isso ocorria, a privação de liberdade era usada como forma de evitar 

a fuga à pena que seria aplicada. 

 

2.2. O BRASIL IMPERIAL 

Com a Independência do Brasil em 1822, em 1824 foi outorgada a Carta 

Imperial por Dom Pedro I, trazendo a época ideias liberais baseadas no iluminismo, 

que baseou a Constituição Francesa após queda da Bastilha e a Constituição 

Americana de 1787. 

No bojo desta Carta, trazia-se à baila que o sistema punitivo então vigente à 

época deveria ser reformado com a criação de um Código Criminal, conforme 

apregoava o seguinte dispositivo: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. [...] 
XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, 
fundado nas solidas bases da Justiça, e Equidade. 
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 
quente, e todas as mais penas crueis. 
XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não 
haverá em caso alguma confiscação de bens, nem a infamia do Réo 
se transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que seja. 
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XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo 
diversas casas para separação dos Réos, conforme suas 
circumstancias, e natureza dos seus crimes. 
 

 

Em 1830, entrou em vigor o referido Código Criminal, que de acordo com Di 

Santis e Engbruch (2012, p.148-149): 
 

[...] a pena de prisão é introduzida no Brasil em duas formas: a prisão 
simples e a prisão com trabalho (que podia ser perpétua); com o novo 
Código Criminal a pena de prisão passa a ter um papel predominante 
no rol das penas, mas ainda se mantinham as penas de morte e de 
galés (trabalhos forçados e também poderia ser perpétua). O Código 
não escolhe nenhum sistema penitenciário específico, ele deixa livre 
a definição desse sistema e do regulamento a ser seguido a cargo dos 
governos provinciais. 

 

Malgrado, o novo Códex, mesmo obedecendo os comandos constitucionais, 

não trouxe a referida equidade que a Carta Imperial apregoava, pois não alcançou os 

escravos, que ainda sofreriam com suplícios corporais, como açoites, até a 

promulgação da Lei Áurea. 

Mesmo que a Carta Imperial apregoasse uma humanização do cumprimento 

das penas, as prisões da época imperial ainda eram precárias, com ou sem nenhuma 

estrutura para cumprir o comando constitucional. 

Em 1828, com a entrada em vigor da Lei Imperial de 1º de outubro de 1828, 

que reformou a competência das Câmara Municipais, houve uma tentativa de cumprir 

com esse comando, dispondo em seus artigos 56 e 57 que seriam montadas 

comissões de cidadãos que visitariam as prisões existentes, devendo fazer relatórios 

indicando as melhorias a serem efetuadas e construírem as prisões conforme 

determinava a Carta Imperial. Contudo, relatórios foram feitos enquanto poucas 

alterações efetivamente foram realizadas, fazendo com que os ambientes de 

insalubridade e desumanidade continuassem. 

2.3 A 1ª REPÚBLICA BRASILEIRA E A ERA VARGAS 

O período imperial nas terras tupiniquins terminou com a Proclamação da 

República em 15 de novembro de 1889, fazendo com que todos os itens relacionados 

ao império fossem rapidamente desfeitos, inclusive o Código Criminal. 

Em 1890 entrou em vigor o Código Criminal da República, muito criticado por 

ter sido elaborado às pressas, deixando soltos vários elementos e necessitando ser 
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remendado com leis penais extravagantes, fazendo com que a sua aplicação fosse 

incerta. Porém, o novel Códex trouxe inovações ao sistema então vigente à época: 
 

Por sua vez, no quesito pena de morte, devido a Constituição de 1891 

que havia abolido tal punição, esse Códex trouxe as sanções de 

prisão, banimento, interdição e suspensão de direitos políticos, dentre 

outros, e suspensão e perda de emprego público e multa. Nesse 

sentido, apesar de ter sido mal estruturado, o Código Criminal da 

República trouxe avanços, como a abolição da pena de morte e 

instalação do regime penitenciário em caráter correcional (MARTINS, 

2018, p. 31). 

 

Em 1932, já nos primeiros anos da Era Vargas, o desembargador Vicente 

Piragibe consolidou as leis penais existentes e foi posta em vigência o Decreto nº 

22.213, de 14 de dezembro de 1932, conhecida como Consolidação das Leis Penais. 

Entretanto, tal Consolidação de Piragibe não vigorou por muito tempo no ordenamento 

à época, sendo substituído, em 1940, pelo atual e vigente Código Penal. 

O Código Penal de 1940 foi fruto da nova ordem política instaurada com a 

Constituição de 1937, chamado de Estado Novo. Tal diploma normativo surgiu como 

forma de substituir a precária Consolidação de Piragibe, pois o conteúdo normativo ali 

insculpido não refletia o momento histórico do país. 

 
[...] como poderemos saber se o direito penal é uma conquista das 
ideias esclarecedoras dos tempos modernos sobre as doutrinas 
viciosas do passado, ou se é a continuação dessas doutrinas rudes e 
bárbaras, como as sociedades em que dominavam, sem conhecer a 
sua história? Como explicar os textos, as suas disposições, os seus 
preceitos, sem conhecer o passado? É necessário, portanto, estudar 
a história do direito penal para bem conhecer a este. (ZAN, 2012, p. 
228 apud CAMARGO, 2005, p. 28-29). 
 

O novel Códex “foi instituído como uma legislação eclética, não tendo 

assumido qualquer compromisso que fosse com escolas ou correntes doutrinárias” 

(MARTINS, 2018, p. 31). 

Inicialmente embebido de ideias doutrinárias modernas, o Códex trazia em seu 

texto inovações relacionadas às penas a serem aplicadas aos infratores, como 

reclusão e detenção como penas privativas de liberdade e a multa. 

Em seu artigo 29, estabelecia para as penas privativas de liberdade que as 

mesmas deveriam ser cumpridas em penitenciária, ou, à falta, em secção especial de 

prisão comum, e que os detentos deveriam ser separados dos reclusos. Contudo, 
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essa separação, de fato, nunca ocorreu e a quantidade de presos para o número de 

vagas existentes era escassa. 

2.4. O RESTABELECIMENTO DA DEMOCRACIA PÓS-VARGAS E O CÓDIGO 

PENAL DE 1969. 

Com o restabelecimento da democracia em 1945, no dia 18 de setembro de 

1946 foi promulgada uma nova Constituição, fazendo com que ocorresse a elaboração 

de uma nova lei penal, deixando de lado os resquícios do período de Getúlio Vargas, 

dando um ar mais democrático à legislação então vigente. 

Em 1961, o então presidente Jânio Quadros incumbiu ao então ministro do 

Supremo Tribunal Federal Nelson Hungria a elaboração de um anteprojeto do Código 

Penal. 

Na parte relativa às penas e à sua aplicação as insuficiências do 
anteprojeto eram notórias. Mantinha ele os critérios anacrônicos da 
legislação em vigor, agravando-os pela inspiração rigorosa de toda 
essa parte. Convencido da necessidade de tornar a lei mais severa, 
HUNGRIA propunha a elevação do máximo da pena de reclusão para 
40 anos (art. 35, §1º), limitando o poder discricionário do juiz na 
aplicação das agravantes e atenuantes (art. 55), e elevando as penas 
cominadas a diversos crimes na Parte Especial. Mantinha-se a 
pluralidade das penas privativas da liberdade, o sistema de agravantes 
e atenuantes obrigatórias, inclusive a reincidência específica e a 
orientação do Código Penal vigente quanto às causas de aumento e 
diminuição da pena, na Parte Especial, que, como se sabe, não 
obedece a qualquer critério (FRAGOSO, 1971, p. 8). 
 

Segundo Martins (2018, p. 32), o anteprojeto do Código Penal de Nelson 

Hungria virou o Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969, tendo sua vigência 

sido adiada por inúmeras vezes até sua revogação, pela Lei nº 6.578, de 11 de outubro 

de 1978. 

2.5. A REFORMA DA PARTE GERAL EM 1984 E A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 

Em 1983, o então ministro da justiça brasileiro Ibrahim Abi-Ackel apresentou o 

anteprojeto de reforma da parte geral do Código Penal de 1940, procurando, assim, 

adequar a lei penal às exigências que a sociedade brasileira demandava. 

Na exposição de motivos da nova parte geral do Código Penal de 1940, o 

ministro argumentou que: 
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A pressão dos índices de criminalidade e suas novas espécies, a 
constância da medida repressiva como resposta básica ao delito, a 
rejeição social dos apenados e seus reflexos no incremento da 
reincidência, a sofisticação tecnológica, que altera a fisionomia da 
criminalidade contemporânea, são fatores que exigem o 
aprimoramento dos instrumentos jurídicos de contenção do crime, 
ainda os mesmos concebidos pelos juristas na primeira metade do 
século. 
 

 

Logo, em 1984, entrou em vigor a Reforma do Código Penal de 1940, a Lei nº 

7.209, de 11 de julho de 1984. Não se tratava de um novo Códex, mas tão somente 

uma reforma, “que apresentava uma nova linha de política criminal, muito mais de 

conformidade com os Direitos Humanos” (MOSER, 2010, p. 55 apud ZAFFARONI; 

PIRANGELI, 2002, p. 225). 

A reforma trouxe novas perspectivas em relação ao cumprimento da pena, 

elencando, em seu artigo 32 as penas privativas de liberdade, restritiva de direitos e 

de multa. Não obstante, veio regular também os regimes de cumprimento de pena, 

dispostos nos artigos seguintes, como o aberto, o semiaberto e o fechado. 

Contudo, também na mesma data, entrou em vigor a Lei nº 7.210, 

popularmente conhecida como Lei de Execução Penal, que visa, em seu artigo 1º, 

proporcionar condições para harmônica integração social do condenado e do 

internado. 

Segundo Monteiro (2016), “A finalidade da execução não é só punir o sujeito e 

reprimi-lo, mas oferecer condições lhe o auxiliem nesse período de restauração, além 

de protegê-lo e que dessa maneira, seja possível reintegrá-lo novamente na 

sociedade da forma mais adequada e sensata.”. 

3 A REBELIÃO DE 2017 NO SISTEMA PRISIONAL AMAZONENSE 

3.1. O LOCAL ONDE INICIOU OS ACONTECIMENTOS 

Em 1982, era criada pela Lei Estadual nº 1.523, de 07 de maio de 1982, a 

Colônia Agroindustrial Anísio Jobim, que nasceu sob a égide da primitiva parte geral 

do Código Penal de 1940, antes da reforma promovida em 1984, servindo como 

terceira fase do cumprimento da pena de reclusão, em uma colônia penal. 

Segundo Ferreira (2006, p. 121): 
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Na verdade, a inauguração dessa colônia foi o segundo grande passo 
que nosso sistema penitenciário deu em toda a sua história, pois antes 
havia apenas a Penitenciária “Desembargador Raimundo Vidal 
Pessoa”, a qual servia de cadeia e penitenciária ao mesmo tempo, 
sem qualquer critério de classificação ou de individualização da pena. 

 

Com a entrada em vigor da Reforma Penal de 1984, a Colônia Anísio Jobim 

enquadrou-se no regime semiaberto, ou seja, a segunda fase da execução do 

cumprimento da pena. Nesse regime, “o apenado pode permanecer em alojamento 

coletivo, tem direito a saídas temporárias e permanece trabalhando durante o dia sem 

vigilância direta do pessoal penitenciário” (FERREIRA, 2006, p. 121). 

Contudo, existia a preocupação, por parte da Administração Estadual, com a 

falta de um local para o cumprimento da pena em regime fechado no sistema 

penitenciário amazonense, sendo assim considerado incompleto. Conforme 

mensagem do então governador Gilberto Mestrinho à Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas em 1984, a ideia era transformar a Colônia Agroindustrial em 

um complexo polivalente, ou seja, abarcando os regimes fechado e semiaberto em 

um único local. 

Logo, por meio do Decreto nº 19.846, de 23 de abril de 1999, a Colônia 

Agroindustrial Anísio Jobim passou a se chamar Complexo Penitenciário Anísio Jobim 

após obras de readequação, para poder, com plenitude, abarcar a primeira e a 

segunda fases do cumprimento da pena. 

Quando da última reforma, o regime fechado do complexo tinha capacidade 

para abrigar 450 apenados, distribuídos por quatro pavilhões, contendo celas coletivas 

para oito presos, havendo ainda setenta e duas celas individuas distribuídas no 

primeiro e no segundo pavilhão. Não obstante, o complexo conta com salas para 

atendimentos médico e odontológico, assistência social e jurídica, escola e oficinas 

(FERREIRA, 2006). 

Conforme Ferreira (2006, p. 123-124), “por má-fé ou erro de cálculo dos 

construtores, a muralha, que era para possuir um alicerce profundo, a fim de impedir 

a confecção de túneis, não foi edificada dessa forma”. 

Já o regime semiaberto possui capacidade para 138 apenados, formado por 

dois galpões que servem de alojamento, além dos locais destinados ao trabalho, como 

horta, limpeza e criação de animais. 
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É a fase intermediária da execução progressiva da pena privativa de 
liberdade que reputamos a mais importante, pois nela, com a 
diminuição da segurança e o menor rigor das regras disciplinares, 
pode-se observar o comportamento do apenado e analisá-lo com mais 
exatidão tendo em vista a liberdade que se aproxima (FERREIRA, 
2006, p. 121). 

 

Como o regime fechado do complexo possui seus problemas, o regime 

semiaberto segue de igual forma. Para poder entrar no regime fechado, é necessário 

passar pela área do semiaberto, permitindo que objetos proibidos acabassem nas 

mãos destes apenados. 

3.2. A REBELIÃO E AS DECISÕES POSTERIORES. 

Em 1º de janeiro de 2017, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim se tornou 

palco da rebelião que marcou a história prisional do Estado do Amazonas. No 

momento da rebelião, a unidade não possuía a estrutura física e necessária que 

comportasse ambos os regimes ali inseridos, devido a superlotação da unidade, 

comportando quinhentos e sessenta e sete internos no semiaberto e seiscentos e 

cinquenta e sete no fechado. 

Reputa-se também o início da rebelião a disputas entre organizações 

criminosas relacionadas ao domínio da rota do tráfico de drogas no Amazonas, devido 

o estado possuir uma grande região fronteiriça com os principais países produtores 

de droga, como Colômbia e Peru, uma grande área territorial considerada 

desguarnecida de forças de segurança e a possibilidade de, em caso de operações 

antidrogas no principal rio de exportação dos entorpecentes, utilizar-se de outros rios 

para o escoamento dessa droga. 

O resultado desse evento catastrófico foi um saldo de cinquenta e nove mortos, 

sendo cinquenta e seis dentro do complexo e três em hospitais da capital 

amazonense. Não obstante, a rebelião não se resumiu ao Complexo Anísio Jobim, 

espalhando-se para a Unidade Prisional do Puraquequara, Instituto Penal Antônio 

Trindade e a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. 

Logo após os eventos, uma comissão de defensores públicos realizou uma 

vistoria no Complexo Anísio Jobim, onde foi possível constatar desrespeito à 

legislação penal vigente, a saber: 
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• O regime semiaberto do complexo não possuía nenhuma característica deste, de 

acordo com as normas descritas na Lei de Execução Penal; 

• Existia dois pavilhões sem condições de confinamento e um galpão apenas dividido 

por madeira compensada, sem características de cela; 

• Não existia controle de entrada e saída dos presos do regime, bem como não se 

podia precisar a quantidade real de apenados. O controle da quantidade de presos 

era feito através de chamada nominal, aberta a fraudes por parte dos detentos; 

• Não existia controle, por parte da administração do complexo, da unidade, tendo os 

presos total liberdade para transitar por todos os ambientes da unidade; 

• Não existia assistência à saúde, trabalho, curso técnico ou itens básicos 

necessários descritos em lei; 

• O regime semiaberto era contíguo ao regime fechado, separados apenas por um 

frágil muro; 

• O ambiente como um todo foi considerado inóspito, sem probabilidade de abrigar 

vida humana. 

Tendo isso em vista, a Justiça Estadual, em decisão do dia 09 de fevereiro de 

2018, decidiu pela interdição do regime semiaberto do complexo, ordenando que o 

estado do Amazonas providenciasse a transferência desses apenados para o regime 

de monitoramento, por meio de tornozeleira eletrônica, bem como a construção de 

uma nova unidade prisional. 

4 A JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DE 
DIREITOS HUMANOS. 

4.1. A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E SEUS ÓRGÃOS 
DE PROTEÇÃO. 

A proteção aos Direitos Humano é um tema com bastante atenção por todos 

os países atualmente, pois o movimento para resguardar os direitos e a dignidade da 

pessoa humana surgiu em momento posterior a eventos históricos em que ocorreram 

diversas violações, como a Segunda Guerra Mundial, onde era flagrante esse 

desrespeito. 

Com o intuito de evitar que novas violações ocorressem, começou a tomar 

forma uma nova estrutura de Direito Internacional Público, baseado na criação de 

mecanismos de proteção dos direitos da pessoa humana frente às arbitrariedades que 
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os Estados cometessem ou através de agentes que atuem em seu nome (MAZZUOLI, 

2019, p. 01). 

Tendo isso em vista, em 1948 entra em vigor a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos das Nações Unidas, que deu fundamento para a criação dos 

sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, entre eles, o interamericano. 

Gerenciador desses direitos, o sistema interamericano tem como norma mater 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, popularmente conhecida como 

Pacto de San José da Costa Rica, voltada a proteção dos direitos civis e políticos de 

todos que estejam sob jurisdição de qualquer Estado-membro da Organização dos 

Estados Americanos e que sejam signatários da Convenção. Foi aberta a assinaturas 

em 22 de novembro de 1969, tendo entrado em vigor internacional após ter atingido o 

número mínimo de assinaturas em 18 de julho de 1978 (PIOVESAN, 2019, p. 02). 

Contudo, segundo o prof. Mazzuoli (2021, p. 113): 

 
A proteção dos direitos humanos prevista na Convenção Americana é 
coadjuvante ou complementar da que oferece o Direito interno dos 
seus Estados-partes (v. o 2.º considerando da Convenção). Não se 
trata de proteção supletória (essa expressão não é empregada pela 
Convenção) à do Direito interno; trata-se, repita-se, de proteção 
coadjuvante ou complementar da oferecida pela ordem doméstica dos 
Estados-partes, o que conota, segundo a Corte Interamericana, que 
“o sistema de proteção instaurado pela Convenção Americana não 
substitui as jurisdições nacionais, senão que as complementa”. 

 

Ou seja, os Estados possuem sua autonomia para terem seus próprios 

sistemas de proteção de direitos a seus nacionais, vindo somente a Convenção a 

suprir tal proteção em caso de o Estado não garantir ou não preservar tais direitos. 

O Brasil depositou a carta de adesão à Convenção em 25 de setembro de 1992, 

sendo ratificada pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 

Para uma proteção mais eficaz dos direitos que a Convenção estabelece, 

existem dois órgãos de proteção, autônomos e independentes, responsáveis por 

monitorar os compromissos assumidos pelos Estados partes: a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

A Comissão Interamericana de Direitos, estabelecida pelo artigo 33, alínea a 

da Convenção Americana, tem como função precípua a de promover a observância e 

a defesa dos direitos humanos. É um órgão ambivalente, ou biforme, pois ao mesmo 

tempo em que órgão de proteção da Convenção Americana, é também órgão ligado 

à Organização dos Estados Americanos (MAZZUOLI, 2021). 
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Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabelecida pelo artigo 33, 

alínea b da Convenção, é o órgão jurisdicional do sistema e que possui quatro 

competências: 

• a consultiva, relacionada à interpretação das disposições da Convenção 

Americana. Um grande exemplo dessa competência são as Opiniões Consultivas 

exaradas pela corte, como a Opinião Consultiva nº 11/90, que dispõe sobre 

esgotamento de recursos internos e o momento em que deve ser alegado, 

conhecido como princípio de stoppel; 

• a contenciosa, onde casos concretos são apreciados pela Corte em casos de 

violações por parte dos Estados-partes da Convenção, como exemplo, podemos 

citar o caso Xákmok Kásek vs. Paraguai; 

• a competência ratione materiae, onde a Corte é competente para reconhecer 

violações que não estão alegadas na petição inicial, em razão do princípio jura novit 

curia; e 

• a competência ratione temporis, onde a Corte é somente competente para analisar 

as violações contínuas e permanentes, mesmo que o Estado-parte tenha 

reconhecido a jurisdição contenciosa da Corte em data posterior ao fato que está 

sendo analisado (Caso Nogueira de Carvalho e Outros vs. Brasil, p. 11, parágrafo 

45). 

As decisões da Corte Interamericana são definitivas e inapeláveis, constituindo 

uma determinação obrigatória aos Estados-partes que reconheçam a sua 

competência contenciosa para que a cumpram (artigo 67 da Convenção), bem como 

a Corte pode autorizar medidas provisórias nos casos em que estiver conhecendo 

(artigo 63, parágrafo 2º da Convenção). 

O Brasil, através do Decreto Legislativo nº 89, de 03 de dezembro de 1998, 

reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

no dia 10 de dezembro de 1998. 

4.2. OS ENTENDIMENTOS DA CORTE INTERAMERICANA RELACIONADAS ÀS 
QUESTÕES PRISIONAIS. 

Através de suas decisões, a Corte Interamericana vem se posicionando em 

relação às questões prisionais, pois são os maiores vetores de violações aos direitos 

humanos. 
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A Corte IDH entende que o Estado possui uma relação estrita com a pessoa 

privada de liberdade, pois, ao ser privado de sua liberdade, o preso deixa de possuir 

sua autodeterminação, o livre arbítrio de decidir o que fazer por si ou de tomar suas 

próprias decisões. 

É o Estado quem passa a regular essas decisões e, consequentemente, as 

necessidades básicas que essa pessoa terá durante o tempo em que ficará 

custodiada. Além disso, o Estado deve garantir o direito à vida e à integridade pessoal 

do custodiado que está sob sua jurisdição, pois ele é responsável pelos 

estabelecimentos de detenção. Como consequência, é o garante desses direitos 

(Caso Neira Alegría e outros vs. Peru, par. 60). 

Isso significa que o Estado, em sua posição de garante, não pode manter uma 

pessoa detida em condições de superlotação, com falta de ventilação e luz natural, 

sem cama para seu descanso e nem condições de higiene inadequadas, isoladas ou 

isoladas com restrições indevidas, pois tal falta de responsabilidade como garante 

constitui violação a integridade pessoal do preso, insculpido no artigo 5 da Convenção 

Americana (Caso Tibi vs. Equador, Sentença, par. 150). 

Não obstante, também se enquadram no rol de necessidades básicas o 

oferecimento, aos detidos, de atendimento médico e tratamento adequado quando 

assim se requeira (Caso Bulacio vs. Argentina, Sentença, par. 131), ainda mais se o 

detido possuir comorbidades pré-existentes, como diabetes (Caso Chinchilla 

Sandoval vs. Guatemala, par. 185). 

Mesmo pertencendo ao sistema onusiano, as Regras Mínimas das Nações 

Unidas para o Tratamento de Reclusos, mais conhecida como Regras de Mandela, 

apregoam que todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor e 

dignidade do ser humano. Ou seja, nenhum preso deve ser submetido a torturas, 

penas cruéis, tratamentos desumanos ou degradantes, devendo lhes resguardar a 

segurança (Regra 1 das Regras de Mandela). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema penitenciário brasileiro, desde seus primórdios, nunca fora referência 

no quesito de ressocialização do apenado, sendo que a legislação histórica e vigente 

apregoa que quem comete crimes deve ter uma nova oportunidade de se reintegrar 

na sociedade depois do cumprimento de sua pena. 
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Ao contrário, o sistema penitenciário brasileiro transformou-se em uma 

verdadeira máquina violadora dos direitos humanos, aos quais devia conservar e 

garantir. E a cada rebelião em um presídio, vemos escancarado o desrespeito a esses 

direitos. 

Analisando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

vemos que o país não cumpre com sua obrigação geral de respeitar os direitos, 

insculpida no artigo 1.1 da Convenção Americana, bem como não cumpre com o que 

dispõe em sua própria Constituição, para preservar a dignidade da pessoa humana. 

A Corte Interamericana é bem clara que o estado guarda uma estrita relação 

com a pessoa que está cumprindo pena, devendo aquele resguardar e preservar seus 

direitos. Não é o que vimos acontecer no sistema penitenciário amazonense, onde um 

presídio superlotado foi palco de uma barbárie, que poderia ter sido evitada com 

medidas que preservassem a dignidade dos presos que ali estavam. 

O Estado brasileiro pode evoluir muito nos que se refere a efetividade de suas 

leis no tocante a questão prisional. Contudo, nos tempos atuais, enquanto essa 

efetividade não chega, ele está sujeito à intervenções do sistema interamericano de 

direitos humanos, como já aconteceu em casos como o do Carandiru. 
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RESUMO   

Diante do fato do aumento da população idosa no país ainda é pouco discutida 
a temática do abandono afetivo inverso da pessoa idosa, que se trata do abandono 
realizado pelos próprios filhos, bem como, a imputação da responsabilidade e a 
possibilidade de reparação civil. O método utilizado para a elaboração do artigo foi o 
dedutivo por meio de pesquisas bibliográficas de doutrinas, jurisprudências e decisões 
de magistrados e literatura sobre a temática. Observou-se que embora não exista uma 
lei específica sobre o tema, atualmente se encontra em tramitação um projeto de lei 
para alterar o estatuto do idoso com relação a este assunto, contudo há uma proteção 
especial para o idoso resguardado pela Constituição Federal de 1988 e pelo já 
mencionado Estatuto do idoso.  Analisou-se a importância do apoio não apenas 
financeira dos filhos e da família para a pessoa idosa, por fim concluindo que o 
abandono afetivo inverso deve a pessoa que cometer deve ser responsabilizado 
civilmente como forma de punição pelo poder judiciário. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Reparação civil; Responsabilização civil.  
 

INTRODUÇÃO 

A população do Brasil está cada vez mais velha, os motivos são diversos, 

podendo ser destacados alguns como: o avanço das tecnologias, o aumento de 

interesse das pessoas por um estilo de vida mais saudável, alimentações 

balanceadas, ou até mesmo a prática de atividades físicas constantes. 

Contudo, podemos afirmar até que mesmo gozando de boa saúde mental ou 

física, os idosos saudáveis ou não precisam de cuidados, e diante disso, tem o direito  

legal de cuidado da sociedade, de seus amigos e principalmente de seus 

familiares, porém, sabemos que muitos familiares não conseguem dar a atenção 

necessária aos seus por falta de tempo ou por prioridades que consideram mais 

importantes. 

O objetivo geral desse artigo é avaliar as possibilidades e limites da 

responsabilidade civil dos filhos no ordenamento jurídico brasileiro, a fim de verificar 
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se o abandono afetivo caracteriza ato ilícito e se é possível o cabimento da 

indenização por dano moral, ao se levantar a questão que o abandono dos idosos 

ocorre em todas as classes sociais e se tal abandono deve ser punido com a exclusão 

da herança quando possível. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Utilizou-se o método indutivo, pois trata-se de uma pesquisa qualitativa 

exploratória, e para coleta de dados para o embasamento teórico buscamos 

informações em referências bibliográficas, na realidade vivenciada junto a idosos que 

residem em uma ILPI (Instituição de Longa Permanência), bem como em sites que 

tratavam do assunto de abandono afetivo inverso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Segundo os dados e Wolrd Populations Prospects, o  aumento da população 

idosa do Brasil tem sido muito mais intenso do que no cenário global. De acordo com 

o gráfico 01, o número de brasileiros idosos de 60 anos era de 2,6 milhões em 1950, 

passou para 29,9 milhões em 2020, o de brasileiros idosos de 65 anos era de somente 

1,6 milhão em 1950, passou para 9,2 milhões em 2020 e de idosos de 80 anos era de 

153 mil em 1950, passou para 4,2 milhões em 2020 (UFJF, 2019).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: População absoluta e relativa de idosos de 60, 65 anos e 80 anos do Brasil: 1950-
2100. Fonte: UFJF apud Wolrd Populations Prospects, 2019. 
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De acordo com as projeções futuras do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) a população Brasileira até 2030 será composta por cerca de 30% 

de pessoas com mais de 60 anos, a expectativa de vida da população brasileira está 

cada vez maior, ou seja, nosso país está envelhecendo e isso muito se deve a 

mudança de hábitos alimentares, a substituição do sedentarismo por rotinas com 

atividades físicas, as opções de tecnologias que auxiliam neste aumento desta 

perspectiva de vida. Nesse sentido, as políticas públicas para esta camada da 

sociedade devem acompanhar este crescimento, pois em paralelo cresce a incidência 

de casos de abandono afetivo tende a aumentar e consequentemente se tornar um 

problema social. 

Então, junto as novas exigências da crescente população idosa brasileira ao 

longo das últimas décadas, gradativamente foram desenvolvidos e conquistados 

direitos na legislação vigente, primeiramente no ramo do direito previdenciário e 

trabalhista e logo após na Constituição da República Federativa de 1988, podendo se 

dizer que estas mudanças tiveram maior destaque no âmbito de direitos e garantias 

vinculados a saúde, assistência e a previdência social. 

A primeira Constituição a mencionar algo a respeito da pessoa idosa no país 

foi à de 1934, em seu artigo 121 § 1 alínea “h”, limitada assegurando a assistência a 

velhice somente aos idosos contribuintes da previdência social. 

Merece destaque a Constituição Federal de 1988, incluindo o direito dos idosos, 

observando-se o artigo 229 que, “estabelece aos filhos maiores o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, bem como o artigo 230 no qual 

estipula que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas. Assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

A primeira lei que surgiu com intenção de atender as necessidades dos idosos 

foi a de No 8.842 de 4 de janeiro de 1994 no qual estabeleceu a Política Nacional do 

Idoso, serviu para normalizar os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, 

integração e participação efetiva como instrumento de cidadania, capaz de coibir a 

violação desses direitos e promover a proteção integral do idoso em situação de risco 

social (SOUSA, 2004). 

ABANDONO AFETIVO INVERSO: A RESPONSABILIDADE DOS FILHOS EM 

RELAÇÃO AOS PAIS 
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Muito se conhece acerca do abandono afetivo, (de pais para filhos, ou de 

ascendentes aos seus descendentes) previsto no art. 227 da CF, mas um tema que 

tem se tornado tão comum quanto este é o abandono afetivo inverso, ou seja, 

abandono dos filhos para com seus pais ou de seus descendentes aos ascendentes. 

De acordo com Souza e Silva (2004), a relação familiar de pais e filhos são 

baseadas na subjetividade dos sentimentos como amor, carinho, respeito e também 

pelo dever do cuidado. Contudo, o vínculo existente pode ser abalado quando uma 

das partes descumpre com o seu dever, que, embora deva ser recíproco, é em 

inúmeros casos esquecido pelos descendentes, fazendo com que o abandono dos 

genitores seja uma triste realidade, que tanto os abala no campo do afeto, como 

psicologicamente e moralmente.  

No art. 229 da CF/88 encontramos a normatização de que os pais têm 

obrigações para com os filhos menores assim como os filhos maiores têm que 

amparar os pais na velhice. Já no art. 230 da CF/88 dispõe que não só a família, assim 

como a sociedade e o Estado devem amparar e assegurar a convivência do idoso em 

sociedade. Pois bem, temos estes dispositivos que amparam os idosos para que o 

abandono afetivo não ocorra, no entanto, a responsabilização civil, a punição ainda 

não é normatizada. 

Ao se fazer um paralelo entre a responsabilidade civil e a obrigação do filho 

para com o pai idoso observa-se o que diz a Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 230, onde está expresso “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 

Por conseguinte, o Estatuto do Idoso, instituído pela lei 10.741/2003, é a 

legislação que visa garantir, no ordenamento jurídico brasileiro, os direitos 

assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, em várias disposições, 

segue as diretrizes da Política Nacional do Idoso. Além disso, o próprio Estatuto criou 

mecanismos de garantia de cumprimento de seus ditames, com a previsão de 

fiscalização e sanção (RULLI NETO, 2003). 

O resguardo legal do direito a dignidade, está previsto no Estatuto do idoso, 

nos termos do Art. 3.º é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
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à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

Nesse sentido, o Estatuto do Idoso também ratificou o que a Constituição 

Federal já havia disciplinado e prescreveu que principalmente à família compete a 

obrigação de garantir ao idoso uma efetiva garantia dos direitos: à vida, à saúde, à 

alimentação, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à educação, à cultura, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e ao convívio com a família e comunitário (BRAGA, 

2015). 

A lei ainda especula penalidade para os filhos que infringirem a 

responsabilidade para com os pais, como definido nos artigos 97, 98 e 99, citam que 

aquele que ignorar assistência ao idoso, quando seja possível prestá-la, 

desamparando a pessoa idosa confinada em hospitais, casas de saúde, ou asilos 

permanentes, está colocando assim, em risco, a integridade e saúde física ou mental 

deste idoso, pois o priva de alimentos e cuidados essenciais. 

O legislador entende que os filhos têm o direito de pagar pensão alimentícia 

para os pais idosos, quando eles não possuírem os meios para a sua própria 

manutenção e subsistência. Convém mencionar que entra nessa pensão os recursos 

para remédios, assistência médica, pagamento de despesas básicas como água, luz, 

gás, telefone e até cuidadores ou empregados, se o idoso não puder viver sozinho. 

Milhares de denúncias de violação dos direitos da pessoa idosa são feitas 

diariamente, os casos mais frequentes de violação desses direitos estão relacionados 

ao abandono familiar, sendo os mais comuns aqueles em que os filhos deixam os 

seus pais em asilos ou casas de saúde, não os visitam e nem se preocupam mais 

com o bem-estar. 

 Nessa vertente em 2012, a Ministra Fátima Nancy Andrighi, da 3a Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, teve entendimento diverso ao reconhecer que é devido 

indenização por abandono afetivo, a magistrada declarou que concepção de que 

“amar é facultativo, cuidado é obrigação” (BRASIL, SJA, 2018). 

O abandono afetivo não é privilégio de idosos com hipossuficiência financeira, 

às famílias mais abastadas também abandonam seus idosos. Existem situações, onde 

idosos que possuem poder aquisitivo maior, e que se encontram afetivamente 

abandonados, podem eles mesmos, “punir” através da deserdação de seus 

descendentes. 
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Há uma corrente de doutrinadores no qual defende que já deveria ter sido 

incluído no código civil o abandono de forma geral como causa de exclusão de 

herança, uma vez que o código civil já prever situações para deserdação dos 

descendentes pelo ascendente. 

Um caso recente que pode ser utilizado para demonstrar a necessidade da 

referida inclusão no código civil como forma de punição do herdeiro que abandonar o 

idoso, foi o ocorrido em Brasileia no Acre. A decisão da Vara Cível responsabilizou 

por abandono moral e afetivo inverso a herdeira do “de cujus” que durante sua velhice 

esteve internado em uma instituição de repouso. 

O abandono foi caracterizado e como punição o juiz Gustavo Sirena determinou 

que 50%, apenas o determinado por lei, do patrimônio do idoso fosse destinado à filha 

e os outros 50% referentes à parte disponível fora encaminhada à instituição que 

cuidou dele até o último dia de vida (Site TJAC, 2018). 

Já para os idosos sem condição financeira favorável, quando abandonados 

afetivamente, precisam da intervenção do Estado, para que a família venha a cumprir 

com sua obrigação junto ao seu idoso.  E então surgem as perguntas: o que se pode 

fazer quando estes direitos são ignorados ou até mesmo desrespeitados? O poder 

público deve intervir? Até onde é responsabilidade da família e onde o Estado começa 

a atuar? E qual a responsabilização civil que deve ser atribuída aos familiares quando 

no seio da família o idoso encontra-se em abandono afetivo inverso?  

Por se tratar de um tema importante e porque não dizer urgente por se tratar 

de vidas, em 2019 foi proposto o projeto de lei nº 4.229 por iniciativa do Senador Lasier 

Martins cujo objetivo era alterar o estatuto do idoso quanto ao direito da pessoa idosa 

quanto ao convívio familiar e comunitário bem como a responsabilização civil subjetiva 

dos filhos em caso de descumprimento do dever de cuidado, amparo e proteção do 

idoso pelo dano gerado. 

Atualmente, há quase dois anos, o projeto de lei ainda está em tramitação 

aguardando desde o dia 25/02/2021 pela designação do relator. Mas enquanto este 

projeto continua em votação, a realidade é que todos os dias o abandono afetivo 

inverso acontece rotineiramente. 

O abandono afetivo inverso apresenta o que podemos chamar de sintomas nos 

idosos que sofrem esta agressão, que seria o sentimento de isolamento, de solidão, 

quadros depressivos, falta de apetite, sonolência dentre outros. 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

2
8

 

Acreditamos que a responsabilização civil possa minimamente mostrar a 

família e a toda sociedade que se houve violação de um dever jurídico, deve haver 

em contrapartida, o dever de compor este prejuízo o qual foi causado pelo não 

cumprimento da obrigação. De acordo com LISBOA (2008) responsabilidade civil é o 

dever de reparação do dano sofrido imposto pelo causador. Como relação 

obrigacional que a responsabilidade possui por objeto de ressarcimento. 

Precisamos esclarecer que não estamos tratando aqui da falta de amor ou de 

carinho, mas do que pressupõe os artigos da Constituição Federal citados 

anteriormente onde o dever de cuidado deve estar presente no ambiente familiar não 

só para os filhos, mas principalmente para os idosos que durante sua vida teve este 

cuidado o qual agora espera ter de seu filho. 

CONCLUSÃO 

É dever da família garantir uma vida digna ao idoso que se encontra em 

situação de vulnerabilidade, com obrigação dos filhos de amparar seus pais na 

velhice, devendo ficar claro que este referido amparo não deve envolver apenas o 

lado financeiro, mas também o afetivo. 

Conforme ficou demonstrado no presente estudo o abandono afetivo Inverso 

atualmente é passivo de reparação civil, embora o assunto seja uma questão nova no 

ordenamento jurídico brasileiro, pois o pensamento que apenas os pais possuem 

obrigação de criar, educar e dar os devidos suportes aos filhos, vem sendo 

desmistificado. Outro ponto observado neste artigo refere-se a classe social do idoso, 

pois como se nota o abandono afetivo não ocorre apenas em famílias com menor 

poder aquisitivo, neste sentido alguns magistrados como forma de punição por 

abandono moral e afetivo inverso tem permitido a deserdação dos descendentes do 

idoso. 

Vale lembrar que tramita um projeto de lei de nº 4.229 cujo objetivo é alterar o 

estatuto do idoso quanto ao direito da pessoa idosa quanto ao convívio familiar e 

comunitário bem como efetivação da responsabilização civil por abandono afetivo 

inverso. 

 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

2
9

 

REFERÊNCIAS 

BRAGA, P. M. V. Direitos do Idoso. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário oficial da União, Brasília-DF, 
05 de outubro de 1988. Tít. VIII,   Cap. VII Da Família, da Criança, do Adolescente, do 
Jovem e do Idoso, art. 229. Disponível em: https://www.senado.leg.br/atividade 
/const/con1988/con1988_26.04.2021/art_229_.asp. Acesso em: 26.04.2021. 

______. Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso. Brasília, DF: 
Senado Federal, 1994. 

______. Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003. Estatuto do idoso. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 26.04.2021. 

______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Revoga o código civil de 1916. Código 
Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 26.04.2021. 

CONJUR. 3ª Turma do STJ manda pai indenizar filha por danos. Revista Consultor 
Jurídico, 2 de maio de 2012, 17h35. https://www.conjur.com.br/2012-mai-02/turma-stj-
manda-pai-indenizar-filha-abandonada-200-mil acesso em: 12.06.2021. 

DINIZ, J. E. Envelhecimento populacional continua e não há perigo de um geronticídio. 
Artigo do Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais. Universidade Federal de 
Juiz de Fora - UFJF, 2019 In: https://www.ufjf.br/ladem/2020/06/21/envelhecimento-
populacional-continua-e-nao-ha-perigo-de-um-geronticidio-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-
alves/ Acesso em: 26.04.2021. 

LISBOA, R. S. Direito Civil de A a Z. Barueri , SP. 2008. 

RULLI NETO, A. Proteção legal do idoso no Brasil: universalização da cidadania. São 
Paulo: Fiuza, 2003. 

SOUSA , M. T. F. P., SILVA, J., Conteúdo Jurídico. 
https://conteudojuridico.com.br/consulta/ artigo/54422/responsabilidade-civil-dos-filhos-
frente-aos-pais-dosos#:~:text=O% 
20Estatuto%20veio,referido%20estatuto%20j%C3%A1%20citado%20anteriormente. 2004. 
17 abr 2020, 04:15. Acesso em: 26.04.2021. 

TJ/AC. Juízo da Comarca de Basileia responsabiliza herdeira por abandono moral e afetivo 
de idoso. Tribunal de Justiça do Acre, notícias, 02 de maio de 2018. Disponível em: 
https://www.tjac.jus.br/noticias/juizo-da-comarca-de-brasileia-responsabiliza-herdeira-por-
abandono-moral-e-afetivo-de-idoso/  Acesso em:07/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senado.leg.br/atividade%20/const/con1988/con1988_26.04.2021/art_229_.asp
https://www.senado.leg.br/atividade%20/const/con1988/con1988_26.04.2021/art_229_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
https://www.conjur.com.br/2012-mai-02/turma-stj-manda-pai-indenizar-filha-abandonada-200-mil
https://www.conjur.com.br/2012-mai-02/turma-stj-manda-pai-indenizar-filha-abandonada-200-mil
https://www.ufjf.br/ladem/2020/06/21/envelhecimento-populacional-continua-e-nao-ha-perigo-de-um-geronticidio-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
https://www.ufjf.br/ladem/2020/06/21/envelhecimento-populacional-continua-e-nao-ha-perigo-de-um-geronticidio-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
https://www.ufjf.br/ladem/2020/06/21/envelhecimento-populacional-continua-e-nao-ha-perigo-de-um-geronticidio-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/
https://conteudojuridico.com.br/consulta/%20artigo/54422/responsabilidade-civil-dos-filhos-frente-aos-pais-dosos#:~:text=O% 20Estatuto%20veio,referido%20estatuto%20j%C3%A1%20citado%20anteriormente
https://conteudojuridico.com.br/consulta/%20artigo/54422/responsabilidade-civil-dos-filhos-frente-aos-pais-dosos#:~:text=O% 20Estatuto%20veio,referido%20estatuto%20j%C3%A1%20citado%20anteriormente
https://conteudojuridico.com.br/consulta/%20artigo/54422/responsabilidade-civil-dos-filhos-frente-aos-pais-dosos#:~:text=O% 20Estatuto%20veio,referido%20estatuto%20j%C3%A1%20citado%20anteriormente
https://www.tjac.jus.br/noticias/juizo-da-comarca-de-brasileia-responsabiliza-herdeira-por-abandono-moral-e-afetivo-de-idoso/
https://www.tjac.jus.br/noticias/juizo-da-comarca-de-brasileia-responsabiliza-herdeira-por-abandono-moral-e-afetivo-de-idoso/


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

3
0

 

A IMPOSSIBILIDADE DA ESCOLHA DO REGIME DE BENS AO MAIOR DE 70  
ANOS NO CASAMENTO: UMA AFRONTA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

 
Bruno da Silva Moises1; Marcelly Vasconcelos Honorato2;  

Stephanie Cristina Porto e Silva3 
1. Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus.  brunomoisess@hotmail.com 

2. Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. marcellyvasconcelos@icloud.com 
3. Acadêmico do Curdo de Direito da Faculdade La Salle Manaus. Sphe94307989@gmail.com 

 

RESUMO   

O presente artigo pretende inicialmente comentar sobre casamento e seus 
aspectos jurídicos,  conceituar os regimes de bens e discorrer sobre a questão da 
obrigatoriedade do regime de  separação de bens para pessoas maiores de 70 anos, 
onde a mesma não possui liberdade de  escolha em relação a regime de bens 
conforme imposto no Art. 1.641 inciso II do Código Civil.  Visa expor as divergências 
do assunto em questão e como doutrinadores se posicionam e se de  fato essa 
norma pode ser considerada conflitante e se a mesma fere princípios do 
ordenamento  jurídico como dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 
igualdade e da autonomia da  vontade, como está disposto na Constituição Federal 
de 1988. Visa demonstrar até que ponto o  Estado pode interferir na esfera privada 
das relações afetivas, podendo atuar de forma direta e  abusiva influenciando os 
anseios dos indivíduos, subtraindo a liberdade de escolha do idoso  maior de 70 
anos.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Direito; Idoso; Separação Obrigatória; Código 
Civil.  
 

INTRODUÇÃO  

No decorrer dos anos houve uma satisfatória melhoria de vida dos idosos, 

como isso a  população brasileira passou a ser integrada por uma quantidade maior 

de idosos graças a hábitos  mais saudáveis e devido ao avanço da medicina. Com a 

melhoria da expectativa de vida e a ocorrência de diversas mudanças sociais é de 

suma importância que o Direito acompanhe tais  mudanças e assegure ao idoso de 

maneira efetiva seus direitos e garantias.   

Devido a tal evolução os idosos passaram a ter maior interesse em ter 

relações afetivas,  a casar, a constituir família e as vezes com companheiros mais 

jovens, situação essa que a  sociedade julga de maneira preconceituosa 

principalmente em casos em que o idoso possui  matrimônio, isto é, se o mesmo 

tiver uma condição financeira melhor que seu cônjuge. Desse  modo o legislador com 
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o objetivo de proteger o patrimônio do idoso para que não fossem  vítimas de 

prejuízos financeiros trouxa a norma civil nos termos do Art. 1.641 em seu inciso ll  

que impôs o regime de separação obrigatório de bens aos maiores de 70 

anos. Cumpre observar se tal norma ao suprimir a opção de escolha dos cônjuges e 

ao impor  o regime interfere de maneira direta na autonomia do idoso, podendo assim 

resultar em um tratamento discriminatório, ao colocar em questionamento a 

capacidade plena dos idosos para  os atos civis. Questiona-se se ela tem enfoque 

somente na proteção do patrimônio havendo assim a inobservância referente os 

direitos fundamentais aludidos na Constituição.   

Diante disso este artigo científico possui o intuito de analisar a possível 

existência da  inconstitucionalidade em relação a norma que veda a escolha do 

regime de bens a maiores de  70 anos em seu casamento, visto que diversos 

doutrinadores apontam uma violação aos  princípios básicos de liberdade, igualdade, 

dignidade da pessoa humana, definidos no art. 5º da  CF/88.  

O tema deste artigo foi escolhido em razão da grande relevância que possui 

para o direito  da família e para o direito civil. Suas descobertas devem ser divulgadas 

para toda comunidade  proporcionando assim maior compreensão sobre o tema. 

Possui um estudo de procedimento  bibliográfico portanto, somente se atém a 

materiais já elaborados como o livro Direito Civil  

Curso Completo 18° Ed. 2015 do Autor César Fiuza, artigos científicos e 

pesquisas. O  proporciona um exame do tema sob novo enfoque ou abordagem, o 

que favorece conclusões  inovadora, oferecendo contribuições teóricas que servirão 

de base para a construção da  investigação proposta A impossibilidade da escolha 

do regime de bens ao maior de 70 anos no  Casamento: Uma afronta aos princípios 

constitucionais.   

2. O INSTITUTO DO CASAMENTO E SEUS ASPECTOS JURÍDICOS  

De acordo com a doutrina há três teorias que discorrem acerca do casamento, 

são elas  a institucionalista, a contratualista e a eclética.   

Na teoria institucionalista ao aderir as normas legais, o casamento é 

regulamentado pela  lei. Baseado no ideal onde o casamento é considerado a “célula 

mater” da sociedade, fundamenta seu ponto de vista na interferência direta da 

autoridade pública onde a mesma é  essencial para a instituição do casamento, se 
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dá por meio da atuação dos juízes. Além de  escolher um regime e emitir uma 

declaração de sua vontade, os noivos não podem interferir. A  família legítima é uma 

série de relações de cunho patrimonial e extrapatrimonial.  

A teoria contratualista define o casamento, como um negócio jurídico 

bilateral, de  direito de família, possuindo cunho contratual, isto é, redigida na lei e 

com uma cerimônia  solene de celebração, onde os noivos manifestam sua 

vontade escolhendo um regime de bens específico. Predominado assim a 

autonomia da vontade, portanto a declaração dos nubentes  firma casamento e o 

papel do juiz seria apenas para validar o ato.  

Embora o artigo 1.514 do Código Civil tenha aceitado claramente a teoria do 

contrato, pois o texto declara que “ O casamento se realiza no momento em que o 

homem e a mulher  manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os declara  casados”. Não existindo consenso na doutrina 

sobre a natureza jurídica do casamento surge a  teoria eclética ou mista a onde a 

mesma abarca as outras duas teorias   

 
Nas palavras de Carvalho Santos: “É um contrato todo especial, que 
muito se distingue dos demais contratos meramente patrimoniais. 
Porque, enquanto estes só giram em torno do interesse econômico, 
o casamento se prende a elevados interesses morais e pessoais e 
de tal forma que, uma vez ultimado o contrato, produz ele efeitos 
desde logo, que não mais podem desaparecer, subsistindo sempre 
e sempre como que para mais lhe realçar o valor”. (Código Civil 
Interpretado, v.IV, p. 10-11)  

 

O casamento é um ato personalíssimo, a união voluntária entre duas pessoas 

que  desejam constituir uma família. Diniz (2007, p. 35) ensina que “O casamento é 

o vínculo  jurídico entre o homem e a mulher que visa o auxílio mútuo material e 

espiritual, de modo que  haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma 

família”  

Para Silvio Rodrigues (2004, p19) casamento é “o contrato de direito de família 

que tem  por fim promover a união do homem e da mulher de conformidade com a 

lei, a fim de regularem  suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e se 

prestarem mútua assistência”  

Conforme o texto legal do Código civil em seu artigo 1.511 “O casamento 

estabelece  comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres 

dos cônjuges”. Nota-se  que texto destaca o princípio da igualdade entre os cônjuges. 
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Já no art. 1.566, temos  estabelecidos quais são esses deveres de ambos os 

cônjuges: 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:  
I - Fidelidade recíproca;  
II - Vida em comum, no domicílio conjugal;  
III - mútua assistência;  
IV - Sustento, guarda e educação dos filhos;  
V - respeito e consideração mútuos  
 

Ao que se refere ao domicílio conjugal é uma questão que se discute nos 

tempos atuais  visto que a a realidade de muitos casais se difere do texto legal, 

atualmente muitos residem em  locais distintos. Com relação a mútua assistência 

compreende tanto a esfera moral como também a financeira.   

No que diz a respeito da capacidade para contrair matrimônio o código civil 

estabeleceu  a idade núbil de 16 anos conforme o Art. 1.517 “O homem e a mulher 

com dezesseis anos  podem casar-se, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou 

de seus representantes legais,  enquanto não atingida a maioridade civil”. Caso 

ocorra a celebração de um casamento em que  um dos nubentes não tenha atingido 

a idade mínima estabelecida, consequentemente resultará  em sua anulabilidade de 

acordo com o Art 1.550 do Código Civil.  

É importante que seja compreendido a diferença entre o indivíduo que é 

incapaz para o  casamento e o indivíduo que possui impedimentos para contrair 

matrimônio. A incapacidade é  total, é vedado ao indivíduo contrair casamento com 

qualquer pessoa. Com relação aos  impedimentos, existem circunstâncias 

específicas, isto é, está relacionado com a falta de  legitimação. Tais impedimentos 

são organizados em três grupos; resultante de parentesco,  resultante de casamento 

anterior, resultantes de crimes.   

 

Art. 1.521. Não podem se casar:  
I - Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural 
ou civil;  
II - Os afins em linha reta;  
III - O adotante com quem foi cônjuge do adotado  e o adotado com 
quem o foi do adotante; 
IV - Os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o 
terceiro grau inclusive;  
V - O adotado com o filho do adotante;  
VI - As pessoas casadas;  
VII - O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra o seu consorte.  
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Para Maria Helena Diniz (2013, p. 81) “percebe-se que o objetivo do nosso 

legislador  foi evitar uniões que afetem a prole, a ordem moral ou pública, por 

representarem um agravo  ao direito dos nubentes, ou aos interesses de terceiros”.  

Havendo um impedimento legal é decretado a nulidade do casamento e tem 

como  consequência a inexistência de seus efeitos conforme previsto no Art. 1548.   

O artigo 1.514 do Código Civil destaca a importância da vontade para a 

realização do  casamento, como se pode observar, “O casamento se realiza quando 

o homem e a  mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os  declara casados.”  

Portanto qualquer indivíduo é livre para escolher bem como manifestar sua 

vontade em  casar não podendo o ordenamento jurídico limitar essa vontade, salvo 

aqueles que já foram  anteriormente mencionados, qualquer cidadão pode contrair 

matrimônio e é possuidor de  autonomia para escolher as regras que regulará o 

casamento, devendo apenas respeitar os  princípios legais estabelecidos em lei. É 

importante frisar que o princípio da autonomia privada  norteia qualquer relação civil, 

principalmente o casamento. Deste modo o casal que deseja  contrair casamento 

detém o direito de decidir qual regime de bens irá adotar para proteção do patrimônio.   

3. REGIME DE BENS   

Para Tartuce, (2019, p.1110), o regime de bens “é o conjunto de regras de 

ordem privada  relacionadas com interesses patrimoniais ou econômicos resultantes 

da entidade familiar”.  

O Código Civil de 2002 traz, em seus artigos 1.639 e 1.688, regras 

relacionadas ao casamento,  mas que também podem ser aplicadas a outras 

entidades familiares, caso da união estável.  

No atual sistema jurídico brasileiro, a legislação civil estabelece quatro 

diferentes  modelos de regimes de bens que fica à disposição dos nubentes, 

conforme caput do artigo 1.639,  onde poderá ser livremente estipulado pelos 

nubentes. Nota-se que o direito da livre escolha  dos nubentes está intrinsecamente 

relacionado ao princípio da autonomia privada prevista no  Art. 1.639 do CC/02, 

porém quando se refere a separação obrigatória de bens o desejo dos  noivos não é 

levado em conta e torna-se insignificante. Mesmo que o objetivo do legislador  fosse 

a proteção dos bens desses idosos maiores de 70 anos observasse uma 
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discriminação etária, considerando que essas pessoas nos tempos atuais são 

completamente capazes amparar  sua família e ser um provedor.   

Para melhor compreensão dos regimes de bens iremos apresentar o conceito 

e as  modalidades desses a seguir.  

3.1 COMUNHÃO PARCIAL DE BENS  

É denominado de regime legal ou supletório, que valerá para o casamento se 

não houver  pacto entre os cônjuges ou sendo este nulo ou ineficaz Art. 1.640, caput, 

CC. Também podemos  ver no Código Civil os bens que permanecerão excluídos de 

um dos cônjuges no regime de  comunhão parcial, de forma que devemos ter em 

mente que nesse regime haverá três  patrimônios distintos, os patrimônios 

particulares de cada cônjuge e o patrimônio comum do  casal.  

Bens comuns são aqueles adquiridos onerosamente na constância do 

casamento. Já os  bens particulares são os adquiridos durante o casamento, através 

de herança ou doação, assim  como os adquiridos com o produto da venda de outros 

bens particulares; além daqueles  adquiridos anteriormente ao matrimônio, a 

qualquer título. De acordo com o art. 1.662 do  Código Civil, a regra é que o esforço 

comum entre os cônjuges é presumido, sendo irrelevante  em nome de quem o bem 

esteja registrado nas hipóteses de comunhão.  

Não entram na comunhão, sendo exclusivos de cada cônjuge, os bens 

mencionados no  artigo 1.659 do Código Civil de 2002, sendo os que cada um 

possuir ao casar-se, e os que receberem por doação ou sucessão na constância do 

casamento e os sub-rogados em seu lugar;  as obrigações anteriores ao casamento 

e aquelas provenientes de atos ilícitos; bens de uso  pessoal, livros e instrumentos 

de profissão; os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;  as pensões, meios 

soldos, montepios e outras rendas da mesma natureza.  

3.2 COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS  

A regra geral da comunhão universal de bens é que se comunicam todos os 

bens, sejam  eles presentes ou futuros, adquiridos a título gratuito ou oneroso. Tal 

comunhão não é absoluta,  pois excetuam-se os bens previstos no artigo 1.668 do 

Código Civil de 2002, sendo particulares  de cada consorte.  
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3.2 PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS  

Trata-se de um regime novo que veio a substituir o regime total. Pode ser 

considerado  um regime misto, pois na vigência do casamento, mescla um pouco do 

regime de separação de  bens e ao final do matrimonio segue regras semelhantes 

ao regime da comunhão parcial.  

Conforme previsto no artigo 1.672, CC, cada cônjuge possui patrimônio 

próprio, e à  época da dissolução da sociedade conjugal, terá direito a metade dos 

bens adquiridos pelo casal,  a título oneroso, na constância do casamento. Em 

relação ao patrimônio do casal, o art.  1.673/CC diz que integram o patrimônio próprio 

os bens que cada cônjuge possuía ao casar e  os por ele adquiridos, a qualquer 

título, na constância do casamento.  

3.3 SEPARAÇÃO DE BENS  

Conforme exposto pelo artigo 1.641 do CC, o regime da separação de bens 

pode ser  convencional ou obrigatório. No regime de separação de bens não há 

comunhão de bens e nem  meação, sendo a administração dos bens exclusiva de 

cada cônjuge. Também advindo de  manifesta vontade através do pacto antenupcial, 

nele os bens dos cônjuges se distinguem,  havendo autonomia e independência 

patrimonial. Diante da referida independência, um cônjuge  não necessita de 

autorização do outro para dispor dos seus bens como bem entender, inclusive de 

imóveis, e também não há meação futura. Em regra, as dívidas também não se 

comunicam,  exceto se forem para os encargos da família.  

Na questão patrimonial nada muda no regime. Porém seja na separação 

convencional  ou na separação obrigatória de bens, ambos os cônjuges são 

obrigados a contribuir para as  despesas do casal na proporção dos rendimentos do 

seu trabalho e de seus bens, salvo  estipulação em contrário no pacto antenupcial, 

conforme artigo 1.688 do CC.  

Na separação convencional cuja escolha se dá puramente pela livre vontade 

dos  consortes através de pacto antenupcial e a separação obrigatória em que a 

escolha não ocorre  pela deliberação dos nubentes e sim por imposição legal: a lei 

impõe tal regime em função de  algumas características especificas dos consortes.  
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Na separação convencional de bens regulamentada pelo código civil nos 

artigos 1.687  e 1.688, cada um pode administrar livremente seus próprios bens 

podendo aliená-los ou dar aos  mesmos a destinação desejada. Esta é a única 

hipótese de separação absoluta prevista pelo  código civil.  

Toda via na separação obrigatória de bens, não permite que os consortes 

deliberem  quanto ao regime a ser adotado. A lei impõe o regime da separação de 

bens aos nubentes que  se encontram em algumas situações especificas não 

levando em conta a vontade dos mesmos,  situações que estão elencadas no código 

civil de 2002, artigo 1.641: I – das pessoas que o  contraírem com inobservância das 

causas suspensivas da celebração do casamento; II – da  pessoa maior de 70 

(setenta ) anos; destaque-se que a norma foi alterada pela Lei 12.344/2010,  uma 

vez que a idade antes prevista era de 60 (sessenta) anos; III – de todos os que 

dependerem,  para casar, de suprimento judicial, caso de menores.  

 

A norma é considerada de ordem pública para proteção de 
determinadas  pessoas. Em relação ao inciso II, é forte a corrente 
doutrinaria e  jurisprudencial que sustenta à sua 
inconstitucionalidade, por trazer  situação discriminatória ao idoso, 
tratando-o como incapaz para o  casamento. Na verdade, tal previsão 
não protege o idoso, mas seus  herdeiros, tendo feição estritamente 
patrimonialista, na contramão da tendência do Direito Privado 
contemporâneo, de proteger a pessoa  humana (personalização do 
direito civil). TARTUCE, (2019, p. 1.116).  
 

A alteração do dispositivo legal , que passou de 60 para 70 anos, reflete por 

um lado a  preocupação do legislador de acompanhar o aumento da expectativa de 

vida dos brasileiros, por  outro lado demonstra a persistência em tratar os maiores 

de 70 anos como pessoas incapazes de  tomar suas próprias decisões e ainda 

supervaloriza a tutela do patrimônio permanecendo com  visão de que os idosos ao 

se casarem não estabelecem uma relação fundamentada  verdadeiramente no afeto, 

respeito mútuo e ainda de que não são capazes de resguardar seu  próprio 

patrimônio.  

4. A INCONSTITUCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME DE BENS AO  
MAIOR DE 70 ANOS E A INTERFERÊNCIA DO ESTADO NA VIDA PRIVADA   

As diversas modificações tanto no aspecto político quanto no aspecto social 

o redor do  mundo teve impacto também no Brasil, afetaram o código civil, e 
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principalmente o direito da  família, resultantes da dissolução das relações 

matrimoniais, as alterações nas relações de  gênero, com a emancipação da mulher, 

os novos formatos de se constituir família, ambos relacionados a valorização da 

pessoa. Essas mudanças afetaram de forma direta o teor da Constituição de 88, 

surgindo assim um país democrático de direito, cujo fundamento principal  é a 

dignidade da pessoa humana, princípio este que é característico da própria condição 

humana,  da qual deriva a titularidade dos direitos que o país e os indivíduos devem 

respeitar.  

A Constituição, habitualmente submetida às normas pertinentes a 

organização do  Estado, ao enfocar questões existenciais baseados de acordo com 

a dignidade da pessoa  humana, para que os parâmetros de interpretação do direito 

civil alcancem a ordem  constitucional, o que marca um evento chamado de 

constitucionalização do direito civil, onde  as questões existenciais preponderam 

sobre as questões patrimoniais.   

O nosso atual código civil começa com o livro Das Pessoas onde seus artigos 

tratam da  personalidade jurídica de cada indivíduo e de seus deveres e direitos 

dentro da sociedade,  definindo sua capacidade civil ou incapacidade de exercê-los. 

No entanto ocorreram  modificações recentes na redação dos Art. 3 e Art. 4, 

resultado do Estatuto da Pessoa com Deficiência lei 13.146/2015, onde estipulou 

que os absolutamente incapazes são apenas aqueles  menores de 16 anos, como 

relativamente incapazes pessoas com idade maior de 16 e menor de  18 anos; ébrios 

habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou  permanente, 

não puderam exprimir sua vontade; os pródigos.   

Nota-se no que diz respeito a pessoa idosa, não há qualquer limitação à sua 

capacidade  civil devido a idade. O Estatuto do Idoso lei 10.741/2003 reconhece que 

o direito ao respeito à  pessoa idosa inclui a não violação de sua autonomia. 

   

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa 
idosa  a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e 
sujeito de  direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 
Constituição  e nas leis.  
§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade  
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da  
identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços 
e dos  objetos pessoais.  
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No entanto o código civil de 2002 em seu Art. 1641 § 2º impõe o regime de  

separação de bens para o casamento do maior de 70 anos, tal norma anula a opção 

da escolha do regime de bens o que resulta na limitação da autonomia da vontade 

dos cônjuges, entrando  em contradição com princípios fundamentais contidos na 

Constituição de 88 e leis específicas  que visam a proteção dos direitos dos idosos.   

Devido a essa imposição advém o questionamento, se há alguma razão 

plausível que  justifique a aplicabilidade dessa norma, tendo em vista as alterações 

trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência referentes a capacidade civil e 

principalmente os direitos sobre o  exercício da autonomia previstos no Estatuto do 

Idoso.   

Nos dias atuais a sociedade moderna em que nós vivemos inovou a forma de 

como era  visto a velhice, deixando de ser algo negativo, e o envelhecimento 

saudável passou a ser  admirado, por consequência foram criadas diversas 

terminologias como por exemplo “melhor  idade” e “anos dourados”. Em vista disso 

percebesse que o idoso não é mais considerado como  incapaz.  

O Estatuto do idoso protege o tratamento prioritário do idoso em diversos 

pontos e garante que os direitos de respeito e autonomia não sejam violados. 

Portanto conforme  previsto em seu Art. 10 § 2º é inaceitável que existam normas 

que restrinjam ou interfiram na  autonomia e na liberdade de escolha do idoso devido 

apenas a sua idade.  

Referente ao direito de família mínimo, também conhecido como a mínima 

intervenção  do Estado nas relações familiares temos como base o princípio da não 

intervenção ou da  liberdade é fundamentado através do artigo 1.513 do CC “é 

defeso a qualquer pessoa de direito  público ou privado, interferir na comunhão da 

vida instituída pela família.  

Tartuce (2019, p.1.063) complementa dizendo que, “o real sentido do texto 

legal é que  o Estado ou mesmo um ente privado não pode intervir coativamente nas 

relações de família”.  

O objetivo da interferência do Estado é em defesa da sociedade, no entanto, 

no direito  privado, em epígrafe, onde a autonomia das partes envolvidas deve 

prevalecer não cabe uma  intervenção, negligenciando, assim, o princípio da 

autonomia de vontade como conceitua Fiuza (2015, p.424) “É o princípio que protege 

os indivíduos da ingerência ilegítima do Estado.  Funda-se na vontade livre, na 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

4
0

 

liberdade de agir. Os contratos, os atos unilaterais são vistos como  fenômenos da 

vontade e não como fenômenos econômicos-sociais”.  

O Estado não pode impor sua vontade sem levar em consideração o desejo 

do ser  humano. Mesmo que o Estado represente e signifique soberania, é 

imprescindível que este atue  de modo a permitir a construção e o aprimoramento 

dos anseios pessoais.   

De acordo com Carvalho, conforme citou Lanfredi e Lima (2015), “... a 

intervenção do  Estado na família deve ser frequente, mas apenas protetiva, 

especialmente para os incapazes e  pessoas fragilizadas”.  

Tratando assim o idoso com discriminação como se fosse incapaz para o 

casamento. O  estado interfere diretamente na vida do idoso, subtraindo, do mesmo, 

sua liberdade de escolha.  Tal hipótese tem como objetivo proteger o patrimônio dos 

idosos que podem ser vítimas de um  casamento movido por interesses financeiros. 

Presumindo que a pessoa de 70 anos perderá o  juízo e a sobriedade ao encontrar 

alguém com que se envolva amorosamente e, por isso, não  conseguirá decidir 

adequadamente sobre o próprio regime de bens. 

No artigo 230, caput, CF/88, trata acerca das pessoas idosas, onde prevê que 

a família,  a sociedade, e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação  na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes à vida. Além disso no  Estatuto do idoso, Lei nº 10.741/2003 

de forma exaustiva prevê garantias que fazem que as  pessoas idosas se sintam 

inseridas na sociedade.  

Conforme exposto nestes dois ordenamentos jurídicos, o Estado reconhece 

as  necessidades do idoso estabelecendo obrigações a todos. Porém, a idade não é 

critério de  aplicação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição 

Federal.  

Essa imposição não se faz compatível com o princípio da igualdade onde o 

mesmo veda  qualquer tipo de distinção, previsto no art. 5º que traz em seu escopo 

garantias fundamentais  “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantido aos brasileiros e  aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,  à segurança e à 

propriedade”. O Estado ao limitar o direito de escolha e impor o regime aos  maiores 

de 70 anos provoca a distinção vedada na lei.   

Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2010, p. 244, 245):  
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[...] nítida violação aos princípios constitucionais. Efetivamente, trata-
se de dispositivo legal inconstitucional, às escâncaras, ferindo 
frontalmente o fundamental princípio da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1o, III) por reduzir a sua autonomia como pessoa e 
constrangê-lo pessoal e socialmente, impondo uma restrição que a 
norma constitucional não previu.  
 
 

Incompatível também com o princípio da dignidade da pessoa humana 

previsto no art.  1º III, CF/88, na qualidade de princípio fundamental assegura ao 

homem o mínimo de direitos  que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder 

público, de forma a preservar a  valorização do ser humano.  

Alexandre de Moraes menciona que: 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente 
à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 
em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser 
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos”. (MORAES, 2012, p.129). 
 
 

Sobre o conceito de dignidade da pessoa humana recai outros conceitos, o 

da isonomia,  da liberdade e o da igualdade configurando assim a base dos direitos 

fundamentais, porém  sendo ignorados pelo legislador quando a elaboração do artigo 

1.641 II, do CC/2002. E, ainda,  contraditório com os artigos 1.565 § 2º, onde 

estabelece “... que é vedado qualquer tipo de  coerção por parte das instituições 

públicas ou privadas” e o artigo 1.639 caput do CC, onde  estipula que é lícito aos 

nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular aos seus bens, o  que lhes 

aprouver.  

 De acordo com Gonçalves e Ricaldoni (2018) apud Maria Berenice Dias aduz 

que:  

Para todas as outras previsões legais que impõe a mesma sanção, 
ao menos existem justificativas de ordem patrimonial. Consegue se 
identificar a tentativa de proteger o interesse de alguém. Mas com 
relação aos idosos, há presunção júris et de jure de total 
incapacidade mental. De forma aleatória e sem buscar sequer algum 
subsídio probatório, o legislador limita a capacidade de alguém 
exclusivamente para um único fim: subtrair a liberdade de escolher o 
regime de bens quando do casamento.  
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A capacidade está descrita no artigo 1º do CC, onde prevê que todas as 

pessoas são  capazes de direitos e deveres. Está subdividida em capacidade de 

direito e capacidade de fato.  Capacidade de direito correlaciona a personalidade, 

aquele que nasce com vida adquire personalidade, ou seja, possui capacidade de 

direito. Já a capacidade de fato refere-se à aptidão  para exercer, por si só, os atos 

da vida civil.   

Ao impor à pessoa de maior de 70 anos o regime da separação obrigatória de 

bens o  legislador negligência a capacidade de fato, limitando assim o poder de 

escolha de qual regime  de bens irá adotar somente em razão de sua idade, o 

rotulando como incapaz. Tratando o  septuagenário com discriminação. Como 

declara Tartuce (2019 p. 1.117, apud GAGLIANO e  FILHO) “o que notamos é uma 

violência escancarada ao princípio da isonomia, por conta do  estabelecimento de 

uma velada forma de interdição parcial ao idoso”. Vejamos, ainda, que o  código civil 

estipula uma idade mínima para começar os atos da vida civil, inexistindo, porém,  

uma idade máxima em que esta capacidade civil será cessada.  

O enunciado 261 da III Jornada de Direito Civil realizada pelo Conselho de 

Justiça  Federal (2016, p.16) apresenta que “a obrigatoriedade do regime da 

separação de bens não se  aplica a pessoa maior de sessenta anos, quando o 

casamento for precedido de união estável  iniciada antes dessa idade”. Vale ressaltar 

que a Lei 12.344 de 2010 alterou a idade de sessenta  para sessenta anos. Dando 

a entender que a experiencia de vida passou a ser sinônimo de  fragilidade, de seres 

indefesos que se constituem em presas fáceis para pessoas de má índole.  

O Estatuto do idoso, lei n .10.741/2003, informa que nenhum idoso será objeto 

de  qualquer tipo de discriminação, sendo o envelhecimento um direito 

personalíssimo inerente a  este, conforme preceitua em seu art. 8º: “o 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua  proteção um direito social, nos 

termos desta lei e da legislação vigente.  

Dessa maneira a Constituição com objetivo de promover uma sociedade 

igualitária,  cidadã e democrática veda de maneira expressa qualquer discriminação, 

desigualdade e  violação da livre escolha através de seus princípios fundamentais 

como liberdade, igualdade e  dignidade da pessoa humana, não podendo ser 

dispensados em hipótese alguma pelo Código  Civil ao tratar de relações familiares 

e patrimoniais haja vista que todas as normas devem estar em conformidade com a 

Lei maior.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto nota-se que as questões levantadas acerca da imposição 

do regime de  bens para o maior de 70 anos fundamentaram-se na necessidade de 

salvaguardar o direito de  escolha dos indivíduos afetados por tal norma civil.  

É notável que a intenção do legislador com esta imposição seria a a proteção 

do  patrimônio desses indivíduos, supondo que pessoas mais jovens poderiam se 

beneficiar da  situação e vir a contrair matrimônio motivado apenas por de interesse 

econômico. Porém há o  questionamento se está tal medida condiz com nossa 

realidade, e até que ponto ela protege sem  prejudicar tendo em vista que a mesma 

deixa de lado a questão afetiva do idoso.   

Possivelmente em algum momento a anos atrás, em um passado não distante 

essa norma  teria uma justificativa plausível devida as características da época, no 

entanto hoje em dia é  perceptível a evolução da nossa sociedade e como os 

costumes familiares estão constantemente  se modificando e se modernizando. Ou 

seja, é necessário que nosso ordenamento evolua de  acordo com a necessidade da 

sociedade e acompanhem as dinâmicas familiares para que seja  respeitado tanto 

os direitos coletivos quanto os individuais da sociedade atual.   

Ademais, a restrição imposta pelo artigo supracitado, desvalorizam o mérito e 

a  condições de autodeterminação das pessoas, criando um o sentimento de 

discriminação contra  aqueles que se encontram no âmbito da proibição.   

O Estado não pode agir de maneira abusiva, invadindo além do limite 

permitido na  esfera privada mesmo que seja em razão da proteção, pois ainda há a 

interferência direita na liberdade e na autonomia dos maiores de setenta anos. Onde 

o próprio código civil proíbe tal  interferência.   

O regime de bens é exatamente importante para a eficácia do propósito 

constitucional da família. A exclusão do direto de escolha, prejudica e priva as 

pessoas do seu direito de  igualdade, liberdade e dignidade humana, além do violar 

o princípio da isonomia pois  impossibilita o casal de construir um patrimônio de 

maneira conjunta. 

Portanto conclui-se que diversos doutrinadores brasileiros consideram o 

dispositivo  legal como uma norma infraconstitucional pois a mesma vai de encontro 

com os princípios  constitucionais ferindo assim direitos fundamentais pois 

claramente restringe a liberdade de  escolha de pessoas consideradas plenamente 
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capazes para todos os atos da vida civil. Portanto  uma lei que manifeste qualquer 

divergência em relação a Constituição não deve conter força  obrigatória pois a 

Constituição é o fundamento de toda validade jurídica e tanto o Direito Civil  como 

as outras áreas do Direito devem ser interpretaras de acordo com a Carta Magna de 

1988.   

Dessa forma, o artigo 1.641, II, do Código Civil de 2002, que veda a escolha 

de regime  de bens por pessoa maior de 70 anos, encontra-se em discordância com 

a Constituição Federal  de 1988, e com a legislação subsequente mais específica 

como o Estatuto do Idoso sendo sujeito  de revogação ou, no caso de contestação 

de sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal  Federal- STF, sofrer 

interpretação oposta a favor daqueles que desejam casar com o amparo do  regime 

de bens que melhor lhes convém.   
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RESUMO 

O presente artigo é de suma importância no meio jurídico e social, pois abarca 

a observação de um tema ainda muito debatido atualmente que é a 

(in)constitucionalidade da redução da maioridade penal no Brasil considerando os 

aspectos contrários e favoráveis acerca do assunto, se valendo do falseamento 

jurídico proposto por Hans Kelsen para justificar cientificamente o mesmo. Assim o 

tema proposto instiga o estudo de doutrinas, teorias e teses para poder comparar os 

posicionamentos da questão, demonstrando qual deles é o mais adequado e seus 

reflexos na sociedade brasileira. Desta maneira o trabalho se vale do método dialético 

que observa as contraposições de ideias e sua abordagem tratada de forma qualitativa 

classificando a pesquisa como exploratória e descritiva. Enfim, a argumentação do 

trabalho e suas considerações propostas na questão levantada remetem ao leitor 

mensurar sobre a possibilidade ou não de uma penalização mais severa dos 

indivíduos infratores dessa faixa etária. 

PALAVRAS-CHAVE: Constitucionalização 1; Penalidade 2; Reestruturação 3. 
 

INTRODUÇÃO  

A legítima discussão acerca da (in)constitucionalidade da redução da 

maioridade penal no país percorre um longo período de tempo seja pelo âmbito do 

Congresso Nacional, seja pelas obras de doutrinadores jurídicos, ou até pela 

sociedade brasileira como um todo que agrega neste meio além dos preceitos legais, 

questões morais e humanas sobre o assunto. 

Partindo dessa premissa é necessário que as pesquisas e discussões sobre 

o tema sejam de uma ótica cuidadosa e bem elaborada, em vista que as 

consequências de uma possível aprovação do Projeto de Emenda Constitucional 

acerca do assunto podem trazer danos irreversíveis ao público infanto-juvenil no 

país. 

Assim, pode-se dizer que no decorrer do trabalho aponta-se acerca da 

discussão sobre a (in)constitucionalização da redução da maioridade penal no Brasil, 

mailto:20891357@lasalle.org.br
mailto:20889803@lasalle.org.br
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seu contexto influenciado pelas convenções e tratados internacionais, e, além disso 

como esse aspecto de “solução de punibilidade” pode afetar a sociedade brasileira 

de maneira que a mesma segue os princípios legais inerentes à Carta Magna, como 

a dignidade da pessoa humana.  

Portanto, para tal obstáculo social busca-se a maneira mais viável para que 

haja uma redução nesse quadro criminológico, porém esta discussão causa um sério 

embate entre o contexto constitucional brasileiro e a opinião pública, onde estes 

personagens têm que buscar a melhor apropriação do debate acerca do assunto, 

pois o mesmo influencia todo o corpo social. Somente assim a justiça poderá ser 

provocada sem que os direitos de nenhum grupo sejam extinguidos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho se valerá do falseamento jurídico proposto por Hans Kelsen para 

justificá-lo cientificamente instigando a abordagem de natureza qualitativa ao estudo 

de doutrinas, teorias e teses para poder comparar os posicionamentos da questão 

levantada, demonstrando qual deles é o mais adequado a ser utilizado na sociedade 

brasileira. Desta maneira o trabalho se ampara ao método dialético que observa as 

contraposições de ideias. Assim, pode-se classificar a pesquisa como exploratória e 

descritiva. Neste ensejo para Engels, 1979, a dialética é a: 

(...) grande idéia fundamental segundo a qual o mundo não deve ser 
considerado como um complexo de coisas acabadas, mas como um 
complexo de processos em que as coisas, na aparência estáveis, do 
mesmo modo que os seus reflexos intelectuais no nosso cérebro, as 
idéias, passam por uma mudança ininterrupta de devir e decadência, 
em que finalmente, apesar de todos os insucessos aparentes e 
retrocessos momentâneos, um desenvolvimento progressivo acaba 
por se fazer hoje. (p. 214). 

 

Desta forma, entende-se que o método dialético é ideal para analisar esta 

conjuntura, que vem sendo alvo de debate.  

Pode-se, ainda que o trabalho busca a especificidade do assunto, onde utiliza 

dos aspectos da pesquisa exploratória para descobrir novos fenômenos e ideias para 

o caso abordado. Como mostra Severino (2007), esse tipo de pesquisa delimita um 

campo de estudo, mapeando informações sobre as condições de manifestações e as 

causas que levam ao estudo desse objeto. 
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Já pelo aspecto da pesquisa descritiva Silva & Menezes (2000, p.21) mostram 

que “a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.”. Desta 

maneira mostrando o fenômeno que a população brasileira é afetada pelos crimes 

destes sujeitos em análise. 

Enfim, a argumentação do trabalho e suas considerações propostas na questão 

levantada remetem ao leitor mensurar sobre a possibilidade ou não de uma 

penalização mais severa dos indivíduos dessa faixa etária. 

1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.2 ASPECTOS JURÍDICOS CONTRÁRIOS 

Vários aspectos do âmbito jurídicos brasileiro devem ser abordados 

preliminarmente, pois tratam especificamente do tema relacionado e são 

extremamente importantes para o entendimento deste assunto. Estes tópicos são 

primordiais para vetar a redução da maioridade penal. 

Primeiramente é importante frisar, que o Brasil aderiu a Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1959, ratificada em 24 de setembro de 1990. Que se refere a 

um tratado garantidor de direitos humanos fundamentais à criança e ao adolescente, 

reconhecido no ordenamento jurídico como norma supralegal, que tem hierarquia 

superior as leis e inferior a Constituição.  

Outro ponto oportuno a ser estudado é o artigo 228 da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, reproduzido pelo art. 104 da Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), onde estipula a maioridade penal a partir dos 

dezoito anos e considera os menores a esta idade penalmente inimputáveis.  

Assim, se entende que até completar a maioridade, não se pode atribuir pena 

a estes sujeitos. Onde tal artigo é considerado, majoritariamente, como um direito 

fundamental aos menores de dezoito, e por isto, considerado cláusula pétrea. Este 

entendimento é fundamentado pelo artigo 60, no parágrafo 4º, inciso IV, da CRFB/88 

que se refere aos direitos e garantias individuais previstos nesta constituição, não 

passíveis de emenda constitucional que os rescinda.  

Enfim, é primordial citar a lei 8.069 de 1990 o ECA, seguindo a ideologia que 

as crianças e adolescentes estão em fase de formação social, psíquica, física e 
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emocional, priorizando o convívio social e familiar. Como se constata no caput do 

art. 3° da referida lei. 

Por isso, acredita-se que a melhor forma de punir, jovens transgressores da 

lei, é em forma de medidas socioeducativa, visando a restruturação deste 

adolescente e uma reintegração mais receptiva a sociedade. 

Estes aspectos abordados são desfavoráveis à redução da maioridade penal, 

demonstram o entendimento atual da legislação brasileira, que vai à contramão a 

esta tese, abordando como contexto inconstitucional e de difícil incorporação ao 

ordenamento jurídico. Pois se trata de direitos assegurados através da constituição, 

pactos internacionais e a lei 8.069 de 1990. 

1.3 ASPECTOS JURÍDICOS FAVORÁVEIS 

Este tema abordado, tomou força por conta do aumento de transgressões 

praticadas por menores e um dos motivos disto, é o recrutamento de crianças pelo 

crime organizado. Este aliciamento decorre do fato que as sanções prescritas aos 

menores infratores são ínfimas, em detrimento a pena imposta aos adultos.  

A legislação referida é o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA), 

que limita as sanções em medidas socioeducativas, sem atribuição de pena. O que 

pode ser um motivo facilitador para que os jovens adentrem ao mundo do crime, pois 

garante a estes a não penalização. Diante disto, o poder legislativo segue com a 

Proposta de Emenda Constitucional n.°171 em 1993 (PEC 171/93), que estabelece 

alteração no texto do art. 228 da CF/93, reduzindo a imputabilidade de 18 para 16 

anos, sugerindo que estes sejam penalmente responsabilizados por seus delitos. 

Um dos pressupostos defendidos para aprovação desta PEC é o viés analógico 

que traz a Teoria Psicológico-Normativa que entende que os jovens possuem a 

capacidade de compreensão de exercer direito ao voto e condições de discernimento 

para uma possível obrigação de responsabilidade penal.  

Diante desta analogia da Teoria Psicológico-Normativa da Culpabilidade onde 

segundo (MIRABETH, 1985, p.14) “a chamada teoria normativa da culpabilidade: a 

culpabilidade exige o dolo ou a culpa, que são os elementos psicológicos presentes 

no autor, e a reprovabilidade, um juízo de valor sobre o fato”. Assim, o ato de direito 

ao voto aos menores de 18 (dezoito) e maiores de 16 (dezesseis) anos, existe para a 
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permissão para que os jovens possam escolher seus representantes políticos tendo a 

capacidade de responder penalmente pelas sanções cometidas contra o bem social.  

Outro aspecto defendido pela corrente favorável à redução, onde a mudança 

do artigo 228 da Constituição de 1988 não seria inconstitucional, já que, o artigo 60 

da Constituição, em seu §4°, inciso IV, estabelece que as PEC’s não podem extinguir 

direitos e garantias individuais, e não estaria sendo confrontado, pois, a PEC 171/93 

não visa acabar com direitos, e sim impor, que os menores infratores tenham sanções 

mais severas, a fim de coibir o aumento da delinquência juvenil, onde entendia-se que 

a modificação da maioridade penal de 18 para de 16 anos implicaria na supressão de 

cláusula pétrea, porém não se cogita mais esse raciocínio, o que dificultaria a 

aprovação da medida.  

Sendo assim, a desobrigação de punição e responsabilização está cada vez 

em uma curva ascendente de violência no Brasil, já que os adolescentes hoje gozam 

da liberdade, cientes que não serão punidos com o rigor devido, caso cometam algum 

crime. Desta maneira, o Brasil pretende retificar a sua legislação à de países 

desenvolvidos como os Estados Unidos, onde no maior número de Estados de sua 

federação os adolescentes acima de 12 anos de idade podem ser subjugados a 

processos judiciais de modo igual aos adultos.  

CONCLUSÃO  

Diante de todo exposto, o estudo demonstrou os polos bastante diversificados 

em virtude de sancionar ou não uma lei específica que diminua a prática de crimes 

cometidos por indivíduos menores de idade, que de certa maneira são blindados pelo 

ECA e pela CRFB/88 no momento de sofrer alguma sansão do Estado. Assim, não 

fica claro se a redução da maioridade penal seria a maneira mais eficaz para inibir a 

criminalidade entre jovens e adolescentes e diminuir assim a inserção destes no 

mundo do crime e os índices de criminalidade no país. 

Desta forma, concluímos que são necessários estudos mais aprofundados, 

para verificar se a redução da maioridade penal seria a resposta para reprimir a 

criminalidade infantil ou se isso se tornará um problema que apenas aumentará o 

índice da população carcerária no Brasil. 
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RESUMO  

Este trabalho objetiva realizar a análise e discussão a respeito da 
escravidão  contemporânea na indústria têxtil brasileira, a qual possui um grande 
histórico de  vítimas flagradas em condições degradantes e desumanas 
principalmente na região  sudeste, mais precisamente em São Paulo, estado que 
detém 29% da cadeia têxtil do  país. Deste modo, o foco está nos trabalhadores 
submetidos a esta prática,  apresentando os motivos que os levaram a ser acometidos 
por esta situação ilegal,  assim como demonstrar as condições nas quais executavam 
suas atividades laborais.  Além disso, também será dado enfoque às ações 
governamentais, de prevenção e  combate, indicando alguns dos órgãos e entidades 
que atuam em prol desta causa.  

PALAVRAS-CHAVE: Vítimas; condições degradantes e desumanas; cadeia 
têxtil;  ações governamentais.  

INTRODUÇÃO   

Abolida desde 1888, a escravidão deixou marcas que refletem até hoje 

na  sociedade brasileira, como: a desigualdade social por motivos de raça e cor, 

a  elitização do acesso à educação de qualidade, e a degradação das 

relações  trabalhistas entre patrão e empregado.  

Referir-se à escravidão para qualquer acontecimento no Brasil desde a 

Lei  Áurea remete a um debate aparentemente anacrônico, todavia, pesquisas 

específicas  sobre o tema e a descoberta de locais de trabalho onde pessoas 

passavam horas em  condições precárias, análogas à escravidão, retira o 

anacronismo da discussão do  tema.  

As vítimas na indústria têxtil, como descreve Superti (2019, p.7), na maioria 

dos  casos detectados pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego são de 

imigrantes bolivianos e peruanos, com baixa escolaridade e renda, morando em 

condições degradantes em seus respectivos países de origem, aliciados e 

mailto:lucmr.moreno@gmail.com
mailto:Manausrebeca.briceno@hotmail.com
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contratados por  agentes ligados ao setor, iludidos com a promessa de prosperidade 

econômica no  Brasil, normalmente sendo a cidade de São Paulo o destino final. 

Chegam ilegais ao  Brasil e se deparam com a cobrança dos custos da viagem, 

moradia e alimentação e,  portanto, sem fundos para investir na legalização de sua 

situação no Brasil.  

Não é apenas uma coincidência que maioria deles acabam morando em 

São  Paulo, principalmente na região periférica. A cidade é o maior polo consumidor 

do  país, possui um grande e desenvolvido parque industrial e é ponto importante para 

a  distribuição de mercadorias dentro do Brasil.  

Na visão da legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988, no art. 

5º,  inciso XLVII, proíbe de maneira expressa a pena de trabalhos forçados, aplicados 

de  forma involuntária, degradante e desumana. De acordo com Brito Filho (2020, p. 

81),  o combate no âmbito jurídico se dá em duas formas: na área trabalhista, 

buscando  proteger a vítima dessa situação; e na área penal, com foco em punir o 

autor do fato.  

No âmbito penal, a conduta está tipificada no artigo 149 do dispositivo. A 

pena  é de multa com reclusão de dois a oito anos, já a ação penal deste crime é 

pública  incondicionada, sendo atribuição do Ministério Público Federal. No que diz 

respeito à  competência para julgar o delito, já houve debate jurisprudencial e 

doutrinário,  prevalecendo a decisão fixada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do  Recurso Especial 390841/PA, o qual estabeleceu ser a Justiça Federal 

competente  para o julgamento.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Como descrito no resumo, o objetivo principal deste artigo é analisar a  situação 

dos trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão dentro  da 

indústria têxtil brasileira e as ações que as entidades, responsáveis à proteção  dos 

direitos trabalhistas e dos direitos humanos, tomaram para sanar tal problema  crítico.  

Para alcançar tal objetivo, foram usadas como fonte de dados 

pesquisas  acadêmicas realizadas no Brasil sobre ou similares ao tema proposto, 

buscando a  motivação de cada agente (patrão, empregado, órgãos fiscalizadores, 

polo têxtil brasileiro etc.) para agir de tal forma dentro do contexto proposto, tendo 

sempre  como base o questionamento jurídico dos fatos.   
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A pesquisa é qualitativa, pois foi proposto a busca da compreensão do porquê 

ocorre o trabalho análogo a escravidão na indústria têxtil e não mensurar 

a  quantidade de vítimas, de empresas envolvidas, ou o impacto econômico, 

por  exemplo. Algumas dessas informações aparecem ao longo do artigo, 

porém  meramente como suporte ao contexto geral.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Tendo em vista o fato de que a incidência desta prática segue sendo 

recorrente,  foi necessária a criação de vários mecanismos judiciais e extrajudiciais 

envolvidos no  combate e prevenção do trabalho escravo no setor têxtil, os quais serão 

citados nos  próximos tópicos.   

O primeiro a ser analisado é a Lei Estadual nº 14.946/2013 de São 

Paulo,  possuindo como objetivo a cassação da eficácia da inscrição do Imposto 

Sobre  Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de  Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), pelo 

prazo de 10  anos, dos estabelecimentos que realizam a comercialização de produtos 

dos quais  em sua fabricação tenha havido a configuração do delito, em qualquer 

etapa de sua  industrialização.  

Já a atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) foi instituir 

a  Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo, que busca 

erradicar  o trabalho análogo de escravidão, coibindo o trabalho degradante e 

preservando o  direito à liberdade e dignidade decorrente da relação empregatícia. 

Deste modo, são  realizadas fiscalizações nos locais de trabalho por equipes 

interinstitucionais, ou  seja, formadas por Membros do Ministério Público, Auditores 

Fiscais do Ministério  do Trabalho e Emprego, Policiais Federais, Militares e 

Ambientais.   

A ‘’Lista Suja’’, criada em 2004 pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE)  através da Portaria nº. 540, trata-se de um cadastro dos empregadores 

(pessoas  físicas ou jurídicas) os quais tenham empregado mão de obra decorrente 

do trabalho  em condição análoga à de escravo. Dentre as suas consequências, é 

possível citar: a  vinculação da imagem da empresa à utilização de trabalho escravo, 

a perda do direito de efetuar relações comerciais com o governo, entidades e 
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autarquias, e a perda do  direito de obtenção das linhas de créditos junto aos fundos 

de financiamento do  governo.  

No que diz respeito à atuação da sociedade civil, foi possível visualizar 

o  Programa ABVTEX, desenvolvido em 2010 pela Associação Brasileira de Varejo 

Têxtil  (ABVTEX). Em 2020, este programa obteve a certificação de 4.058 empresas, 

as  quais encontram-se distribuídas em 652 municípios de 18 estados. Sendo 

assim,  342.941 trabalhadores foram beneficiados diretamente numa produção que 

lhes  assegura um trabalho digno e a garantia dos seus direitos.  

Por último, destaca-se também a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 

de  Confecção (Abit). Em 2020, a Abit presenciou reuniões da Comissão Municipal 

de  Erradicação do Trabalho Escravo na cidade de São Paulo (COMTRAE) da qual 

faz  parte desde 2014, quando houve sua formação. Foram desempenhados 

importantes  atividades objetivando o avanço da agenda de combate ao trabalho 

escravo em 2020:  o monitoramento do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho 

Escravo e Fluxo de  Atendimento às vítimas de trabalho escravo e pessoas em 

vulnerabilidade.  

CONCLUSÃO   

A principal contribuição deste artigo é salientar a gravidade degradante a quem 

uma massa informal de trabalhadores, tanto brasileiros quanto imigrantes, está 

sendo  submissa todo os dias, tendo seus direitos como o de ir e vir violados por seus 

agentes  e patrões, além do ferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

no momento  em que são submetidos a condições degradantes de pouca higiene, má-

alimentação,  jornadas exaustivas, sem direito a férias ou a contribuições 

previdenciárias, além de  muitas vezes terem seus documentos pessoais 

confiscados.  

Foram trazidas algumas das medidas judiciais e extrajudiciais já adotadas 

para  o combate e prevenção do trabalho em condição análoga à de escravo, 

destacando se a Lei Estadual nº. 14.946/2013 de São Paulo, a qual objetiva a 

cassação do ICMS,  durante 10 anos, dos estabelecimentos que comercializam 

produtos que em sua  fabricação pode ter se configurado este crime, em qualquer 

etapa de sua  industrialização. 
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A atuação da sociedade civil também é de grande relevância, destacando-se o 

Programa ABVTEX, criado em 2010 pela Associação Brasileira de Varejo 

Têxtil  (ABVTEX), promovendo a união das empresas brasileiras varejistas, dando 

suporte  ao desenvolvimento sustentável da cadeia de valor.  

É relevante também expor o papel da Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil  e de Confecção (Abit), que tem suas atividades, desempenhadas por 

seus  colaboradores e consultores voltadas para o desenvolvimento sustentável 

das  empresas do setor, como a erradicação do trabalho análogo a escravidão no 

setor.  
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CIDADES SELECIONADAS NO RIO GRANDE DO SUL EM 2010 E EM 20197 
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RESUMO 

A relação entre investimento na educação e renda pode ser explicada pela 
Teoria do Capital Humano com a contribuição da Teoria da Segmentação. A primeira 
informa que quanto maior o nível de escolaridade maior será a renda, a segunda 
problematiza propondo outras variáveis além do nível de escolaridade, como o 
segmento de atuação no mercado de trabalho e a localização geográfica, por 
exemplo. Este estudo tem como objetivo descrever a relação entre o nível de 
escolarização e o salário no segmento da Moda, nas cidades de Canoas, Caxias Do 
Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo, localizadas no Rio Grande do Sul. 
Em primeiro lugar, espera-se compreender a Indústria da Moda, e posteriormente, 
discutir a relação entre trabalho-educação, propostas pelas duas teorias supracitadas. 
Trata-se de uma pesquisa documental que se utiliza de métodos de procedimento 
estatísticos para a análise e interpretação dos dados. A análise será realizada com 
dados disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais, produzido pelo 
Ministério do Trabalho. Espera-se que a escolaridade seja um fator importante, 
contudo, não significa que esta é garantia de sucesso profissional, e sim que isto seja 
influenciado por diversos fatores. Aceita-se previamente que os vínculos com maior 
escolarização possuem as maiores rendas do trabalho. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Escolaridade-Renda; Moda; Teoria da Segmentação 
 

INTRODUÇÃO  

A cadeia produtiva da moda, de acordo com Rech (2008), é composta por 

diversas etapas produtivas que estão inter-relacionadas, isto é, cada processo é 

indispensável para a realização do próximo, assim, cada uma delas, com suas 

especificidades, contribuem e caracterizam o produto para o desenvolvimento das 

fases posteriores. Desse modo, ela é composta por diversos outros segmentos, 

formando assim uma cadeia gigante de processos diferentes. A figura 1 revela como 

a Cadeia Produtiva da Moda está estruturada e os mercados que ela está presente. 

 
7 Agradeço ao CNPq que apoiou e financiou esta pesquisa, ao grupo de Iniciação Científica da 

Universidade La Salle e ao Prof. Dr. Moisés Waismann pela orientação e interesse a esse trabalho. 
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Figura 1: A Cadeia Produtiva da Moda  

Fonte: Adaptado de RECH, 2008. 

 

A partir da análise da figura 1, pode-se perceber que além da etapa de extração 

da matéria prima, fiação, tecelagem e beneficiamento, a Cadeia Produtiva da Moda 

não se resume apenas ao mercado de confecções e vestuário, estando presente 

também em diversos outros setores com aplicações distintas, como na produção de 

itens para o lar, na confecção de acessórios automobilísticos, na criação de 

mobiliários, nos sites de lojas na internet, na produção e criação de imagens, na 

fabricação de redes de proteção para a construção civil, dentre tantos outros setores.  

A moda, de acordo com Lipovetsk (1989), é um dispositivo social, e tem sua 

importância em diferentes aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos, 

influenciando os modos de vida ao longo de toda a nossa existência, produzindo e 

sendo produzida pela memória da comunidade onde está inserida. Nesse sentido, 

pelo fato de a moda ser produzida pela própria sociedade, vale ressaltar a importância 

da criatividade neste processo.  

A criatividade, segundo Alencar (2004), é um fenômeno complexo e 

plurideterminado. À vista disso, vários fatores influenciam a criatividade de um 

indivíduo, como o ambiente no qual está inserido – a família e escola, por exemplo – 

além dos fatores da sociedade. Semelhante a isso, como destacado por Costa (2006), 

um dos fatores que interferem no potencial criativo de cada indivíduo é a educação 
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que recebemos, que diretamente, refletem em nossas atitudes, sejam elas menos ou 

mais positivas em relação às nossas capacidades e potenciais criativos.  

Um dos fatores que amplia e qualifica a criatividade é a educação. É 
por meio da educação que se absorve a memória cultural da 
humanidade e a partir desta criar, inventar, propor, pensar diferente e 
outras possibilidades, usos e utilidade para este saber acumulado. 
Desta forma verifica-se a existência de uma articulação entre 
educação e criatividade e, desta última, com o trabalho, emprego e 
renda (WAISMANN et al., 2020).  

Portanto, a criatividade pode ser alterada de acordo com a escolaridade de 

cada indivíduo, e esta última, influencia na remuneração. Dessa forma, existe uma 

relação entre criatividade e escolaridade, e trabalho e renda, que podem ser 

complementadas pela Teoria do Capital Humano com a contribuição da Teoria da 

Segmentação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo utiliza-se da pesquisa documental que se busca auxílio de métodos 

de procedimento estatísticos para a análise e interpretação dos dados. A análise será 

realizada com dados disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais, produzido 

pelo Ministério da Economia, de forma comparativa, para as cidades de Canoas, 

Caxias Do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo, todas localizadas no 

Estado do Rio Grande Do Sul. Os resultados buscam verificar em quais escolaridades 

da Indústria da Moda houve as maiores e menores remunerações e variações 

percentuais, comparando-as com o nível de escolaridade. Previamente, aceita-se que 

os vínculos com maior escolarização possuem maiores rendas do trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 e a figura 1, revelam a remuneração média e a variação percentual, 

de 2010 a 2019, dos vínculos da Industria da Moda nos municípios e escolaridades 

selecionadas. 
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Tabela 1: Remuneração média, em R$, de 2010 e 2019, dos vínculos da Indústria da Moda, por 
escolaridade, nas cinco cidades selecionadas. 

Fonte:  Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 
Nota: Os valores foram corrigidos pelo IPCA (IBGE) para 04/2021. 

 

De acordo com a tabela 1, é notável que as maiores remunerações pertencem 

as maiores escolaridades, e que existe uma diferença entre os municípios analisados. 

Um exemplo disso é que, nos vínculos de Ensino Superior, entre as cidades de Caxias 

do Sul e São Leopoldo, em 2010, a remuneração média era de 28,11 e 43,99 e em 

2019 de 22,44 e 42,52, respectivamente. Ademais, pode-se perceber que, de 2010 a 

2019, os vínculos com Ensino Superior Completo e Incompleto tiveram decréscimos 

no salário, com exceção apenas do município de São Leopoldo, que apresentou 

acréscimo de R$5,35 na remuneração dos vínculos com Ensino Superior Incompleto.  

  

Figura 2: Variação percentual na remuneração média, de 2010 a 2019, dos vínculos da Indústria da 
Moda, com as escolaridades de até Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Superior 

Incompleto e Superior Completo, nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto 
Alegre e São Leopoldo. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

Município 

Até Ensino Médio 
Incompleto 

Ensino Médio 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior Completo 

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 

Canoas 10,27 10,28 12,26 12,15 18,18 16,33 35,70 30,72 

Caxias do Sul 10,53 10,04 11,94 11,85 15,48 14,05 28,11 22,44 

Novo Hamburgo 8,64 8,98 11,14 10,89 17,38 15,19 28,51 24,59 

Porto Alegre 9,17 9,41 12,04 12,25 20,61 19,73 41,93 38,18 

São Leopoldo 8,77 9,27 10,99 10,27 17,96 23,31 43,99 42,52 
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De acordo com a figura 2, em relação aos vínculos com até o Ensino Médio 

Incompleto, o município de Canoas não apresentou nenhuma variação significativa na 

remuneração entre 2010 e 2019. Nos municípios de Novo Hamburgo, Porto Alegre e 

São Leopoldo, houve um aumento de 4%, 3% e 6%. Em contrapartida, na cidade de 

Caxias do Sul, houve um decréscimo na remuneração no período analisado de 5%. 

Para a escolaridade de Ensino Médio Completo, apenas o município de Porto 

Alegre apresentou um acréscimo na renda média, valor aproximado de 2%. Todos os 

outros municípios apresentaram decréscimo na remuneração, com ênfase o de São 

Leopoldo, com uma queda de 7% no período. Canoas, Caxias do Sul e Novo 

Hamburgo obtiveram variações em torno de 2% a menos quando comparado a 2010. 

Consoante aos vínculos com Ensino Superior Incompleto, a renda dos 

trabalhadores da Indústria da Moda diminuiu em quatro dos cinco municípios 

analisados, sendo eles, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Porto Alegre, com 

remuneração de 10%, 9%, 13% e 4% menor quando comparado ao ano de 2010. Por 

outro lado, no município de São Leopoldo, apresentaram um aumento de 30%. 

Em relação aos vínculos de Ensino Superior Completo, todos os municípios 

selecionados apresentaram quedas nas renumerações. Os maiores decréscimos 

foram nas cidades de Caxias do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São 

Leopoldo, com os percentuais de 20%, 14%, 14%, 9% e 3%, respectivamente.  

CONCLUSÃO  

Este estudo teve como objetivo descrever a relação entre o nível de 

escolarização e o salário no segmento da Moda, nas cidades de Canoas, Caxias Do 

Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo, todas localizadas no Rio Grande 

do Sul. Assim, pode-se perceber, que as maiores rendas no trabalho pertencem aos 

vínculos com mais escolaridade, entretanto, essa não é a única variável que define a 

remuneração, pois ela é influenciada por diversos aspectos, como a localização 

geográfica, por exemplo. Acrescenta-se ainda, que, as menores escolaridades tiveram 

acréscimos na remuneração, entretanto, tal aumento não foi significativo nem em 

termos percentuais ou reais. Além disso, pode-se dizer que os vínculos com maiores 

escolaridades apresentaram decréscimos na remuneração de 2010 a 2019. 
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RADICALISMO ISLÂMICO E A ERA DIGITAL  
A INTERNET COMO MEIO DE PROPAGAÇÃO DO TERRORISMO 

 

Ana Carolina Rebouças; Rafaela Furtado 
Acadêmicas do curso de Relações Internacionais da Faculdade La Salle Manaus. 

 

 

RESUMO 

Graças a avanços na área de tecnologia, agora é mais fácil que nunca se 
engajar politicamente e estar envolvido em questões sociais. O fluxo de informações 
é muito intenso e sempre vai ser ilimitado, e nisso as redes sociais mantêm uma 
posição importante na escala de influência nos grupos sociais, já que 
comprovadamente são efetivas no que se diz respeito a transmitir mensagens a um 
público-alvo. Aproveitando-se disso, grupos extremistas apostam nas redes sociais 
para inspirar pessoas a fim de recrutá-las, disseminar propaganda e propagar suas 
ideologias. Para tentar pôr na mesa o tamanho da força das mídias sociais e dos 
problemas que elas podem causar neste sentido, foi feita uma rodada de discussão 
no 8o Global Media Fórum (GMF) cujo tema foi a relação entre os meios de 
comunicação e a política externa na era digital, incluindo ainda entre seus 
aproximadamente quarenta painéis, temas como discussões sobre o que fazer para 
evitar o mau uso da internet para propagandas extremistas. No ano de 2014, um 
homem de 24 anos foi preso pela polícia no sul da Índia em Bangalore, seu centro 
tecnológico, pois era suspeito de ser o dono de uma conta na rede social Twitter que 
tinha ligação com o "Estado Islâmico" (EI). Este homem que era engenheiro de 
tecnologia, e de acordo com colegas de trabalho "teria um futuro brilhante pela frente", 
conseguiu atrair mais de vinte mil seguidores para sua conta sobre Estado Islâmico 
do Twitter. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Mídias sociais, tecnologia, Estado Islâmico, Twitter, 

ideologias. 

 

INTRODUÇÃO 

A importância da Internet para esses grupos não é nem um pouco 

surpreendente que estas organizações extremistas utilizem redes sociais para atrair 

apoiadores, já que tais serviços são grátis, de fácil acesso, garante um certo nível de 

anonimato e a censura ainda é uma dificuldade a se enfrentar. Isso somado ao fato 

de que, de acordo com uma pesquisa, jovens têm a tendência a acreditar em muita 

coisa que leem nas redes sociais e microblogs como Twitter.  

Essa falsa percepção de confiabilidade dessas plataformas de comunicação 

pode acabar afetando o julgamento de pessoas sobre os posts e mensagens 
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difundidas pelos grupos radicais, fazendo com que estes soam plausíveis e 

convincentes. Redes sociais e internet se tornaram ferramentas importantes na 

diplomacia e política. 

 Mais de 170 chefes de Estado e de governo possuem contas na rede social 

Twitter e através dela conseguem interferir com grandes proporções em 

acontecimentos políticos, compartilhando informações, imagens e vídeos. A 

tecnologia que envolve a internet alcança o nível global e por ser um tanto quanto 

recente.  

Ainda é bastante desprovida de regulamentação, sendo possível assim 

permanecer em anonimato, alguns até certo ponto, porém ainda assim na camada 

mais superficial para quem consome conteúdos na internet de maneira comum, 

anônimos. Tanto os que absorvem quanto os que disseminam informações podem 

fazer parte deste grupo que procura não se identificar na internet. 

  Sabemos que há um problema recorrente especialmente nos dias de hoje sobre 

as origens duvidosas de informações que encontramos diariamente, pois muitos que 

recebem conteúdos repassam sem procurar sequer saber a origem ou pior, a 

veracidade delas. 

Isso tudo dá margem para situações perigosas no que diz respeito à 

disseminação de propaganda radical, já que dentro da internet parece não haver 

limites e acaba sobrando espaço para espalhar ideais extremistas como em 

microblogs, fóruns online, comunidades gamers e outros lugares onde as mensagens 

radicais sofrem certo tipo de normalização diante da visão dos outros e acabam sendo 

aceitáveis tais comportamentos.  

  Podemos perceber que o crescimento disparado da internet nos últimos tempos 

definitivamente não passou despercebido pelo islamismo radical, onde milhares de 

sites surgiram com conteúdo tanto de natureza violenta quanto os que contavam 

somente com a disseminação de propaganda e versões mais ou menos militarizadas 

de suas ideologias. 

 Muitos que se deparam com isso veem as discussões calorosas acabam 

sendo influenciados a militar junto, e isso pode até não significar que eles venham a 

tomar tais atitudes radicais na realidade, porém com certeza é fato que isto contribuiu 

bastante para o crescimento e a difusão do islamismo radical na internet. 

Dessa forma, grupos terroristas jihadistas aproveitam-se deste terreno 

relevantemente novo e inexplorado com finalidade de influenciar a opinião pública a 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

6
6

 

nível internacional, adotando linguagens e trejeitos na internet de ocidentais e 

utilizando-se de palavras-chave como "liberdade de expressão" e “direitos dos 

homens e das mulheres”, já que a opinião pública é muito sensível quanto a estes 

assuntos. 

  Além de a internet para extremistas servir para recrutar integrantes para suas 

organizações, ela também objetiva inspirar a criação de movimentos que defendem 

seus ideais e disseminam suas ideologias. Mais a fundo disso, divulgando 

informações sensíveis tais como manuais de instruções do exército americano e 

outras forças armadas de diversos países, também possuindo manuais próprios como 

Al-Battar Camp da Al Qaeda, encorajando seus leitores a agirem individualmente com 

seu conteúdo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ONDE ESSES GRUPOS COSTUMAM AGIR - TWITTER 

 

O Estado Islâmico procurou agir na internet especialmente através da rede 

social Twitter. Um estudo feito pelo Brookings Institute enfatizou que entre setembro 

e dezembro de 2014 havia uma evolução nos números e pelo menos 46,000 contas 

tinham sido criadas neste curto intervalo de tempo que tinham a ver com o Estado 

Islâmico, chegando a até 90,000 contas de apoiadores. 

 O levantamento apontou que a maioria dos apoiadores são de lugares tais 

como Síria, "Estado Islâmico", Iraque e Arábia Saudita. A localização dos possíveis 

apoiadores do ISIS que mandaram ao menos um de seus últimos duzentos tweets 

sobre o assunto com a geolocalização ativada. Acharam ainda contar com origem no 

Brasil, Indonésia e Austrália. 

  A maioria dos tweets se deu entre outubro e novembro de 2014, contando com 

mais de 84% de participação das contas apoiadoras do Estado Islâmico. Deve-se 

levar em conta o perfil geral do crescimento do Twitter nestes últimos anos antes de 

2014 para analisar a dimensão do aumento destes grupos extremistas a partir da 

época então. Ainda assim, o crescimento em contas apoiadoras do Estado Islâmico 

superou o da população geral de usuários do Twitter. 

  Em seu ano anterior, em 2013, a base de usuários do Twitter cresceu cerca de 

30%, enquanto a de usuários do ISIS quase dobrou. Em 2014 a base do Twitter 
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cresceu 20% e em contrapartida, o número de apoiadores do ISIS no Twitter quase 

triplicou no mesmo período. Isso é reflexo de forte crescimento, mas também reflete 

observações anedóticas de maior adoção de mídia social por jihadistas extremistas 

tendo início em 2013. 

  O Twitter começou a banir esporadicamente contas vinculadas com o Estado 

Islâmico ao longo do ano de 2014 e só tomou medidas mais rígidas no fim de setembro 

quando houve um aumento na suspensão de perfis mais oficiais incluindo meios de 

comunicação, centros regionais e membros mais conhecidos. Os banimentos 

corresponderam à época em que os apoiadores do Estado Islâmico postavam 

imagens e vídeos fortes e gráficos de decapitação de pessoas mantidas reféns.  O 

grupo experimentou transferir suas contas oficiais para outros serviços de mídia e 

redes sociais, onde também foram banidos. 

  No final de dezembro de 2014, o Estado Islâmico ordenou seus membros a 

desativarem o GPS em seus dispositivos móveis em até um mês no máximo. O 

crescimento da base de suporte online do ISIS também se correlaciona amplamente 

com o seu crescimento no terreno no Iraque e na Síria, e o curso de sua ruptura com 

a separação final da Al Qaeda. Alguns usuários do Twitter que apoiam a Al Qaeda 

podem ter criado contas após essa divisão para demonstrar sua lealdade ao Estado 

Islâmico. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS PARA ATRAIR 

  

Estes grupos agem atraindo pessoas jovens que tendem a acreditar nas 

informações que consomem em redes sociais com propagandas, usando seus perfis 

abertos e indo até elas também através das mensagens privadas. Muitas destas 

informações que espalhavam tinham relação com a perseguição de muçulmanos 

sunitas pelas forças de segurança iraquianas, que é um lugar de maioria xiita, e tinham 

a ver com vingança da parte dos militantes do Estado Islâmico. O intuito é atrair e 

fazer com que indivíduos como Arshad, um dos 700 jovens britânicos que foi recrutado 

com sucesso para o EI, se revoltem junto.  

Nas palavras do seu irmão, que quis investigar mais a fundo depois do 

desaparecimento do seu familiar e acabou criando uma conta no Twitter fingindo ser 

simpatizante, ele diz: "Depois de assistir a alguns vídeos e ler sobre crimes cometidos 

por xiitas, fiquei com raiva e até gostei de uma execução de um policial iraquiano". 
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 Isso antes de cair em si e questionar sua própria consciência, deixando de 

assistir os vídeos. Podemos perceber como as pessoas, mesmo que tenham seus 

ideais, têm a tendência a ser corrompida por tais grupos terroristas, já que suas 

propagandas são bastante apelativas. É fato que a propaganda é muito mais efetiva 

quando é emocionalmente envolvente, e é se aproveitando disso que estes grupos 

radicais entram com uma organização de alto nível em questão de mídia em seus 

veículos de comunicação e nas redes sociais e suas postagens. 

  Alguns fatores fazem com que a pessoa seja um alvo mais fácil para estes 

grupos extremistas como por exemplo a pobreza, solidão e a desestrutura familiar, 

que são destaques quando se fala em vítimas que acabam sendo ludibriadas pelas 

ideologias terroristas e sendo facilmente recrutadas. Os interesses em comuns 

acabam estimulando o compartilhamento de fotos e vídeos de suas obsessões, e 

quando se age desta forma, o comportamento dos integrantes do Estado Islâmico 

acaba sendo celebrado e estas ações normalizadas.  

As promessas também são inúmeras e parecem encantadoramente perigosas 

como dinheiro fácil e futuro melhor e alguns até atraídos com a promessa de trabalhar 

por lá e ficar enviando dinheiro para a família em outro lugar. Isso acontece por conta 

do que chamam de "Efeito Halo", que é quando você faz um julgamento positivo sobre 

alguém ou um produto, baseado em uma característica positiva específica (ou até um 

pouco mais). 

 Esta característica é a que irá ser destacada é superestimada, o que acaba 

deixando as outras na sombra. A simpatia gratuita que o grupo terrorista acaba 

recebendo pode ter a ver com o fato de uma pessoa ficar muito impressionada com 

tal característica e isso se vira para a figura como um todo e seus lados ruins ficam 

esquecidos. 

Por isso as mídias sociais são no fim uma das principais armas de grupos 

terroristas, já que são especializadas em propaganda, e vão conseguir soar 

convincentes. Partes destes grupos terroristas chegam a desenvolver até jogos 

multiplayer com temas que reforçam a violência envolvendo o Estado Islâmico ou 

modificando os jogos já existentes como GTA (Grand Theft Auto), que possui uma 

enorme comunidade online para que eles possuam tais características, aonde o 

jogador vai performar uma versão idealizada de si e sentir orgulho diante de tais 

comunidades online lutando contra inimigos.  



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

6
9

 

Usando jogos como ferramenta de propaganda, veículos midiáticos do Estado 

Islâmico diz que eles são especificamente designados para "aumentar a moral do 

mujahedin e treinar crianças e jovens como batalhar contra o Oeste e causar terror e 

angústia no coração daqueles que se opõe ao Estado Islâmico". Tais jogos, além de 

inspirar jovens jihadistas a ingressar no Estado Islâmico, incluem todas as estratégias 

táticas militares utilizadas contra seus oponentes. 

  Com o tempo, as experiências que a pessoa tem na internet pode influenciar a 

expectativa do outro sobre como ele gostaria de viver. Se tais expectativas não se 

encontram na realidade, estas pessoas podem se voltar para grupos radicais ou 

responder a eles para ser parte do que veem como "causa maior" e uma oportunidade 

de fazer algo que "valha a pena". 

 

2.3 OS PRINCIPAIS MEIOS DE COMBATE AO RADICALISMO ILSAMICO NA 
ÁREA DIGITAL  
 

 Existem diversos meios tecnológicos para controlar o terrorismo na internet, 

como a utilização de determinadas ferramentas como o Software Magic lantern, que 

possui um sistema invasor de codificação na qual exercem obstáculos para que o 

suspeito não tenha acesso a conteúdos proibidos e criminosos.  

 A construção de estratégias para reforço internacionais que recolhem dados 

sobre tal suspeito, cria-se um banco de dados pela qual agentes de forças maiores 

tenham acesso, até mesmo para obter prevenção e clareza nestes atos. Há uma lista 

que envolve nomes dos principais terroristas internacionais, é considerado bastante 

eficaz na maioria dos casos. 

 A falta de infraestrutura contribui para a proliferação deste ato cibernético que 

destroem propriedades digitais, além de ameaças, não há total controle de sítios que 

disseminam a violência ou práticas deste tipo, cria-se alvos, pois a internet ainda é um 

lugar bastante inseguro e escuro. Ou seja, tudo que envolve a tecnologia cibernética 

é usado como arma ou alvo.  

 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

 Neste artigo foi trabalhado análises sobre o uso da internet como fonte de 

disseminação do terrorismo. A falta de atenção das autoridades contribui para a 
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propagação de ideologias que passa de forma despercebida, na qual causa a difusão 

de conteúdos de cunho violento e criminosos. A internet ainda é considerada um 

ambiente novo para este tipo de ideologia, sendo assim a justificativa a disseminação 

da propaganda terrorista.  

 A internet deve ser um espaço de combate a radicalização do extremismo 

islâmico, pois deve ser alvo de investigações de fiscalizações para combate sem ferir 

as regras de privacidade. E que ainda há diversas falhas a impunidade sobre crimes 

derivados das redes por falta de provas e assim quase não há certa moral. 

 Além do uso de algumas redes sociais como o Twitter que impossibilita as 

investigações, pois os suspeitos comentem crimes de forma anonimada e que dificulta 

de certa forma a localização dos atos e provas. O uso de jogos também foi uma das 

formas dos grupos se comunicarem sem serem percebidos e outras ferramentas 

pouco suspeitas, são utilizadas para despistar as autoridades. 

 Há algumas campanhas que incentivam a denúncia de qualquer suspeita de 

grupos ou atos terroristas. Essa é uma das formas de combater a expansão desse 

tipo de terrorismo. A luta contra o combate ao terrorismo na internet é algo que está 

longe de acabar, mas não é impossível. Com o avanço da tecnologia, serão criadas 

ferramentas mais eficazes para o combate.   

CONCLUSÃO 

 Portanto, conclui-se a partir deste artigo que a propagação do terrorismo na 

internet ainda vem crescendo de forma despercebida e a internet é uma grande 

potência que gera fontes e é considerada relevante para o desempenho no processo 

do radicalismo islâmico. Os grupos terroristas investem em diferentes plataformas 

para seguir com os esquemas ocultos e ilegais, chamando a atenção de diversos 

seguidores. 

 O público-alvo são pessoas mais vulneráveis de alguma forma, criando um 

certo acolhimento para aliená-los a este grupo. A ferramenta da internet é usada como 

forma de recrutamento para que essas pessoas, além de ganharem promessas, 

começam a trabalhar para eles e recebem dinheiro para aumentarem os views.  
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo identificar a percepção do refugiado venezuelano 
sobre o regime bolivariano, através de pesquisa de campo, sendo aplicado 
questionários online para a coleta de dados, e analisados através de gráficos. Tendo 
como resultado a alta rejeição do regime bolivariano frente a crise instalada na 
Venezuela nos últimos anos, a culpabilidade do atual estado da nação também foi 
investigada, os entrevistados em sua maioria, concordam que o regime bolivariano 
instaurado por Hugo Chávez foi responsável pelo afastamento da democracia no 
Estado Venezuelano.  

PALAVRAS-CHAVE: Opinião pública, Regime bolivariano, Democracia, Refugiados, 
Venezuela. 
 

INTRODUÇÃO 

O regime bolivariano na Venezuela começa com o presidente Hugo Rafael 

Chávez Frías, tal presidente tentou golpe em 1992 contra Carlos Andrés Péres. Em 

1999, Chávez chega ao poder por vias democráticas sempre mostrando sua aversão 

ao capitalismo e sendo bastante favorável as ideias de esquerda. Nos primeiros anos 

de seu governo promoveu alterações significativas no estado que permitiu sua 

reeleição que caminhou para uma ditadura chavista.  

Chávez equilibrou sua política igualitária em cima do petróleo mostrando uma 

Venezuela forte, mas pouco estável. A economia da Venezuela é baseada no 

petróleo, os líderes do país alegam que a maior reserva provada da commodity1 no 

mundo está ali. O petróleo representa mais de 90% das exportações venezuelanas. 

Esse comércio ajuda a financiar o governo e fornece a moeda estrangeira necessária 

para as importações de bens de consumo. Com a alta dos preços do petróleo nos 

anos 2000, a Venezuela recebeu muito dinheiro.  

Em 2014, porém, o boom acabou. O fluxo de dólares que entrava no país caiu. 

Com a entrada de Nicolás Maduro no poder da Venezuela essa economia centralizada 

do petróleo foi por água abaixo. Ele poderia permitir que a moeda (o bolívar) se 

mailto:larissamirian5@gmail.com
mailto:breno-rodrigo@hotmail.com
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desvalorizasse. Isso faria com que os preços dos produtos importados subissem, uma 

forma do mercado reduzir a demanda por bens que o país não tinha mais dólares para 

comprar. Mas a alta de preços violaria o espírito igualitário do governo venezuelano.  

Devido esse cenário, grande parte dos bens de consumo se tornaram escassos 

nos pais, os índices de violência ultrapassaram os considerados índices epidêmicos 

pela Organização Mundial da Saúde(OMS). Todo esse cenário de incerteza política, 

falta de bens de necessidade básica e insegurança estimulou a migração da 

população Venezuela para outros países da América Latina, intensificando a 

necessidade de política de apoio a refugiados e imigrantes. 

Houve uma repercussão muito grande na mídia causando a curiosidade de 

saber qual a percepção do refugiado8 venezuelano sobre o regime bolivariano frente 

à crise política. Caminhando assim para uma pesquisa de opinião pública e regime 

político, buscando investigar, identificar e analisar essas percepções.  

Desse modo, a pesquisa pode contribuir para o campo de estudo apresentando 

de forma analítica a opinião pública dos venezuelanos sobre política e democracia 

baseado nas percepções baseadas nos regimes bolivariana e chavista, e como essas 

percepções podem influenciar nas futuras formações políticas deste país9. 

De vido a pandemia a pesquisa de campo foi concluída de uma forma mista, 

parte dela foi obtida através de formulários online produzido através de uma das 

ferramentas disponibilizadas pelo Google (google forms), o questionário foi elaborado 

na língua mãe dos refugiados, o espanhol.  

Divulgados em redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook e Twitter, 

a forma mais eficiente de propagação foi o WhatsApp, onde conversei de forma 

particular com cada um dos Venezuelanos encontrados em grupos de WhatsApp, 

buscando investigar o seu posicionamento e conhecimento a respeito de democracia 

e o regime bolivariano, eles foram receptivos, alguns de forma extra desabafaram a 

respeito de não terem a cultura de se expressar sobre políticas de governo. Como 

Brasileira houve choque cultural, pois no Brasil é comum as livres formas de 

expressão contra ou a favor do governo, principalmente em pesquisas e redes sociais. 

 
8 refugiado - pessoa que é forçada a procurar refúgio fora do seu país para escapar a guerra ou 
perseguição política, religiosa ou pessoa que é forçada a abandonar o lugar onde vivia em 
consequência de catástrofe natural ou crise ecológica. 
9 commodity - qualquer bem em estado bruto, ger. de origem agropecuária ou de extração mineral ou 
vegetal, produzido em larga escala mundial e com características físicas homogêneas, seja qual for a 
sua origem, ger. destinado ao comércio externo 
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A pesquisa teve sua meta de entrevistados concluída com sucesso, 33 refugiados 

venezuelanos, parte desses resultados foram obtidos de forma presencial com um 

questionário impresso.  

Expondo os dados coletados através de uma pesquisa de campo online, e 

analisando as percepções políticas dos refugiados venezuelanos que moram em 

Manaus, observamos as suas posições políticas e os seus perfis majoritariamente 

jovens, coletando dados para a melhor compreensão das atuais compreensões dos 

refugiados, as amostras são expostas em porcentagens. 

A ditatura venezuelana não foi instalada da noite para o dia, foi uma construção 

por vias processuais, ao decorrer dos anos as mudanças implementadas por Chávez 

como uma nova constituição 1999 e plebiscitos no auge da sua popularidade, foram 

escadas para que Maduro tivesse poder como tem atualmente. O questionário 

aplicado para os refugiados mostra a identificação e a percepção dos Venezuelanos 

sobre o regime bolivariano que alimentou suas necessidades por anos, mas que hoje 

pagam com a liberdade e a dignidade.10 

2. ESTUDO DE OPINIÃO PÚBLICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Essa pesquisa tem como base de referencial teóricos artigos sobre opinião 

pública escrito por brasileiros, os dados obtidos e análises são feitos por brasileiros, 

as análises de resultado da obra serão escritas por uma autora com paradigmas 

nacionais. Apesar de a pesquisa ter fundamentos nacionais, o objetivo do artigo é 

investigar a percepção dos refugiados venezuelanos sobre o regime bolivariano.  

A opinião pública é retratada de acordo Figueiredo e Cervelinni (1995) como a 

associação do senso comum a ideia de opinião pública aos resultados de pesquisas, 

por esta ser a forma mais concreta e de maior divulgação nos dias atuais. Tendo em 

vista que tal expressão começou a ser percebida com maior frequência em rádios, 

televisões, jornais e revistas. Assim levando em conta seus debates acerca do 

assunto nos séculos XVII e XIX, segundo com Figueiredo e Cervenilli (1995, p. 176), 

“a opinião pública era encarada como base da legitimação na democracia 

 
10 Ditadura - é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou 
grupo. Uma ditadura se caracteriza por ter censura, falta de eleições transparentes, de liberdade 
partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. 
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(contratualismo) e o requisito básico para tal seria a existência de uma deliberação 

racional, exprimindo um interesse geral resultante.” 

  O sistema de comunicação mundial tem se aperfeiçoado nos últimos anos. 

Acreditasse que as telecomunicações são uma forma de influência na opinião pública 

das massas, onde as minorias organizadas tendem a se mobilizar para a formação de 

opiniões em massa. Com a influência em jornais e redes sociais, criando uma espécie 

de alienação. Segundo Andrade (1964), 

As pessoas nem sempre estão bem-informadas, pois a latitude e a 
longitude dos problemas as impedem de obter informes em número 
suficiente para que possam opinar de maneira racional. Ademais, a 
complexidade das questões levantadas afasta, de certo modo, o homem 
comum dos problemas de alta indagação (SOUZA, 2007, p. 45). 

 

A falta de informações para as massas não é o único fator que influencia na 

percepção dos indivíduos, mas o tempo e importância dada para refletir e discutir 

sobre as informações, sendo elas políticas, econômicas, culturais ou educacionais, o 

homem comum, o proletariado tem o seu tempo consumido pelo trabalho e a busca 

pela sobrevivência. Logo, as informações que lê são oferecidas através de 

propagandas e informações em recorte, lhe geram emoções, e as suas emoções 

fazem com que as suas opiniões sejam mais emocionais do que racionais.  

A opinião pública e a política se têm também o papel da mídia como intermédio 

entre esses dois assuntos, tal como é abordado por Barth (2007, p. 26) “A mídia não 

é apenas portadora de informação, seu papel central na sociedade como formadora 

de opinião pública a tornou também central na construção da imagem que as pessoas 

fazem da política.” Em relação ao papel dos meios de comunicação, Barth (2007) diz 

que, 

A visão do cidadão comum sobre política é midiatizada e fortemente 
influenciada pelos cenários de representação da política e pelos 
enquadramentos dados pela mídia a determinados assuntos políticos, 
candidatos e partidos. Na maioria das vezes, a televisão assume o 
papel de repertório primário de exemplos fornecendo explicações 
prontas (BARTH, 2007, p. 29). 

Marketing atrelado a mídia eletrônica em momentos de eleições políticas, onde 

o candidato e sua equipe, por meio de pesquisas passam a controlar a campanha de 

perto a fim de saber se a imagem do candidato é percebida da maneira que deseja, 

assim causando influência nos eleitores, para que o voto seja possivelmente 
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influenciado. Acreditasse que essa seja uma prática cada vez mais comuns nos dias 

atuais, com o grande número de usuários de redes sociais e consumidores de internet.  

3. DEMOCRACIA E O REGIME VENEZUELANO 

De acordo com Moisés (2008, p. 12) “[..] pouco mais de trinta anos depois do 

início da terceira onda de democratização, a democracia tornou-se o regime político 

preferido dos cidadãos na maior parte das regiões do globo […]. Ainda Moisés (2008) 

em 2005, de 192 nações, 119 foram classificadas como democracia eleitorais, visto 

que suas escolhas seguiam aos padrões internacionais, porém tornou-se evidente que 

elas não eram garantias de um regime democrático, “capaz de assegurar princípios 

como o primado da lei, o respeito aos direitos dos cidadãos e o controle e a 

fiscalização dos governos” Moisés (2008, p. 13). Dando a definição a respeito do 

assunto, Moisés (2008) estrutura o que seria a democracia da seguinte forma: 

Assim, o estabelecimento de um regime democrático implicaria 
basicamente nas seguintes condições: 1) direito de os cidadãos 
escolherem governos por meio de eleições com a participação de 
todos os membros adultos da comunidade política; 2) eleições 
regulares, livres, competitivas e abertas; 3) liberdade de expressão 
reunião e organização, em especial, de partidos políticos para 
competir pelo poder; e 4) acesso a fontes alternativas de informação 
sobre a ação de governos e a política em geral. Essa definição tem a 
vantagem de deixar claro que qualquer sistema político que não se 
baseie em processos competitivos de escolha de autoridades, 
capazes de torná-las dependentes do voto da massa de cidadãos – 
isto é, do mecanismo por excelência de accountability vertical –, não 
pode ser definido como uma democracia (MOISÉS, 2008, p. 13-14) 

A Venezuela, por sua vez, teve uma democracia até a década de 1990. Mas 

com a chegada de Hugo Chávez, a ideia de um regime democrático acabou se 

tornando um tanto quanto duvidosa. Para Kornblith (1996), a democracia da 

Venezuela junto a Colômbia e Costa Rica obtiveram sucesso mesmo com a 

recorrência de regimes ditatoriais na América Latina.  

A confusão que hoje paira sobre se a Venezuela, pode ser responsabilizada 

pelo processo de mudança constitucional do país sob a presidência de Hugo Chávez. 

A alta popularidade de Chávez nos seus primeiros anos de governo, da qual ele soube 

usar muito bem fazendo assim a convocação do referendo sobre a necessidade de 

uma assembleia constituinte foi feita por decreto presidencial, um ato que gerou 

grande controvérsia política e jurídica. Tendo nessas mudanças constitucionais 
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mudanças significativas para o processo de revolução bolivariana que ocorreu na 

Venezuela com a estada de Hugo Chávez no poder, de 1999 a 2013, que só chegou 

ao fim a após a sua morte por câncer. 

Hugo Chávez deixou em seu legado, um Estado, bem estatizado e 

economicamente instável, as suas fortes característica de líder e bom orador lhe 

davam respaldo com a população para a implementação de suas ideias bolivarianas.  

Conceituando o que seria o bolivarianismo, Maya (2008) discursa que,  

El bolivarianismo venezolano, como movimiento sociopolítico y como 
gobierno, posee particularidades dentro de la izquierda emergente en 
América Latina. Éstas le vienen principalmente de su origen y de las 
condiciones petrolero-rentísticas que caracterizan a la sociedad 
(MAYA, 2008, p. 56).  

 

O bolivarianismo, conhecido também por movimento bolivariano tem seu início 

na década de 1970 no quartel venezuelano, em um contexto econômico esgotado 

pelo modelo industrial de importação, onde tais problemas econômicos continuaram 

ao longo dos anos 80, servindo de foco para a crise global da sociedade que acabou 

por se expressar através de crescentes protestos na rua e questionamentos acerca 

do sistema político, Maya (2008). 

Maya (2008) também explica que o bolivarianismo de Hugo Chávez teve 

ascendência nas eleições de 1998 sobre a crise instaurada na sociedade. Com a 

economia parada, altas taxas de desemprego, insegurança e a corrupção acabaram 

por lapidar o que seria a democracia construídas por partidos políticos. 

Ao apresentar o que seria a erosão da democracia e dar o como exemplo o 

caso Venezuela, Gamboa explica que 
 

Em erosões democráticas, presidentes democraticamente eleitos 
dispostos a minar a democracia para atingir objetivos políticos 
introduzem emendas constitucionais a fim de aumentar os seus 
poderes e prolongar o seu tempo no poder (GAMBOA, 2016, p. 56). 

 

 e afirma ainda que “Um regime que sofreu erosão democrática já não é, portanto, 

uma democracia, mas sim um regime autoritário competitivo” Gamboa (2016, p. 57). 

Para melhor entendimento, Gamboa (2016) expõe como ocorreu essa erosão na 

democracia venezuelana, dado a trajetória de Chávez em sua vida eleitoral. 

 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

7
8

 

[…] Hugo Chávez foi eleito democraticamente em 1998 em plena crise 
econômica e institucional. Durante a sua presidência, introduziu várias 
reformas institucionais para aumentar os seus poderes e prolongar o 
seu tempo no poder. Em 1999, convocou uma Assembleia 
Constituinte. Com 95% dos mandatos, os chavistas reduziram o 
tamanho do Parlamento e tornaram-no unicameral, prolongaram o 
mandato presidencial por um ano e permitiram uma reeleição 
imediata, e criaram uma comissão legislativa que dispensou juízes e 
agentes de fiscalização, nomeou substitutos e legislou por seis meses 
com controlo reduzido. Em 2002, Chávez emitiu 49 decretos 
presidenciais a fim de, entre outras coisas, aumentar o seu domínio 
sobre a companhia de petróleo estatal (PDVSA). Entre 2004 e 2010, 
usou repetidamente legislação para condicionar o Supremo Tribunal 
de Justiça (2004) e enfraquecer os meios de comunicação adversos 
(2004, 2005, 2010), bem como referendos (em 2007 e 2009) para 
prolongar indefinidamente o seu tempo no poder (GAMBOA, 2016, p. 
57). 

 

Chávez, no entanto, era caracterizado por ser um líder de massa, marcado pelo 

carisma e a oratória, fazendo com que a população o apoiasse, ainda que suas ideias 

fossem um tanto quanto radicais, mantendo-se no poder por quase 13 anos, até sua 

morte em 05 de março de 2013. Visto que antes de sua morte, Hugo Chávez indicou 

e apoiou Nicolás Maduro como seu sucessor, posteriormente em novas eleições era 

previsto pela oposição que o Maduro sairia eleito, devido à grande sensibilização do 

povo após a morte de seu líder anterior.  

Contudo, de acordo com Bastos e Obregón (2018), o governo de maduro fere 

a democracia. 

Por não apresentar as mesmas qualidades populistas de Chávez, 
Maduro teve que recorrer à Força Militar para garantir a manutenção 
do seu poder. Enquanto Chávez detinha o poder através das urnas, 
Maduro se apoia no Exército, o que, na opinião de muitos estudiosos, 
se mostra antidemocrático, autoritário e totalitário (BASTOS e 
OBREGÓN, 2018, p. 12). 

 

Um importante levantamento dado pelos autores, Bastos e Obregón (2018, p. 

14) definem o cenário atual quanto a transição do governo de Hugo Chávez para o de 

Nicolás Maduro, “Esse cenário se transforma quando o Comandante vem a falecer, 

no início de 2013, e assume Nicolás Maduro, com características bem diferentes de 

seu antecessor, mas com o mesmo ideal político: o bolivarianismo”. 

 

4. EXPOSIÇÃO DE DADOS 
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Os dados serão apresentados em gráficos produzidos por mim, para a melhor 

compreensão, analisados de acordo com as percepções dos entrevistados, as 

porcentagens serviram de guia para amostra coletada. A figura 1 mostra a idade dos 

Venezuelanos entrevistados, tendo como intenção de analisar e identificar o perfil dos 

refugiados que moram na Cidade de Manaus. 

Figura 1: Idade dos venezuelanos refugiados em Manaus/AM 

Fonte: elaboração própria.  
 

Identificando as idades dos refugiados podemos observar o perfil dos 

entrevistados, majoritariamente jovem e em sua maioria com alto nível de educação 

(Figura 1 – Figura 2), buscando refúgio no Brasil e fazendo a investida de um futuro 

melhor fora da sua nação hoje considerada falida. Por ser um grupo de pessoas mais 

jovens eles tem se concentrado em trabalhos mais braçais principalmente em 

restaurantes, devido à falta de oportunidade em suas formações acadêmicas. 

Causando nos jovens uma aversão ao governo atual, que eles responsabilizam por 

sua situação vivida hoje, no grupo predominante se agrupa as maiores críticas, e a 

maior liberdade em se expressar.  

O segundo gráfico mostra o nível de escolaridade dos venezuelanos 

entrevistados, que por sua vez tem em sua maioria um bom grau de escolaridade, 

com 45% dos entrevistados tendo um ensino superior completo e com a educação 

média concluída.   
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Figura 2: Nível de escolaridade  

Fonte: elaboração própria.  
 

Ao sistema educativo venezuelano compreende níveis e modalidades. São 

níveis a Educação Pré-escolar, a Educação Básica, a Educação Média Diversificada 

e Profissional e a Educação Superior. A educação na Venezuela é fornecida pelo 

Estado e o governo tem como funções dirigir e controlar a educação em todo o país. 

O controlo da educação é centrado no MECD (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes), responsável pela planificação e execução das actividades de orientação, 

direcção, coordenação e de avaliação do sistema nacional de educação a nível 

público e privado. Sendo assim, a maioria dos entrevistados teve sua educação 

promovida pelo Estado.  

Mas é presente a insatisfação dos refugiados, por motivos de no atual estado 

que se encontra a Venezuela não ser possível de forma efetiva a execução de seus 

conhecimentos nas áreas de formação pois não a oportunidades para esse grupo, 

pois encontram as barreiras econômicas brasileiras e a barreira linguística. Para os 

mais jovens é relativamente fácil a adaptação com o português, mas os mais velhos 

que são os de maior experiencia em suas áreas de atuação profissional, não tem a 

maior facilidade logo acabam sendo separados no mercado de trabalho que eles 

possuem interesse no Estado brasileiro.  

Após ter os dados a respeito de escolaridade, foi motivo de curiosidade para a 

pesquisa, o conhecimento a respeito de democracia dos Venezuelanos, então foram 

coletados os dados e apresentados na figura 3.  
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Figura 3: De acordo com o seu conhecimento, o que é democracia? 
Fonte: elaboração própria 

 

Ao investigar o conhecimento dos entrevistados sobre democracia, a maioria 

tem conhecimento. E analiso que em sua grande maioria sabe o conceito de 

democracia e através da coleta de comentários a respeito das questões podemos ver 

que não somente sabem o conceito, mas também reconhecem os pilares como a 

liberdade, apresento algumas das respostas obtidas ´´ Es la libertad de expresar tus 

opiniones sin miedo a la regresaría, esta puede ser a favor o en contra de las políticas 

existentes´´ , ´´ Es cuando el pueblo tiene derecho libre a elegir lo q haces dentro del 

estado! Es decir que es libre en elegir que trabajar, donde vivir, por quién votá entre 

otras cosas´´ , ´´ Sin bienes privados y libertad de ejercer actividades económicas no 

existe la democracia, ya que la no existencia de los mismos es privación de derechos 

humanos universale´´ , a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia e 

de acordo com os refugiados venezuelanos a liberdade de expressão foi tirada deles, 

ferindo assim a democracia em sua nação.  

Para ter respostas mais concretas a respeito da democracia no Estado da 

Venezuela, procurei investigar a percepção do venezuelano em relação ao Estado e 

a opinião a respeito.  

A figura 4 mostra a porcentagem das respostas. 

  

82%

9%

6%
3%

Propensión a someter o relacionar algo
con intereses comerciales.

Un gobierno en el que el pueblo ejerce
soberanía.

Doctrina política y económica que
predica la colectivización de los medios
de producción y distribución.

Sistema económico basado en la
legitimidad de los bienes privados y la
libertad irrestricta de comercio e
industria.
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Figura 4: De acordo com sua experiência, que alternativas está presente no estado 
venezuelano? 

Fonte: elaboração própria. 
 

No questionário aplicado foi produzido um espaço para livres comentários de 

cada pergunta feita. A respeito de democracia esses foram algumas das respostas 

obtidas ´´ No existe libertad ni democracia de ninguna clase en Venezuela por su 

gobierno dictatorial.´´ , ´´ Venezuela posee una falsa democracia debido a que todos 

los poderes gubernamentales los posee el estado y de manera abierta no acepta 

ningun tipo de corrección y usa la fuerza para obligar a las masas´´, ´´ En Venezuela 

nadie vive en democracia todo es un régimen, prácticamente tienen al pueblo 

esclavizados, trabajando 1 semana entera para poder medio comer durante 2 o 3 días, 

mantiene a las personas encerrados en sus Casas y no es por la pandemia, es xq no 

les beneficia q la gente esté en la calle el día hoy en nuestro país Venezuela es 

doloroso pero la gente ya no vive, la gente Sobrevive.´´ , podemos analisar que eles 

reconhecem a sua falta de democracia e o distanciamento que o Estado Venezuelano 

se encontra de um regime onde o povo exerce soberania, para os refugiados o 

chavismo que implementou o regime bolivariano é a causa para o atual estado da 

nação como podemos observar nessa resposta ´´ Apesar de que se dice que en 

Venezuela hay democracia, el gobierno nuestra todo lo contrario. Ya que vivimos en 

desigualdad total. Y por culpa del socialismo hoy en día Venezuela está en un caos 

total. Razón por la que muchos venezolanos nos vemos en la obligación de salir a 

otros países en busca de una mejor calidad de vida. Gracias al supuesta democracia 

del "Socialismo" que aplica el gobierno chavista´´ na busca por uma população com 

qualidade de vida igual, o estado Venezuelano se converteu em Estado falido devidos 
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6%

6%
Erosión de la democracia

Igualdad social

Movimiento libre

Libertad de expresión
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as escolhas dos últimos chefes de governo, como a implantação do bolivarianismo de 

Chávez.  

Para investigar a respeito de Hugo Chávez foi aplicada uma questão a respeito 

das medidas de governo de Chávez, as respostas coletadas estão na figura 5. 

 

 

Figura 5: Quando Hugo Chávez estava no poder, fez reformas institucionais responsáveis 
por aumentar o poder e o tempo no governo. Como a população vê essas reformas? 

Fonte: elaboração própria11 

 

A respeito das opiniões sobre Hugo Chávez as respostas começam a se dividir, 

apesar de boa parte acreditar que Chávez estava fazendo o melhor para nação, 

alguns ainda acreditam que ouve manipulação para que as medidas fossem 

implementadas como diz nesse comentário ´´ Ciertamente manipuló los medios para 

hacer creer que eso beneficia a las personas eliminado el derecho a la libre 

expresión´´, também podemos observar a divergência nos comentários, ´´ Chávez era 

para el pueblo un buen presidente, sin embargo jugaba sus cartas por detrás´´ , ´´ 

Para la gente eso estaba bien. Ya que apesar de que había mucha gente que no 

estaba a favor igual ers mayor el número de personas que apoyaron ese movimiento.´´ 

, ´´ Lo que hizo el presidente Hugo Chávez fue empoderar al pueblo e instauró una 

democracia participativa y protagónica.´´ , ´´ Muchas de las personas que estaban en 

contra de el gobierno o no tenían una afiliación política no les importó lo que hacía 

Chávez y pudo lograr sus objetivos fácilmente´´ , sendo assim,  observamos que entre 

 
11 Estado Falido- refere-se ao grau de vulnerabilidade diante de conflitos, guerras externas ou internas 
e desagregação socioeconômica de seus habitantes. 
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os Venezuelanos existe uma falta de concordância a respeito das ações de Chávez 

que foi o maior responsável pela alta estatização do Estado Venezuelano.   

Na era Chávez, o termo bolivariano se tornou base das transformações sociais 

realizadas no período e o país passou a se chamar República Bolivariana da 

Venezuela. Chávez combinou, na liderança de seu partido e no projeto de construir 

uma Venezuela mais igualitária, o discurso socialista com o pensamento anticolonial 

e anti-imperialista. Daí o resgate, simultâneo, da Revolução Cubana e da figura de 

Simón Bolívar, na Revolução Bolivariana. No entanto, Chávez não somente foi eleito 

presidente pouco tempo depois como governou o país por quatorze anos (1999-2013) 

com apoio popular suficiente para implantar as reformas estruturais via mecanismos 

plebiscitários, se caracterizando como um líder popular e aceitável na visão de grande 

parte dos venezuelanos.  

Ao abri o questionamento para os refugiados é possível observar que apesar 

de tudo ter se iniciado na era chavista os venezuelanos, acreditavam em boa parte 

que as atitudes de Chávez eram boas para a nação. O bolivarianismo causou uma 

super dependência da população do Estado, tirando uma certa autoridade 

populacional de sobrevivência, com a alta importação de quase todos os tipos de 

produtos dos mais básicos aos de maior essencialidade, a alta dependência que havia 

nos anos de Chaves causaram uma cegueira coletiva deixando assim que Chávez se 

afastasse cada vez mais dos ideais democráticos com as reformas feitas e se 

aproximando do atual estado que a Venezuela se encontra, a cegueira que ouve 

naqueles anos teve um alto preço que hoje os refugiados se sentem pagando, pois no 

momento em que os Estado “perde” o alto poder de compra desses produtos a 

população e o Estado entram em crise. Uma crise que só foi aumentando com o 

passar dos anos e que causa o alto êxodo de venezuelanos para os Estados vizinhos 

como Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia e outras Nações vizinhas.   

A fome e falta de recursos fazem com que esses cidadãos possam abrir o os 

olhos frente ao que acontece, infelizmente fragilizados para uma revolta efetiva. 

Casando assim o seu estado de refúgio.  

Para identificar o posicionamento do Venezuelano a respeito do regime 

bolivariano foi aplicada uma pergunta direta, e colocada na figura 6 para a análise.  
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Figura 6: Qual a sua opinião sobre o regime bolivariano? 

Fonte: elaboração própria. 
 

Concluindo que o regime bolivariano não é um bom regime político de acordo 

com as percepções dos refugiados venezuelanos, os comentários que são feitos 

sobre o regime também entram em contradição, apesar de a maioria concordar que o 

regime não é bom, dependendo do governante pode ser tolerado, de acordo com 

algumas respostas ´´ En mi opinión personal, era muy diferente cuando Chávez 

estaba en el poder ya que el país no estaba pasando por crisis como la que se vive 

hoy en día. Desde que llegó maduro al país Venezuela se vino abajo política, social y 

económicamente´´ a primeira resposta é possível observar uma certa afinidade com 

regime na época de Chávez, enquanto outros alegam que nem na era chavista nem 

na atual, o bolivarianismo pode ser considerado um bom regime, como demos vê 

nesse comentário obtido na pesquisa online,  ´´Nunca fue un buen régimen, la 

diferencia es que Chávez era más carismático que maduro ´´ ,  o carisma de Chávez 

pode ter levado a Venezuela a uma ditadura, de acordo com alguns entrevistados.  

A respeito da ditadura na Venezuela foi coletado dados para saber o que os 

venezuelanos pensam a respeito, de acordo com a figura 7 com base nas respostas 

coletas,  50% dos venezuelanos concordam que a Venezuela é uma ditadura e de 

forma unanime concordam que o regime bolivariano influenciou o afastamento da 

16%

3%

66%

12%

3%

Fue un buen régimen hasta que el
presidente Nicolás Maduro llegó al poder

Es un buen régimen politico

No es un buen régimen politico

Con el presidente Hugo Rafael Cháve
funcionó muy bien
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democracia da Venezuela, quando observamos que nenhum dos 33 refugiados 

entrevistados votou que não foi o regime que influenciou.  

 

 

Figura 7: Na sua opinião, o regime bolivariano levou a Venezuela a uma ditadura? 

Fonte: elaboração própria. 

 

A ditatura venezuelana não foi instalada da noite para o dia, foi uma construção 

por vias processuais, ao decorrer dos anos as mudanças implementadas por Chaves 

como uma nova constituição 1999 e plebiscitos no auge da sua popularidade, foram 

escadas para que Maduro tivesse poder como tem atualmente. O questionário 

aplicado para os refugiados mostra a identificação e a percepção dos Venezuelanos 

sobre o regime bolivariano que alimentou suas necessidades por anos, mas que hoje 

pagam com a liberdade e a dignidade.  

O que ocorreu na Venezuela foi uma espécie de Estatização dos alimentos pois 

o foco principal da economia era a exportação de petróleo e assim causando uma alta 

demanda de importação incluindo alimentos, por contas das taxar inseridas no dólar, 

o governo começou a ser capaz de controlar os produtos importados e com o decorrer 

do tempo os que recebiam alimentos eram os apoiadores do governo e os que não 

apoiavam não teriam acesso ao alimento. Assim começou a onda de militarização que 

consolida o Estado atual, aumentando o poder do Estado ao ponto de que hoje a 

Venezuela é considera uma ditatura, não apenas pela comunidade internacional, mas 

por seu próprio povo refugiado.  
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NO, el régimen bolivariano no
influyó en el estado actual de
Venezuela.
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Rafael Cháve
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actitudes de Nicolás Maduro
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Ainda pesquisando a respeito de democracia, busquei saber o interesse dos 

venezuelanos em democracia, a figura 8 revela o alto interesse deles no regime, 

somando 85% das repostas para o ´´ SIM´´  a democracia, até aqueles que não tem 

muito conhecimento sobre o regime estão dispostos a ter alterações no regime 

venezuelano atual.  

Figura 8: Você apoia a democracia? 

Fonte: elaboração própria 

 

Alguns dos comentários a respeito de democracia são esses ´´ No existe un 

modelo perfecto de democracia pero todo lo que se acemeja a tal modelo es la 

respuesta para el caos en venezuela.´´ , ´´ Apoyo la democracia y me encantaría que 

mi país volviera a ser libre y democrático con antes´´ , ´´ La verdad me encantaría eso! 

Pero hoy en día nuestro país está en una situación muy complicadas y no es imposible 

pero si es muy difícil que eso suced´´, a esperança e a falta de esperança é uma 

realidade em meio a esse grupo, para muitos deles a democracia é um regime 

distante, e para outros a esperança de um dia voltar para casa, o esperar que um dia 

seu País se torne democrático novamente e suas necessidades olhadas pelo governo, 

a democracia é um dos regimes que mais é utilizado no mundo, e apesar de ser falho 

é o mais próximo que encontramos até hoje do que se pode chamar de ideal. 

Democracia é um regime de governo cuja origem do poder vem do povo. Em 

um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm 

garantido o direito à participação política. Um dos aspectos que define a democracia 

é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições diretas ou 

indiretas. O que é percebido dos resultados da pesquisa é a alto apoio a democracia 

dos Venezuelanos, mesmo aqueles que não tem conhecimento sobre a democracia 
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acreditam nela como um regime mais proveitoso que a o atual de seu Estado, apenas 

uma pessoa na pesquisa votou que não acredita na democracia. 

Após a identificação do que seria a vontade do povo venezuelano, busquei identificar 

o que é o principal problema da Venezuela de acordo com os entrevistados. De acordo 

com as respostas a Venezuela tem como principal problema, o socialismo, 

acompanhado das porcentagens a respeito do regime bolivariano implantado por 

Chávez e a ruim gestão de Maduro, como podemos observar na figura 9. 

 

Figura 9: Em sua opinião, qual o principal problema da Venezuela? 

Fonte: elaboração própria 

 

Em um Estado sem democracia e declarado socialista, a Venezuela 

encontrasse como um estado falido, sua chuva de problemas institucionais causou 

dúvidas nos refugiados para responder a última questão do questionário a respeito 

dos seus posicionamentos, a Venezuela encontrasse em uma situação tão precária 

humanitariamente falando que foi difícil escolher o maior problema da Venezuela, mas 

os entrevistados, em sua maioria votaram que é socialismo que foi o maior problema 

da Venezuela. Por quê? Por que o socialismo é o maior problema da Venezuela?  

Analisando pela percepção dos venezuelanos, a alta estatização da economia 

que supria toda uma população a base de um poderoso commodity, que entrou em 

crise nas primeiras décadas do século XX, causou o colapso na economia. 

Propriedade comum/estatal dos meios de produção, troca e distribuição: controle e 

decisões econômicas concentrados nos trabalhadores e/ou no Estado, produção 

motivada pela distribuição da riqueza social diferentes níveis de intervenção e 

regulação estatal na economia baseada na propriedade comum dos meios de 

produção, troca e distribuição, coletiva, ou estatal, nesta, o controle e as decisões 

3%

19%

19%
47%

12% ¿La democracia que falló al pueblo?

¿El régimen bolivariano implementado por
Hugo Chaves?
¿El régimen bolivariano que falló bajo Nicolás
Maduro?
¿El socialismo ?
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econômicas seriam concentrados no Estado e naquela nos próprios trabalhadores por 

meio da autogestão.  

O quanto a estrutura da economia venezuelana durante o chavismo se alterou 

em prol de uma maior participação do Estado? Uma pista reside numa análise da 

participação do PIB quando separado nos dois principais setores: público e privado. 

Se o chavismo de fato implementou um programa socialista estatal, deveríamos 

esperar um crescente percentual do setor público, tanto por sua expansão em gastos 

em programas sociais, mas, principalmente, pela estatização progressiva das 

empresas de todos os setores. De acordo com os entrevistados o socialismo é um 

regime que não funciona em Estado nenhum, muitos deles deram o exemplo de Cuba, 

e que o socialismo afasta a democracia do Estado, que o alto nível de poder que o 

Estado retem é o distanciamento de um Estado democrático. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo do trabalho busquei demonstrar no que constitui a percepção do 

refugiado venezuelano sobre regime bolivariano. Concluindo uma pesquisa de campo 

analisada e buscando uma conclusão sobre as percepções dos refugiados 

venezuelanos, foi analisado que parte majoritária dos refugiados são jovens, e que 

eles têm maior abertura para críticas e comentários ao atual governo.  

Apesar de encontrar um bloqueio em alguns dos entrevistados, após a 

apresentação do questionário e da intenção da pesquisa os refugiados se mostraram 

solícitos a participar e colaborar. O conhecimento sobre democracia é presente nesse 

grupo isso se deve pelo grau de educação que os Venezuelanos que moram em 

Manaus possuem, sua maioria com o nível superior completo, causando nesse grupo 

um conhecimento e expressão de opiniões acentuada para a expressão, em sua 

maioria concordam que os ideias democráticos que um dia existiu no Estado 

Venezuelanos foram extintos por um governo socialista construído ao longo dos anos, 

iniciado por Hugo Chávez e hoje no governo de Nicolas Maduro, onde Chávez deu os 

seus primeiros passos e constituindo o seu governo sobre um regime bolivariano 

inspirado em ideias de Simon Bolivar, e de um não imperialismo, estatizando várias 

áreas do Estado incluindo as importações que causaram um super dependência do 

povo pelo Estado e o Estado do petróleo que era responsável por 90% do PIB 

Venezuelano, a bola de neve Venezuelana se inicia com a chegada de Hugo Chávez 
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no poder em 1999 e com a nova constituição escrita por ele, que carregava as raízes 

do bolivarianismo, e que passou a ser chamada de República Bolivariana da 

Venezuela, após uns anos de governo de Chávez.  

Os entrevistados apresentaram aversão ao atual governo da Venezuela e 

divisão de opiniões a respeito de Hugo Chávez, os seus posicionamentos a respeito 

de democracia, são claros e reconhecem suas características, o desejo de uma 

Venezuela democrática é presente na opinião dos refugiados que foram entrevistados, 

apesar da descrença de uma recuperação do Estado, os dados obtidos foram 

apresentados por gráfico, concluídas e de forma lúdica apresentadas e analisadas, a 

maior compreensão das percepções foram adquiridas em questões abertas, e 

concluindo que os refugiados, não acreditam que o regime bolivariano seja um bom 

regime político e que por conta dele a Venezuela se encontra no atual estado. 
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RESUMO  

O presente artigo analisa a insurgência islâmica em Moçambique e os aspectos 
que desencadearam tal fenômeno, partindo desde disputas políticas entre os dois 
partidos dominantes, Frelimo e Renamo, bem como a descoberta de enormes 
reservas de petróleo e gás natural, riqueza essa que sequer foi comercializada já que 
o país presenciou um levante de grupos radicais ligados à Al-Qaeda e ao DAESH, 
mas estimulou uma invertida jihadista no país lusófono e de maioria cristã. Dessa 
forma, a pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva explora o conflito presente 
em Moçambique e como isso pode resultar em um colapso, inicialmente do Estado, e 
da sociedade moçambicana, sendo que tal aniquilação seria um fato inédito na 
história, pois se trata de uma guerra envolvendo atores não estatais, além de causas 
religiosas, linguísticas e culturais que impulsionam um confronto diante de um Estado 
falido, já que não possui a menor capacidade de se defender. 

PALAVRAS-CHAVES: Jihadismo, Guerra Civil, Recursos Minerais. 

 

INTRODUÇÃO 

No início de 2017, o autointitulado Estado Islâmico12 estava perdendo seguidas 

batalhas no Iraque e na Síria, iniciando assim sua quase total eliminação da região, 

no entanto, em paralelo ocorria na costa oriental africana ataques de grupos rebeldes 

islâmicos, dentre os principais o Al-Shabaab, que jurou lealdade ao Estado Islâmico, 

surgindo assim um avanço jihadista13 em um país improvável: Moçambique. Por ser 

 
12 O autointitulado Estado Islamico se considera como Estado na região do Iraque e da Síria. O grupo 
opera principalmente no Oriente Médio e também é conhecido pelos acronimos ingleses ISIS (Islamic 
State of Iraq and Syria) ou ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant),sendo muitas vezes designado, 
por seus oponentes árabes que não reconhecem  a  organização  como  'estado',  nem  como  'islâmico,  
pelo  acrônimo.  Dāʿiš  (de  ad-Dawlat  al-  'Irāq  wa sh-Shām; em português: 'Estado do Iraque e do 
Levante'), frequentemente grafado Da'ish ou, por influência do inglês, Daesh. 
 

13 CHEREM, Youssef (2009) “ De uma ideologia imperialista árabe de conquista nos primeiros séculos 
do islã, o conceito de jihad passa a um momento mais universalista de consolidação, expansão e defesa 
da fé e de sua comunidade, agregando, por fim, conceitos políticos advindos do contato com o ocidente: 
jihad como luta anticolonial e/ou nacionalista e, finalmente, como guerrilha, terrorismo, luta moral, modo 
de vida e disciplina espiritual. A especificidade das leituras do jihad em contextos contemporâneos é 

mailto:aline_vpm@outlook.com
mailto:breno-rodrigo@hotmail.com
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de maioria cristã e de herança portuguesa, muito diferente de qualquer outro país que 

presenciou a atuação de grupos jihads, Moçambique aparentava ter controle da 

situação com a retomada de postos militares atacados ou ocupados pelos rebeldes, 

contudo, a situação passou a ficar próxima do caos com bem-sucedidos contra-

ataques dos rebeldes. 

Os problemas políticos internos e sociais se agravaram e o país perdeu toda e 

qualquer centralização de poder necessária para combater um inimigo invasor, 

principalmente quando esse inimigo é formado em maioria por cidadãos nacionais, já 

que a região do norte de Moçambique é onde se concentra os muçulmanos locais, 

distantes da capital de maioria cristã, ao sul. Dessa forma, a invasão se torna uma 

guerra-civil, levada à cabo por um sentimento de revolução contra o legado ibérico, 

afinal, os rebeldes desejam implementar um califado na região, mas isso só será 

possível com a aniquilação de culturas vistas como inimigas ao modelo de Estado que 

pretendem implementar, sendo os principais alvos a língua portuguesa, cultura 

ocidental e cristianismo. 

Moçambique está passando por um cenário com poucos exemplos na história 

recente, pois, se trata de uma guerra de Quarta Geração14 , ao passo que os 

problemas internos se misturam em aspectos econômicos, políticos, linguísticos, 

étnicos e religiosos, levando o confronto diretamente à nação moçambicana, e o risco 

de seu colapso, afinal, nação pode ser definida com base no “Que o caráter de uma 

nação depende em muito de causas morais é evidente até mesmo para o observador 

mais superficial; pois uma nação nada mais é do que uma coleção de indivíduos”. 

(HAAKONSSEN, 2003, p. 99). 

Recorda-se que a construção do Estado se deu em meio a duas guerras, uma 

contra o colonizador pela independência e uma pelo poder pós independência, nas 

duas, as divergências se centralizaram em dois grupos, Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO) e Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) nos quais 

agora, como partidos, possuem um tipo de inimigo jamais enfrentado, o que coloca 

 
que ele se individualiza, tornando-se, ele próprio, um “modo de vida” e uma escolha no plano individual, 
ao mesmo tempo em que é uma missão, uma ideologia, e uma doutrina religiosa, no plano coletivo. “ 

14 As principais características da 4ª geração de guerras, que se caracteriza por um esbatimento das 
fronteiras entre a guerra e a paz, e por um regresso à conflitualidade típica da era pré-moderna, com o 
estado-nação a perder o monopólio da ação militar, devido ao envolvimento de atores não-estatais 
(como grupos de guerrilha, grupos insurgentes, terroristas, etc.). 
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em risco as instituições e a formação do Estado e Nação, podendo resultar em um 

colapso não só do Estado, mas como também da sociedade. Portanto, estaria 

Moçambique passando por um processo inédito de aniquilação do Estado? 

Dentro deste artigo são tratados temas cabíveis para dissertar sobre o futuro 

do Estado de Moçambique. Dessa forma, é imprescindível   que, para compreender 

parte dos conflitos atuais, deve ser inicialmente discorrido tanto sobre o processo 

colonial quanto a origem dos grupos nativos do país. O processo revolucionário da 

independência e logo em seguida uma guerra civil que arruinaram o país após quase 

três décadas de conflito armado. O artigo compartilha os acontecimentos de 

Moçambique neste século, sendo um dos mais importantes a descoberta de enormes 

reservas de petróleo e gás natural, Por fim, as últimas seções abordam sobre o fraco 

Estado moçambicano e como isso resulta em uma dependência externa de 

segurança, precisando recorrer inclusive à mercenários, já que suas próprias forças 

armadas foram completamente danificadas com as guerras civis, antes mesmo da 

entrada dos grupos jihadistas, nos quais se tornam peça-chave para compreender o 

resultado deste artigo, afinal, não se trata de um movimento revolucionário, como foi 

a própria independência de Moçambique, mas de um tentativa de aniquilar uma 

cultura por meio do maior uso possível de força, utilizando meios religiosos para 

impulsionar o combate, como por exemplo o Jihad. 

Portanto, neste artigo almejamos tratar sobre o fenômeno da insurgência 

islâmica em uma nação da comunidade lusófona, e aprofundando o tema está 

envolvido as três guerras-civis que o país presenciou, junto com a dependência e 

influência de nações estrangeiras, O estudo contribui com futuros trabalhos 

acadêmicos relacionados ao conflito, já que a guerra ainda está em andamento e os 

confrontos contra jihadistas têm uma tendência a durarem mais tempos que outras 

guerras. Também há o interesse em explorar casos nos quais um Estado corre risco 

de ser destruído, isto é, ir além de um Estado falido, revertendo todo o quadro de 

construção do Estado, algo sem precedentes na história recente. 

1.1 METODOLOGIA 

O presente artigo teve como método de pesquisa o descritivo, devido o fato de 

haver diversos aspectos a serem estudados e inseridos no artigo, tais características 

envolvem os assuntos relacionados ao contexto no qual Moçambique está inserido, 
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bem como o que se trata sobre a insurgência islâmica, interesses chineses e conflitos 

internos, políticos e econômicos do país. Dessa forma, o estudo terá caráter 

qualitativo, isto é, os fenômenos que ocorrem no país serão analisados a fim de obter 

conclusões formais sobre o que está ocorrendo no país. 

Para estruturar o artigo foi necessário tanto a pesquisa bibliográfica quanto o 

estudo de caso, pois a primeira contribui para a elaboração de uma análise necessária 

sobre o tema, enquanto o estudo de caso determina a exploração de um assunto ainda 

não definido, afinal, o levante jihadista ainda está presente no país, além disso a 

hipótese e as variáveis sobre o contexto serão conforme o que foi estudado, dentro 

do método dedutivo. 

Por fim, as fontes utilizadas se dividem entre fontes primárias e secundárias, 

por se tratar de um fenômeno atual, as fontes primárias, principalmente artigos e 

dissertações, são de extrema importância para compreender, mesmo que em outros 

casos, o que está ocorrendo em Moçambique. Já as fontes secundárias, são 

protagonistas no artigo, especialmente os livros, já que são análises mais profundas 

em elementos específicos tais como conflitos culturais e guerras envolvendo atores 

não estatais. 

2. História de Moçambique: da conquista de Portugal à descolonização (1498-
1975) 

Assim como as regiões dos atuais países africanos, o território no qual se 

compõe hoje Moçambique já foi de diversos reinos e impérios ao longo de séculos, 

sendo um dos mais importante o de Mwenemutapa que durou de, aproximadamente, 

1430 até 1759. Era sob esse império que os nativos estavam submetidos quando os 

portugueses, comandados por Vasco da Gama, chegaram ao lugar em 1498, embora 

Pêro de Covilhã tivesse citado a região em 1489 após passar pelo Cabo da Boa 

Esperança. A importância do Mwenemutapa na história se dá pelo fato de terem 

grandes relações comerciais com os árabes, o que acabou ocasionando na 

islamização dessa região do sul da África, já que os muçulmanos estavam presentes 

no norte do continente desde o início do século VII, não à toa, o nome Moçambique é 

uma homenagem à um sultão árabe, Mussa Ibn Bique, um comerciante que estava 

na região quando os portugueses chegaram. 

Um dos primeiros símbolos de que os portugueses pretendiam se instalar na 

região recém-descoberta foi a construção do Forte de São Caetano de Sofala em 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
3

9
5

 

1505, a primeira edificação europeia em toda África oriental, erguida ao sul de 

Moçambique. Posteriormente, para consolidar sua presença perante povos 

muçulmanos, em 1522 deu início a construção da Capela de Nossa Senhora de 

Baluarte, já na ilha de Moçambique, uma pequena ilhota que foi definida como a 

capital colonial portuguesa da região, título que se manteve até 1898, quando tal 

encargo foi transferido para a cidade de Lourenço Marques, atualmente Maputo, 

capital de Moçambique. 

A presença portuguesa ao longo dos séculos XVI e XVIII foi marcada 

exclusivamente por ser de interesses comerciais, já que houve poucas ações de 

assentamentos, embora já tivesse início a política de catequização com a chegada de 

jesuítas, dominicanos e franciscanos na região, a fim de reduzir a influência islâmica, 

afinal, o reino português lutou, desde sua independência em 1179, até meados do 

século XIV contra os muçulmanos na península ibérica. Além disso, Portugal 

continuou com a edificação de novos fortes, incluindo o Forte de São Sebastião na 

ilha de Moçambique, e a construção de novos portos para o transporte de escravos. 

As atenções de Portugal à colônia voltaram a emergir a partir de 1834 com a vitória 

dos liberais na guerra-civil portuguesa, onde se instaurou um novo período de 

crescimento econômico. Outro motivo dessa mudança foi que a colônia mais rica, 

Brasil, já era independente e os ingleses estavam se expandindo na África. 

Contudo, foi somente após a conferência de Berlim entre 1884 e 1885 que 

todas as atenções e ambições do império português voltaram para a África, isso 

porque o capítulo 34 da Ata geral da conferência, estipulava que os países que 

tivessem posse colonial nas regiões costeiras deveriam impor autoridade suficiente 

no local, a fim de demonstrar, tanto aos nativos quanto aos demais países 

colonizadores, que tinha capacidade de administrar tal região. O fato fez com que 

Portugal rapidamente gerisse uma política de ocupação em Moçambique, não à toa, 

assim que a conferência se encerrou foram criadas a Companhia de Moçambique e a 

Companhia do Niassa, ambas as empresas eram majestáticas e detinham controle da 

região e o direito de exploração dos recursos naturais. 

É importante ressaltar que em 1895 foi quando se deu o fim de um dos últimos 

impérios nativos do continente, o Império de Gaza, após seu imperador, 

Ngungunhane, ser preso e levado para Lisboa como símbolo do domínio português 

da região. Até meados da década de 1950 o território colonial recebeu inúmeros 

portugueses, principalmente após a política, do presidente Antonio Salazar, 
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denominada Junta de Povoamento do Ultramar, em que, de acordo com Castelo 

(2009), tinha o objetivo de expandir a presença portuguesa nas colônias africanas 

para garantir o domínio político-administrativo e econômico local, tal migração era 

amplamente apoiada pelo Estado português, resultando inclusive em um processo de 

industrialização na colônia. 

Em 1970, a população portuguesa em Moçambique girava em torno de 160 mil, 

sendo em torno de 2% do total da população que era de aproximadamente 8,1 

milhões, pois, conforme Dávila (2011) fazia parte do governo luso criar uma presença 

de portugueses nativos nas colônias. Atualmente a população total do país é de 30 

milhões sendo que a comunidade portuguesa, naturais e descendentes, está na faixa 

de 20 mil lusos, inferior à 0,08% do total dos habitantes. Isso se deve muito ao 

processo de descolonização que se baseava em um sentimento antiportuguês, os 

confrontos que se iniciaram em 1964 como guerrilhas, possivelmente inspiradas no 

sucesso vietnamita contra os franceses e americanos, tinha como organização sob 

controle do movimento de independência a FRELIMO, sigla para Frente de Libertação 

de Moçambique, fundado em 1962 e tendo como principais líderes, Eduardo 

Mondlane e Samora Machel, sendo este último responsável pela inspiração marxista 

da independência moçambicana e considerado o pai da nação, além de ter sido o 

primeiro presidente do país. 

O confronto militar durou aproximadamente uma década, tendo seu marco 

inicial em 25 de setembro de 1964, sendo atualmente comemorado o feriado do Dia 

da Revolução, com os ataques na cidade de Chai. Mesmo com reconhecimento 

legítimo das lutas de independência por parte da ONU, Portugal continuou enviando 

tropas à Moçambique, tanto que em julho de 1970, impôs a operação Nó Górdio, a 

maior campanha militar portuguesa em toda a África, com um total de 35 mil soldados 

e consegue, no início, ter certo sucesso com o desmonte de bases da FRELIMO, no 

entanto, após a morte de Salazar no mesmo ano e do reconhecimento mundial da 

situação dos conflitos com os constantes massacres que os portugueses realizavam 

contra guerrilheiros e civis, a luta portuguesa passa a perder força bélica e financeira. 

Em 25 de abril de 1974 ocorre a Revolução dos Cravos, em que é decretado o 

fim do Estado Novo e com isso a política colonial portuguesa é praticamente 

encerrada, já que a meta dos revolucionários eram os “3 D”: democratizar, 

descolonizar e desenvolver. O ato simbólico da independência foi em 6 de junho de 

1974 quando houve o abraço de Lusaka, cidade na Zâmbia, onde o futuro presidente 
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de Portugal, Mário Soares (Partido Socialista),se encontrou com o líder moçambicano, 

Samora Machel. Posteriormente, em setembro, foi assinado o acordo de Lusaka, no 

qual o Estado Português reconhecia a independência de Moçambique, ato que foi 

proclamado no dia 25 de junho de 1975, mesma data em que a FRELIMO foi fundada, 

13 anos antes. 

3. Panorama pós-colonial e a guerra civil (1976-1992) 

Com a violência contra portugueses desencadeada no processo de 

independência, os europeus deixaram o país imediatamente e com isso levaram boa 

parte da indústria e recursos financeiros, já que os bancos eram de propriedade 

portuguesa. Dessa forma a política externa do novo país independente se voltou para 

a ajuda soviética e se juntou ao bloco comunista, a AK 47 na bandeira, fuzil de assalto 

símbolo de resistência anti-imperialista, simboliza isso. A consequência dessa 

aproximação é uma intensa reforma na economia moçambicana, a fim de adotar um 

modelo socialista econômico como planejava Samora Machel, A influência do líder 

revolucionário era tamanha que a política nacional passou a receber o nome de 

samoriana, como afirma Maloa (2011). No entanto, a partir de 1980 as políticas 

econômicas do país tinham que ser reformuladas, pois a União Soviética estava 

entrando em grave crise econômica e a ajuda financeira aos seus aliados tinham sido 

gradualmente encerradas. 

Dentro desse contexto, as brigas políticas da FRELIMO com o RENAMO, sigla 

de Resistência Nacional Moçambicana, movimento antimarxista, ficaram cada vez 

mais violentas e, embora estivessem ocorrendo desde 1976, se tornou uma guerra 

civil a partir de 1987. Isso porque na primeira década, embora houvesse alguns 

confrontos armados, a maior guerra era pela legitimidade, a FRELIMO tinha apoio 

soviético, cubano e angolano, enquanto o RENAMO tinha apoio do bloco ocidental, 

liderado pelos Estados Unidos. No entanto, as negociações pela paz entre 

Moçambique e África do Sul, considerada pelo regime de Machel como a maior 

ameaça aos povos africanos do sul, resultaram no Acordo de Nkomati em 1984, um 

ano depois do líder moçambicano ter ido aos Estados Unidos, em um símbolo de sua 

ruptura com os soviéticos, para se encontrar com Ronald Reagan e negociar a 

abertura econômica e a entrada do país nos organismos internacionais. 
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O sucesso de tal negociação se deve ao ingresso de Moçambique no FMI e no 

Banco Mundial, já no ano seguinte. Porém, em 1986 Machel foi morto em uma tragédia 

aérea enquanto sobrevoava a África do Sul, sendo que até hoje a causa do acidente 

não foi descoberta. Tal acontecimento serviu para o RENAMO ganhar mais apoio da 

população, pois viam o regime de Machel como ditatorial e pediam por eleições 

pluripartidárias, Os conflitos desencadearam uma forte repressão das forças armadas 

e, mesmo com o fim do apoio militar sul-africano, o RENAMO conseguiu superar o 

exército moçambicano em diversos pontos. O confronto resultou na morte de mais de 

um milhão de pessoas, a maioria civis, e um alto fluxo de imigração a países vizinhos, 

especialmente rumo à Tanzânia. 

A guerra teve o emprego de minas terrestres o que causou uma crise 

econômica afundou a produção industrial do país, resultando em uma queda pela 

metade das importações, nesse mesmo período a colônia britânica Rodésia do Sul 

inicia uma forte política de apoio ao RENAMO, fornecendo mais armas e recursos 

financeiros, aumentando a popularidade da organização em Moçambique, 

principalmente entre os cristãos, já que os muçulmanos são majoritariamente 

partidários da FRELIMO, uma situação que se manteve até os dias atuais. Tal divisão 

religiosa foi uma consequência direta colonial, pois a repressão portuguesa contra o 

islã se reduziu após a ocupação no fim do século XIX, a fim de proporcionar melhor 

relação com os nativos, o que teve como consequência uma elevada população 

islâmica, cerca de 20% do total, número bem elevado se comparado à população de 

outras religiões nas demais ex-colônias portuguesas, ao passo que os cristãos são 

mais de 60%. No entanto, estão se dividindo entre católicos, devido ao período 

colonial, e protestantes com a chegada massiva de igrejas brasileiras, sobretudo a 

Igreja Mundial do Poder de Deus no início dos anos 2000. 

O presidente que assumiu após a morte de Machel foi Joaquim Chissano, que 

ficou no poder até 2005, e como forma de manter a legitimidade da FRELIMO, passou 

a buscar alternativas, sendo a mais viável uma conciliação por intermédio dos 

organismos internacionais. E, após a votação em dezembro de 1992 da Resolução 

797 do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovada por unanimidade, tendo 

inclusive uma ex-colônia portuguesa entre os membros rotativos, Cabo Verde, o 

presidente Joaquim Chissano e o líder do RENAMO, Afonso Dhlakama, iniciaram um 

diálogo de cessar-fogo. O objetivo da ONUMOZ, sigla para Operation United Nations 

in Mozambique, era de desarmar os rebeldes, nos quais haviam de ambos os lados 
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já que as forças armadas tinham sofrido com ondas de desmonte, reaparelhar o 

exército, garantir a paz entre as organizações e a criação de eleições pluripartidárias, 

com o RENAMO se tornando um partido. 

A operação foi um sucesso e já em novembro de 1994 foi encerrada, um dos 

marcos da incursão militar foi a entrada de Portugal com um dos maiores contingentes 

militares, efetivando 414 militares, cerca de 10% de todas as tropas da ONUMOZ. O 

batalhão português atuou em diversos setores, inclusive em humanitários como a 

construção de escolas e centros de enfermagem. Um fato interessante é que junto 

com Portugal, outros países lusófonos também participaram da missão, sendo eles o 

Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau, essa aproximação em forma de comunhão 

lusófona, teve como resultado a criação da CPLP (Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa) em 1996. Com o fim da guerra civil e das mudanças institucionais, 

inclusive do nome do país, abandonando o Popular do meio e deixando somente a 

República de Moçambique, houve uma relativa melhora da situação local. 

 O país passou a receber diversos programas de organizações internacionais 

e ONGs no combate à fome e miséria, a situação política foi relativamente 

estabilizada, embora ainda houvesse temores de um novo conflito, tal período entre 

1994 e 2004 foi marcado por uma crescente importância dos grupos religiosos na 

política, sobretudo dos protestantes e muçulmanos. Havia ainda uma tentativa de 

trazer a indústria para o país, já que o setor industrial deixou o país após as guerras 

da independência e civil, com isso as expectativas de um novo ciclo industrial eram 

grandes, com projetos para cidades além de Maputo, especialmente em Tete e 

Mocímboa da Praia. O país passou a ficar mais aberto às instituições financeiras, tais 

como FMI e Banco Mundial, tal abertura, como já citada, embora tenha ocorrido nos 

anos 1980, tinha uma aproximação muito pragmática por alas da FRELIMO, mas que 

se expandiu no século XXI, a fim de inserir um dos países mais pobres e desiguais do 

mundo no processo de globalização. 

No entanto, os planos políticos de Moçambique passaram a ganhar outros 

aspectos no início do século XXI, estudos geológicos indicavam que o país poderia 

ter uma das maiores reservas de gás natural do mundo, e uma das maiores de 

petróleo da África, desde então, a companhia americana Anadarko Petroleum 

Corporation, em parceria com o governo local, passou a fazer pesquisas e perfurações 

em diversas partes do país e ao longo do litoral, até que em 2010 foi comprovado que 

havia tais reservas energéticas no país, após um investimento de US$ 300 milhões 
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entre 2006 e 2010, fator que gerava enormes apreensões à classe política do país, já 

que a não descoberta poderia arruinar futuros investimentos estrangeiros no país. 

O Instituto Nacional de Petróleo, criado em 2004, ganhava cada vez mais 

importância nos órgãos políticos do país e diversas companhias internacionais 

desejavam explorar os poços de petróleo e gás natural moçambicanos. Entre 2010 e 

2018 foi comprovado a localização de diversas reservas energéticas, tanto terrestres 

quanto no mar. Com os diversos leilões e licenças de exploração, o governo viabilizou 

a captação de bilhões de dólares em recursos, o maior marco desses projetos de 

transformar o país em uma potência energética, foi o acordo de exploração com a 

petroleira francesa Total, no valor de US$ 16 bilhões, valores que superam o PIB do 

país, atualmente em torno de US$ 15 bilhões. O negócio firmado entre moçambicanos 

e franceses foi o maior, até então, de investimento em um país africano. 

O projeto foi intitulado Mozambique LNG, no qual as expectativas eram 

plenamente ousadas, primeiro que a plena produção seria atingida já em 2024 e havia 

acordos para o país fornecer petróleo e gás para países da Ásia e Europa, além de 

gerar milhares de empregos e um crescimento anual recorde. No entanto, tal riqueza 

acabou se tornando bem mais problemática do que benéfica. Segundo Ross (2015) 

afirma que países fracos, no sentido institucional, quando se depararam com vastas 

riquezas de combustíveis fósseis, acabam ganhando duas características principais, 

sendo elas: tendência a ser menos democráticos e maior possibilidade de uma guerra-

civil. 

Moçambique passou por algumas reformas desde o fim da guerra-civil há 

quase três décadas, no entanto o país não avançou nos aspectos democráticos, 

sendo considerado um regime híbrido15 e até mesmo autoritário, além de ter 

instituições extremamente frágeis, sendo uma das nações mais corruptas do mundo. 

Tais fatores, ao se depararem com uma riqueza imediatista como é o caso do petróleo 

e gás natural, se habilita a expandir a corrupção estatal e a anular qualquer 

possibilidade de uma democratização, isso porque, de acordo com Ross (2015) 

quando um governo passa a ter grandes receitas oriundas de royalties, não há 

 
15 Regimes abertamente autoritários são mais raros hoje; a categoria ambígua dos “híbridos” é 
interessante e útil para captar a dinâmica autoritária contemporânea. Como afirmado anteriormente, 
autoritarismo “à moda antiga” é custoso, senão por outras razões, pelo custo de manter um aparelho 
coercitivo de grande escala. ARCHETTI, Fernando. Regimes autoritários e regimes híbridos: velhos 
fenômenos, novas dinâmicas. Revista de Ciências do Estado, 2: 15-26, 2016. 
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necessidades de cobrar uma quantia considerável de impostos, e como não há 

dependência da renda da população, tributos, logo não há necessidade de fornecer 

serviços públicos, o que acaba fortalecendo o regime no poder que passa a ter cada 

vez menos ideais democráticos, ao mesmo tempo que a população continua na 

miséria. Tal fenômeno está sendo executado em Moçambique, com um governo 

arrecadando milhões desde 2010 e os índices de pobreza subindo. Este cenário se 

alia ao fato de países autoritários ricos em petróleo investirem nas Forças Armadas, 

a fim de manter o controle sobre a população. No entanto, representa também um 

declínio das instituições e favorece o surgimento de grupos radicais, já que, como foi 

referido, a riqueza gerada pelo petróleo é imediata, o que beneficia o financiamento 

de grupos terroristas, fato que dificilmente ocorre em países onde a riqueza é 

produzida por uma economia industrial ou agrícola. 

4. Origens da atual guerra civil (2017 - atualmente) 

A partir de 2010 o país passou a receber elevados investimentos, no entanto, 

disputas políticas ressurgiram, principalmente entre a FRELIMO, que continuou 

dominante na política, com o RENAMO. Tais tensões desencadearam novos conflitos 

onde o partido de oposição pedia reformas eleitorais, maior participação no poder 

executivo e distribuição dos recursos petroleiros. Pedidos que não foram atendidos, 

fazendo com que o líder do RENAMO, Afonso Dhlakama, retirasse, em outubro de 

2012, às bases de treinamento militar da época da guerra-civil, fator que foi visto como 

uma ameaça pelo governo, no qual reagiu intervindo militarmente no lugar. 

Desde então se seguiu sucessivos confrontos locais entre as forças armadas e 

os paramilitares da resistência, muitos desertores que decidiram se voltar ao governo, 

até que em abril de 2013 os conflitos ganham maiores proporções após o assassinato 

de soldados do RENAMO por forças policiais, e em 21 de outubro, as forças armadas 

cercaram a base da organização em Gorongosa, onde estava escondido Afonso 

Dhlakama, que respondeu afirmando o fim do cessar-fogo de 1992 e o retorno à 

guerra. Diversas regiões do país foram palco de tiroteios e guerra de selva. No final 

de outubro ocorreu marchas em Maputo pedindo pelo fim da guerra já que fazia o país 

entrar, novamente, na rota da miséria. 

Em novembro de 2013 ocorreram as eleições municipais, nas quais foram 

boicotadas pelo RENAMO que pedia reformas políticas e eleitorais, dessa forma, a 
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FRELIMO venceu em 50 das 53 prefeituras. No final do ano, o líder da resistência, 

Afonso Dhlakama, fala pela primeira vez em um retorno à paz, depois de derrotas, 

tanto militares quanto políticas. Contudo, confrontos continuaram, sempre com baixas 

maiores entre as tropas do RENAMO, até que em fevereiro de 2014 foi elaborado um 

acordo entre ambos os grupos, nos quais foi decidido que a Comissão Nacional de 

Eleições (CNE) e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) teriam 

sua composição, até então da FRELIMO, dividida entre os partidos com alguns cargos 

tendo eleições diretas. 

No mês de maio, Afonso Dhlakama, confirmou que a paz estava a caminho e 

que disputaria as eleições presidenciais, como forma de demonstrar a reconstrução 

das instituições políticas pós-reformas eleitorais. Mas tal iniciativa só pôde ter sido 

confirmada no dia 5 de agosto com a assinatura de um acordo de paz, onde foi 

decretado, oficialmente, o fim dos conflitos após dois anos, mas não a paz por inteira. 

Tal acordo foi assinado pelo presidente Armando Guebuza e por Afonso Dhlakam, o 

então presidente estava sofrendo pressão popular por uma assinatura, isso porque 

Manuel Bissopo, secretário-geral do RENAMO, tinha declarado em junho que o grupo 

poderia romper por inteira as forças armadas, alegando que um enorme contingente 

de tropas estaria disposto a se voltar contra o governo. Como símbolo do fim do 

confronto, foi criado a Lei da Amnistia, na qual libertava da prisão diversos membros 

do RENAMO, detidos durante o confronto, incluindo o porta-voz, António Muchanga. 

Os resultados das eleições gerais de outubro demonstraram uma divisão 

política maior, mas ainda dominante da FRELIMO. O candidato do partido governista, 

Filipe Nyusi, foi eleito com 57,03 % dos votos, enquanto Dhlakama ficou com 36,61%. 

Vale lembrar que foi notável também a ascensão do MDM, sigla para Movimento 

Democrático de Moçambique, partido formado por dissidentes do RENAMO e que 

buscam ser uma terceira via no país, também menos da metade dos 11 milhões de 

candidatos participaram, prejudicando em grande parte o RENAMO, no entanto, na 

Assembleia Geral a FRELIMO obteve derrotas, mesmo mantendo maioria, tendo 144 

deputados de 250, perdeu 47 assentos e viu o RENAMO chegar em 89 parlamentares, 

enquanto a MDM possui 17. 

4.1. Desmantelamento das forças armadas e a chegada de exércitos 
estrangeiros 
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Embora o país tenha passado por duas guerras civis em um espaço de 30 anos, 

os confrontos eram guerras de 1º e 2 º geração, majoritariamente se davam em forma 

de guerrilhas, já que o país era predominantemente rural, não havia então um receio 

da guerra “sair” de Moçambique, pelo contrário, guerrilheiros marxistas e paramilitares 

anti-comunistas iam de vários países africanos lutar em Moçambique, afinal, na 

década de 1990 o RENAMO chegou a ter entre 30 mil e 40 mil homens, sendo que 

uma significativa parcela dos soldados eram provenientes do Zimbabwe, Malawi, 

Quênia, Somália e da Tanzânia, este último país tem um significado ainda maior 

devido a presença e influência de grupos jihadistas TORRES considera que o 

terrorismo ou Jihadistas seria “[..] Uma forma de violência massificada que não tem 

paralelo na História, tanto mais que a probabilidade de utilização de armas de 

destruição massiva” (TORRES, 2004, p.118) . O grupo RENAMO foi constituído por 

moçambicanos que eram, em grande parte, ex-membros da FRELIMO, nos quais 

estavam insatisfeitos com a sua tendência ao lado marxista, e isso atraiu a atenção 

de grupos ao redor, especialmente a colônia britânica da Rodésia, na qual o Serviço 

Aéreo Espacial ajudou com aproximadamente 800 homens que estavam prontos para 

lutar, isso ocorreu em 1979 quando Dhlakama se tornou dirigente do RENAMO logo 

depois da morte do seu fundador, André Matade Matsangaisse, que morreu em 

combate em um ataque na região Gorongosa. 

 No ano de 1980, a África do Sul passou a fornecer alguns contingentes 

militares, treinamentos e apoio aos rebeldes antimarxistas, mas em 1984 a África do 

Sul e o governo moçambicano da FRELIMO assinam o Acordo de Nkomati, no qual 

instituiu um tratado de não-agressão, onde ambos deveriam se comprometer a não 

fornecerem qualquer tipo de ajuda aos movimentos da oposição, sendo assim, a partir 

desse dia a África do Sul, ainda sob o regime do apartheid no qual atendia os 

interesses britânicos anticomunistas, interromperia oficialmente o apoio ao RENAMO, 

que mesmo assim, com o passar do tempo, continuou aumentando o recrutamento, 

muito disso pode ser atribuído ao aumento das despesas militares que o governo 

executava, com valores que ultrapassaram a barreira do bilhão de dólares no início 

do século XXI. 

Com isso o RENAMO alcançou um efetivo de mais de 25 mil membros, os 

paramilitares expandiram seus armamentos e continuaram a receber treinamentos 

constantes, mesmo com a queda do regime do aparthied na África do Sul, da 

independência do Rodésia, atual Zimbabwe, e do período de relativa paz entre 1992 
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e 2012 Buscando cada vez mais armamento para seus soldados, Afonso Dhlakama 

tinha como objetivo expandir o contingente militar e qualificá-los para o combate. 

Existiam diversas áreas centrais de unidades militares, sendo a principal e sede da 

organização a de Gorongosa, outras duas ficam na capital Maputo, duas em 

Zambésia, e algumas espalhadas nas províncias de Nampula, Inhambase e Nissa. 

No entanto, se por décadas a guerra e disputas eram algo local, a partir de 

2017 a situação sofreu uma ruptura extremamente drástica após um ataque em 

Mocímboa da Praia, norte do país, ataque este que foi realizado pelo grupo Al-Shabab, 

entidade formada por muçulmanos que se concentram no norte, próximo à zona onde 

está localizada os bilhões de dólares em petróleo e gás natural. Esse ocorrido gerou 

preocupações por todo o país, mas principalmente pelos líderes da FRELIMO e 

RENAMO, isso porque pela primeira vez , desde a guerra da independência contra os 

portugueses, o inimigo agora era estrangeiro. 

Dessa forma, uma das primeiras ações do governo de Moçambique, em uma 

tentativa de minimizar os ataques e as insurgências das violências que só aumenta, 

classificou os membros do grupo como criminosos e bloqueou o acesso dos 

jornalistas, assim como a presença dos ativistas na região, em especial de Éric Morier-

Genoud, pesquisador que realizou inúmeros estudos sobre a influência da igreja 

católica na política de Moçambique, e que admitiu que há uma “insurgência Islâmica” 

organizada pelo DAESH, e esse é um dos pontos críticos do confronto, isso porque o 

governo reconheceu o grupo terrorista como Al-Shabab, e negou que se trava do 

DAESH. O Al-Shabab, palavra árabe que significa juventude, é originário da Somália, 

o grupo realizou inúmeros ataques na região do chifre da África, mas foi reduzido após 

excursões de tropas conjuntas da União Africana, e pode ser a matriz da atual 

escalada de conflitos em Moçambique. 

Contudo, uma das principais dúvidas é saber exatamente quem está realizando 

o ataque. O Al-Shabab somaliano negava o envolvimento e alegava que se tratava de 

um movimento de moçambicanos, o que não seria improvável, afinal, a região de 

Moçambique onde se concentra a maioria dos muçulmanos, Cabo Delgado, é onde, 

ao mesmo tempo que se encontra a maior parte das riquezas minerais, também se 

nota a maior parcela da população em extrema miséria. Além disso, boa parte dos 

membros do grupo são oriundos da Tanzânia, um país que possui uma grande 

presença de jihadistas e que sofre com ataques desde os anos 1990, em especial o 

de 1998, quando a Al-Qaeda atacou a embaixada dos Estados Unidos. Outros grupos 
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começaram a ser acusados de participar ativamente de ataques no país, tais como o 

Ansar as-Sunna, a Al-Qaeda e o próprio D, ambos a partir de 2019, além disso, há 

também o grupo Estado Islâmico na África Central (ISCAP), originário do Congo, por 

isso nome referente à região central do continente. Dentro desse cenário de uma 

presença de grupos jihadistas, países ao redor entram na geopolítica jihadista, já que 

a expansão dos grupos se dá por via terrestre, sempre por meio de redutos ao longo 

de fronteiras e zonas isoladas, agrupando grupos e expandindo o contingente de 

rebeldes. 

Como Moçambique viu nas últimas duas décadas o RENAMO e a FRELIMO 

concentrarem todo o poder de fogo do país e entrarem em confrontos entre si, o 

governo passou a contratar os serviços de segurança das empresas estrangeiras da 

Rússia, África do Sul e dos EUA para ajudar a conter a rebelião. A primeira presença 

de tropas mercenárias no país foi do grupo russo Wagner, em setembro de 2019, a 

região de atuação é justamente em Mocímboa da Praia e outras áreas dentro da 

província de Cabo Delgado. A chegada dos russos ocorreu apenas dois meses depois 

de o presidente Filipe Nyusi se encontrar com Vladimir Putin em Moscou e assinar 

acordos de cooperação na área mineral e de segurança. Vale ressaltar que a Rússia 

está, desde o período dos eventos da Primavera Árabe, expandindo sua presença e 

ambições geopolíticas na África, e Moçambique é um dos países que mais aprofundou 

a relação com os russos, algo não muito difícil depois de anos sob influência soviética 

no último século. 

Contudo essa atitude não vem trazendo bons resultados uma vez que 

desencadeou outros problemas como a acusação de violação dos Direitos humanos, 

além disso, homens vestidos com os uniformes oficiais do exército foram vistos 

agredindo, torturando e matando cidadãos, o que aprofunda ainda mais a revolta da 

população, já que um dos fatores que mais estende a presença de grupos terroristas, 

é justamente a insatisfação popular perante o governo, o que está ocorrendo em 

Moçambique. O governo nega essas acusações de que tropas das forças armadas 

estejam matando civis e vem afirmando que essas pessoas são combatentes 

Jihadistas vestidos com fardas do Exército, tal afirmação apenas demonstra que o 

país não possui nenhuma condição de derrotar a insurgência islâmica no país. 
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4.2. Divisão religiosas: católicos e islâmicos 

 

A distribuição das duas principais religiões em Moçambique, catolicismo e 

islamismo, é determinada por dois significativos eventos, sendo eles a colonização 

portuguesa no território, responsável pela disseminação do cristianismo, e as 

primeiras atividades comerciais dos povos islâmicos, séculos antes da chegada dos 

europeus, na região moçambicana que proporcionaram a integração dessas culturas. 

Acerca da evangelização de Moçambique, é a consequência da catequização, 

sobretudo feita pelos jesuítas, dominicanos e franciscanos, que durou entre os anos 

de 1560 e 1783, em que os missionários foram para a região com a missão de 

propagar o cristianismo em Moçambique, toda essas ações influenciaram na adoção 

dessa religião dos povos moçambicanos, que foram persuadidos pelo governo 

português que controlavam a sua colônia, tornando-se assim a religião com o maior 

número de adeptos até os dias atuais. 

O cristianismo enfrentou momentos obscuros em sua disseminação, que não 

foi em todo o território, principalmente no período da guerra da independência em que 

o grupo FRELIMO declarou associação a ideais marxistas e desfez a liberdade 

religiosa no país, que retornou apenas em 1992, devido a Constituição de 1990, que 

reconheceu a liberdade de religião e o direito à propriedade por parte das confissões 

religiosas, possibilitando dessa forma a realização de seu trabalho, além disso o fim 

de guerra civil em 1992, marcou também o renascimento da igreja que reiniciou suas 

atividades no interior do país, e nesse mesmo período pós-guerra civil, chegou ao 

país, assim como em Angola, igrejas evangélicas brasileiras, com destaque para a 

Igreja Mundial do Poder de Deus, que se tornou popular rapidamente, principalmente 

entre as mulheres e na capital Maputo. É válido ressaltar que, segundo Martinho e 

Pinto (2007), a igreja católica durante o período que Portugal ficou sob o comando de 

Salazar, era um importante mecanismo de controle social, a fim de consolidar a 

presença lusitana nas colônias africanas. 

Já a presença muçulmana no norte do atual Moçambique é resultado de um 

longo processo de islamização, que se iniciou no litoral e se estendeu mais tarde para 

o interior. Atualmente as pesquisas do Instituto Nacional de Estatística (2017) 

apontam que a religião muçulmana é a segunda maior de adeptos da região, e ainda 

assim é uma estatística ainda questionada por líderes locais, para eles a comunidade 

muçulmana representa cerca de 25% a 30% da população total do país. As diferentes 
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ligações entre os principais clãs de Moçambique e o islã são existentes desde o século 

VII, período em que muçulmanos árabes fizeram incursões na costa norte do atual 

Moçambique, fazendo com que o islã e a língua árabe tornassem rapidamente 

elementos sociais de unificação dos grupos moçambicanos, em especial os Shirazis, 

grupos dominantes na região costeira, não à toa, quando os portugueses chegaram 

na região, mesmo com pequenos confrontos com os nativos, não fizeram muito 

esforços para interferir diretamente nos assuntos religiosos locais, já que o islamismo, 

sob autoridade dos Shirazis, mantinham controle do local e ainda possuíam relações 

políticas e econômicas com os Suailí, grupo étnico ao norte, que também passou pelo 

processo de islamização. 

Quando os portugueses iniciaram uma entrada mais profunda no território de 

Moçambique, ocuparam importantes regiões pertencentes aos Suailí, o que resultou 

em muitos Shirazis se deslocarem de seus assentamentos e criarem outros, onde 

permaneceram independentes até meados do século XX. Entre 1891 e 1975, com o 

domínio colonial português em Moçambique sendo expandido, as relações com os 

muçulmanos sofreram bastantes oscilações, podendo mencionar aqui um dos 

primeiros conflitos de clãs islâmicos dentro da região já com o controle político e 

administrativo de Portugal, que se deu entre os sufistas e os whabistas. 

Parte do norte de Moçambique ainda estava politicamente instável quando 

duas novas ordens sufistas, a Shadhuliyya Yashrutiyya em 1897, e a Qadiriyya em 

1905, lideravam uma resistência generalizada contra os portugueses e, mesmo sem 

vitórias no início, essa resistência continuou até a década de 1930. A ordem 

Shadhuliyya Yashrutiyy na Ilha de Moçambique, era liderada por Shaykh Muhammad 

Ma’arouf bin Shaykh, já o Qadiryya foi supostamente trazido para a ilha de 

Moçambique em 1905 pelo Sheykh Issa bin Ahmad al-Barawi, recrutando os adeptos 

de um grupo de muçulmanos indo-africanos, os quais eram descendentes de 

imigrantes índios sunitas, denominados Guajarati e de mulheres africanas locais. 

Apesar do casamento misto, o grupo indo-africano permaneceu sob domínio 

português, sem luta de resistência, o que acabou mantendo esse grupo afastado do 

resto da população nativa. 

O grupo islâmico Wahhabi surgiu na década de 1960, fundado por dois afro-

índios que voltaram após estudar na Arábia Saudita. O grupo foi fundado 

principalmente na zona urbana, centrado na mesquita Anuaril Islamo em Lourenço 

Marques. O conflito entre eles e o norte de Moçambique, caracterizado pela presença 
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do grupo sufista, foi baseado em tariqa (correntes muçulmanas) e principalmente por 

conta também de liderança, fazendo com que esses conflitos se tornassem diretos, 

tendo os portugueses intervindo a favor do grupo sufista, já que o governo colonial 

português estava nesse período organiza uma hierarquia social tendo alguns grupos 

nativos no meio da pirâmide. 

Um momento que abalou profundamente a liderança muçulmana em 

Moçambique foi o seu período de independência (1975-1983) quando a FRELIMO 

passou a eliminar uma grande variedade de práticas sociais e crenças as quais eles 

consideravam obscuras ou atrasadas e, portanto, eram contrárias ao que eles 

estavam aderindo, que as normas modernistas do socialismo "científico" 

revolucionário. A religião islâmica foi, assim como o cristianismo, considerada como 

um “elemento obscurantista” e o governo moçambicano pós independência proibiu os 

ensinamentos religiosos das escolas, nacionalizou instituições religiosas e perseguiu 

líderes religiosos. Por conta disso os chefes muçulmanos do norte de Moçambique 

perderam mais um dos pilares do seu poder, o islã, no qual desde o período pré-

colonial havia sido um elemento de pacificação e unificação dos nativos. 

Diante dessa situação, o grupo Wahhabi, liderado por Abubacar Ismael, se 

reuniu em 23 de Dezembro de 1978 na mesquita Anuaril Isslamo em Maputo para 

delinear as novas estratégias, até porque Anuaril Isslamo também era uma 

associação. Foi concluído que a criação de um órgão de representação de todos os 

muçulmanos no país deveria ser criada levando em consideração todas as 

circunstâncias em que esse grupo se encontrava. Foi assim então que os Wahhabis 

aproveitaram a situação do governo de proibir associações e estabeleceu sua posição 

como órgão legítimo do islã e autoridade, além de eliminar seus rivais históricos de 

uma vez por todas. O núcleo da suposta organização foi criado lá e apresentado ao 

governo como tal. Em 1981 a FRELIMO decidiu reconsiderar seu posicionamento em 

relação ao grupo islã e criar uma organização nacional muçulmana, ao mesmo passo 

que o grupo rival, RENAMO, se aproximava dos moçambicanos cristãos. Uma 

organização islâmica de âmbito nacional foi criada, chamada Conselho Islâmico de 

Moçambique, elegendo Abubacar Ismael “Mangira” como cocoordenador e, 

posteriormente, o primeiro secretário nacional do islã. 

Como os muçulmanos do norte de Moçambique não foram consultados sobre 

a criação do Conselho, e alguns muito menos chamados ou convidados para a sua 

participação, a sua criação assinalou a vitória definitiva dos wahhabis afro-indianos do 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

0
9

 

sul na sua luta histórica de longa data pela autoridade islâmica contra a liderança 

muçulmana baseada no tariqa do norte de Moçambique. Essa posição favorável da 

FRELIMO em relação aos wahhabis parece ter sido derivada da percepção de que 

autoridades tradicionais não poderiam ser benéficas ao novo país, já que colaboraram 

com o colonialismo e eram, portanto, menos nacionalistas. Enquanto os wahhabis 

eram vistos como bem versados em árabe e possuidores de vários diplomas 

universitários e experiência da cultura islâmica. Assim em 1983, os muçulmanos de 

Maputo, que discordavam dos wahhabis, criaram sua própria organização nacional, 

denominada Congresso Islâmico de Moçambique, à qual se afiliaram a maioria dos 

grupos islâmicos pré-coloniais, incluindo ordens sufistas, criando assim uma disputa 

pela liderança institucional do islã no país que perdura até os dias atuais. 

Atualmente o país sofre com movimentos jihadistas provenientes de todas as 

questões históricas islâmicas citadas anteriormente. O jihadismo é o movimento 

muçulmano que busca promover reordenação de todo o governo e a sociedade por 

meio da necessária violência, buscando a erradicação de todos os obstáculos para a 

restauração da lei de Deus na Terra, a Sharia, e para defender a comunidade 

muçulmana. A presença de grupos jihadistas em Moçambique tem mostrado uma 

insurgência desde o ano de 2017, semelhante ao que ocorreu no Iraque com a queda 

do regime de Saddam Hussein, colocando em risco a sociedade moçambicana, afinal, 

guerras envolvendo religião têm possibilidades maiores de alterar uma civilização, e 

isso se deve a dois motivos, sendo eles: 

  

First, shared ideology or religion helps solve the problem of how 
unrelated individuals are to live together without killing each other – by 
providing them with a bond not based on kinship. Second, it gives 
people a motive, other than genetic self-interest, for sacrificing their 
lives on behalf of others. At the cost of a few society members who die 
in battle as soldiers, the whole society becomes much more effective 
at conquering other societies or resisting attacks (DIAMOND, 2017, p. 
267). 

 

O Ansar al-Sunna (AaS) wa Jama'ah, (também conhecido como Al-Sunna wa 

Jama'ah) está se beneficiando de uma série de condutores que lhe permitiram 

aumentar a insurgência na região de Cabo Delgado desde 2017. A ideologia é a base 

de um movimento extremista resiliente, conectar a ideologia com uma comunidade de 

interesses em torno de uma reclamação cria um poderoso fator de mobilização para 

grupos extremistas. Embora a tradição islâmica de Moçambique tenha sido de 
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sufismo, um islã mais radical e dirigido emergiu. Em maio de 2017, o jihadismo estava 

crescendo no norte de Moçambique, mas enfrentou desafios da visão tradicional Sufi 

e hostilidade dos afiliados do governo. Advertido do crescente extremismo pelo 

Conselho Islâmico pró-governo de Cabo Delgado, o governo respondeu com 

detenções em Quissanga e o encerramento de mesquitas radicais em Mocímboa da 

Praia. 

Em vez de suprimir o extremismo, essas ações aumentaram o apelo do 

movimento nascente, atraindo novos recrutas de outros países com movimentos 

jihads. Musa, o quase-líder gambiano da AaS, ampliou com sucesso uma narrativa 

vingativa de vitimização, humilhação e superioridade moral contra o governo em geral 

e as forças de segurança especificamente estabeleceram uma base para a exploração 

pelo jihadismo. Nada em sua estratégia é exclusivo do AaS. Ao abraçar as queixas 

locais como se fossem suas, oferecendo um caminho diferente para a juventude 

marginalizada e aterrorizando aqueles que se opõem, a abordagem de Musa reflete 

as estratégias da Al Qaeda, do Estado Islâmico (ISIS) e do Boko Haram. 

Por meio do aumento da propaganda da mídia, da cooptação de queixas locais, 

do descrédito do governo e até mesmo da distribuição de alimentos para uma aldeia 

capturada, o apoio local ao jihadismo está crescendo, afinal conforme Lovejoy (2014) 

a ideia de jihad parte de uma mudança política, sendo que pode se tornar uma saída 

para grupos periféricos. A presença do ISCAP vai continuar a amplificar uma violenta 

ideologia jihadista dirigida ao governo e às empresas que procuram desenvolver as 

reservas naturais em Moçambique. Além disso outra complicação é o fato de que 

 

the government of Mozambique is the second external accelerator. 
The government’s prolonged conflict with Mozambique National 
Resistance (RENAMO) has contributed to instability, poor governance, 
and abuse in the country. Strategically, the government’s pre-
occupation with RENAMO has deflected attention from emerging threat 
in the north. Furthermore, this conflict has negatively impacted 
operational and tactical response. (FORSTER, 2020, p. 72). 

 

Considerando a situação atual, a variável ideológica pode ser classificada como 

de risco médio, mas tem um apelo e resiliência crescentes à medida que a capacidade 

operacional do insurgente melhora e as contra estratégias do governo nas quais, além 

de fracassarem, são lentas e descentralizadas. 
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4.3. Presença portuguesa e a dependência externa de segurança 

Portugal foi o país não-africano que teve a maior presença no continente, desde 

a chegada no fim do século XV até a saída nos anos 1970 quando, por meio da força, 

teve que se retirar do continente, o pequeno país da península ibérica se apropriou de 

terras africanas por quase 500 anos, dessa forma, os países lusófonos africanos, 

mesmo com a independência, não conseguiam se desligar de Portugal em definitivo, 

a herança política e social foi o maior alvo dos revolucionários da FRELIMO, mas, 

embora tenham reduzido significativamente a presença portuguesa no país, as 

consequências da economia de Portugal foram rapidamente sentidas após a 

independência, principalmente com a guerra-civil já em 1976. 

Não à toa, ainda no século XX após as independências das colônias 

portuguesas, Portugal retornou à três delas, as únicas exceções foram Cabo Verde e 

São Tomé e Príncipe, para atuar em missões de paz. Aqui cabe destacar as atuações 

internacionais das forças armadas portuguesas, nas quais são uma das menores do 

continente europeu, mas está entre as mais atuantes do mundo, com participações 

em campos de batalha na África, Ásia, Oriente Médio e Bálcãs já que o uso do poder 

militar em distintas zonas fez parte de uma política expansionista portuguesa, vigente 

até os anos 1970, não à toa, embora tenha entrado em conflitos contra as ex-colônias, 

do ponto de vista do governo português, o país ficou sem enviar tropas ao exterior por 

mais de 80 anos, sendo esse período o intervalo de tempo entre a primeira guerra 

mundial e a operação de paz em Moçambique em 1992, esse cálculo ocorre porque 

Portugal considerava as colônias na África como províncias, e não colônias de fato, 

havia então um sentimento de que as guerras ultramarinas eram apenas missões de 

Garantia da Lei da Ordem. 

Portanto, os portugueses conseguiram ao longo de décadas, mesmo sendo 

expulsos da África, manter uma relativa presença, isso ficou evidente com a liderança 

que Portugal tinha na ONUMOZ além do apoio de uma pequena parte da população, 

não à toa, Portugal passou a utilizar as missões de paz como forma de viabilizar uma 

boa relação com a população nativa desses países, já que havia, principalmente em 

Angola e Moçambique, um sentimento anti-luso, no qual foi reduzido com a ajuda 

humanitária e econômica nas últimas décadas, a fim de ajudar a economia local a se 

recuperar dos desastres que esses países passaram devido guerras-civis, além de 

ser um prática de ressentimento, isto é, Portugal e outros países europeus mantêm 
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uma presença na África a fim de garantir a segurança da região, ameaçada devido as 

fronteiras e exploração feitas pelos próprios europeus. Contudo, vale aqui ressaltar 

que Moçambique sempre teve que contar com auxílio estrangeiro para obter sucesso 

em suas campanhas militares. Na guerra da independência, por exemplo, a FRELIMO 

contou com ajuda dos cubanos que apoiaram tanto a luta armada em meio a guerra-

fria, como viam o país africano propício para fomentar a propaganda de Castro sobre 

a Revolução Cubana, a União Soviética foi também muito importante para a vitória 

militar de Moçambique, e essa política da FRELIMO de aceitar ajuda militar 

estrangeira se manteve, mesmo com a independência do país, embora isso se deva 

muito ao fato das disputas contra o RENAMO, o socorro estrangeiro é uma das poucas 

garantias de que o governo local não assistirá a destruição do Estado. 

Diante da insurgência islâmica que ganhou contornos, até então, infinitamente 

superiores ao dos últimos anos, os ministros de Defesa, respectivamente, 

moçambicano e português, Jaime Neto e João Cravinho assinaram um acordo de 

cooperação militar em maio deste ano, a fim de enviar tropas portuguesas para treinar 

soldados moçambicanos, com o objetivo de juntar os destroços das forças armadas, 

dada às proporções do conflito e o estado das instituições de defesa. Embora o acordo 

seja de maio, foi apenas uma formalização, e extensão, da atual presença, isso porque 

os militares das forças especiais portuguesas chegaram no país no início do ano e 

ajudaram na retirada de portugueses que trabalham em empresas nacionais do país. 

Nesse período foi oficializada em 2 de abril que a petroleira Total retirou todos os seus 

funcionários do país e encerrou as operações por prazo indefinido, ainda que tenha 

recebido declarações por parte do exército moçambicano de que a região em torno 

da empresa e das moradias dos funcionários estaria segura, no entanto, com a avanço 

dos jihadistas no território do país, essa segurança se tornou mais um desejo utópico 

do que uma garantia. 

Com a suspensão do projeto de dezenas de bilhões de dólares, a ruína 

econômica foi somada com o caos da guerra. Com o risco dos jihadistas chegarem 

mais no centro do país, a caminho da capital ao sul, e devido os interesses da 

petroleira francesa na região, a União Europeia ressalta desde meados de maio desde 

ano que pretende enviar contingentes militares à Moçambique, o que seria inédito, 

pois nunca houve uma intervenção, ou atuação em conflito internacional, de um 

exército chefiado diretamente pela organização europeia, desafiando inclusive as 

estruturas e poder de ação americano da OTAN. Os europeus possuem uma 
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vantagem logística e histórica na região, países como Reino Unido e França possuem 

bases militares em países ao redor como no Quênia e Djibouti. 

Dentre desse cenário de bases estrangeiras, é indiscutível a presença dos 

Estados Unidos no continente, presente em mais de uma dezena de países com bases 

das forças armadas. Do ponto de vista americano há fatores mais que para os 

europeus serem observados, tais como a ascensão chinesa na região, que até então 

não há indícios de que pode agir militarmente, e o longo histórico de quase meio 

século lutando contra os jihadistas. Neste ano, no mês de março, o governo americano 

designou o Al-Shabaab, o principal grupo que assola Moçambique, como uma 

organização global terrorista, o que torna o conflito ainda mais extenso, no mesmo 

mês também foi anunciado que militares americanos iriam ajudar tropas 

moçambicanas em treinamento e táticas de guerras. 

Por fim, cabe mencionar também a importância dos aliados africanos, 

principalmente a organização União Africana e o SADC, sigla em inglês para 

Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. As duas organizações buscam 

maneiras multilaterais de conter o confronto dentro da atual zona de guerra, a fim de 

evitar que atinja outros países, e manter a soberania e integridade do território de 

Moçambique, já que, diferente dos americanos e europeus, há mais necessidade de 

agir com envio de tropas dos demais países africanos, como já ocorreu em outras 

ocasiões. O SADC é composto por países com significativo poder militar como Angola, 

África do Sul e República Democrática do Congo, o que pode resultar em uma possível 

iniciativa, já a União Africana visa pedir por ajuda internacional, atenta principalmente 

ao potencial energético do país luso que agora está sob ameaças de ficar sob controle 

de terroristas. 

Em uma análise mais particular dentre as nações africanas, a África do Sul é o 

Estado mais envolvente, e isso vem desde os conflitos durante a guerra-fria, antes 

mesmo da independência de Moçambique. Os sul-africanos por sempre detiverem 

maior poder econômico e militar ao longo do tempo, influenciou a política 

moçambicana, antes e depois do apartheid, algo que faz muitos considerarem 

Moçambique como uma extensão do território sul-africano, devido à forte dependência 

na reestruturação do país. Dessa forma, não é de se estranhar que a África do Sul já 

esteja mobilizando, dentro de suas fronteiras, tropas e veículos militares, o fato de 

Cabo Delgado ficar no extremo norte de Moçambique dá uma certa folga ao governo 

sul-africano, no entanto, reconhecem que uma desestabilização e a queda do Estado 
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de Moçambique, transformando o país em uma zona de califados, pode facilmente 

colaborar para insurgências em países vizinhos, atingindo toda a África Oriental, além 

disso, como afirma Ross (2015), o petróleo pode facilmente se tornar a fonte de renda 

dos grupos terroristas, isso porque a Total deixou para trás toda a infraestrutura que 

havia erguido. Como Moçambique cede a cada dia ao terror islâmico, uma das únicas 

barreiras que separam os jihadistas da riqueza petroleira é o fato de as plataformas 

serem offshore, isto é, no mar. 

5. Os acontecimentos em Moçambique e como isso pode envolver o Brasil 

 

Diante do contexto e dos fatos que ocorreram em Moçambique nos últimos 

meses, principalmente com o avanço islâmico, não somente contra forças 

moçambicanas, mas contra a civilização herdada dos séculos de domínio luso, isto é, 

religião, língua e tradição. O Brasil desde que passou a atuar em missões das Nações 

Unidas nos anos 1950, sempre se inseriu em contextos de manutenção da paz e ajuda 

humanitária, o que implica em uma falta de experiência em campos de combate, 

principalmente em confronto contra terroristas, isto é, guerra de quarta geração, um 

inimigo no qual as forças armadas brasileiras não possuem conhecimentos práticos 

de combate, diferente de países com menor contingente e poder militar, mas que 

atuam em zonas de combate contra o terror, tais como Bangladesh, Ruanda e 

Uruguai. 

 No entanto, em um possível reordenamento na estratégia brasileira das forças 

armadas, uma inserção do Brasil em Moçambique deve ser uma das prioridades, 

dentre os motivos estão elementos políticos e militares que devem ser explorados, 

tais como o fato de que o Brasil possuía, até meados de 2020, presença no continente 

africano dentro de seis missões das Nações Unidas, divididas em cinco países 

(Sudão, Sudão do Sul, Saara Ocidental, República Centro-Africana e República 

Democrática do Congo). Embora o Brasil não participe do conflito, o fato de estar 

presente em Darfur (Sudão), local onde ocorreu o primeiro genocídio deste século, é 

algo promissor, de um ponto de vista estratégico militar, já que são circunstâncias não 

presentes no Brasil ou nos países vizinhos sul-americanos. 

Dessa forma, a expansão da presença brasileira na África para Moçambique 

pode ser uma realidade a médio prazo, ainda que seja resumida à apoio médico e 

logístico. Na incursão em Moçambique na operação ONUMOZ em 1992, o Brasil 

forneceu observadores militares, médicos e soldados de infantaria, sendo um 
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contingente de quase 200 militares, além disso a operação ficou durante 1 ano sob o 

comando do General brasileiro Lélio Gonçalves Rodrigues da Silva. Vale lembrar que 

durante a operação, o Brasil foi escolhido para ocupar um dos dez assentos rotativos 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, vaga no qual foi recentemente eleito 

para assumir a partir de 2022. Em uma manobra de projeção de poder, os laços 

formados pela CPLP logo após o sucesso da ONUMOZ podem servir de base política 

e apoio internacional em um retorno ao solo moçambicano, focalizando em atuações 

externalistas, como afirma Alsina Júnior (2018), já que a projeção das forças armadas 

seria em paralelo à política externa brasileira. 

Embora tal ação possa ter como consequência a ascensão das forças armadas 

como um ator ativo da política externa brasileira, algo não muito distante, pode 

impulsionar a projeção internacional do Brasil na África, inicialmente usando a CPLP 

como intermédio e elaborando grupos ad hoc, além de recorrer ao posto de 

observador de organizações africanas. Os objetivos brasileiros na África, sobretudo 

em Moçambique, possuem enorme potencial, um exemplo dessa parceria foi o projeto 

ProSavana, uma parceria triangular entre Brasil, Japão e Moçambique, com o 

propósito de expandir a produção e qualidade agrícola do país africano, algo diferente 

do projeto chinês. O projeto iniciou em 2009 e foi encerrado no ano passado, muito 

devido ao aumento da violência e de disputas políticas com camponeses locais, o que 

não implicou nas relações entre Brasil e Moçambique. 

Os ganhos estratégicos ao Brasil podem ser infinitamente superiores aos das 

operações de manutenção da paz, principalmente no âmbito interno, já que a 

constituição federal cita os princípios das relações internacionais do país no Art. 4º, e 

dentre as bases está a prevalência dos direitos humanos, algo que está sendo por 

inteiro atacado pelas forças jihadistas, a não-intervenção, no qual pode ser 

amplamente cumprida já que o aparato estatal moçambicano está em seu quase 

esgotamento total. E por fim, os mais importantes, defesa da paz e repúdio ao 

terrorismo e ao racismo, ambos podem servir de aparato constitucional para uma 

presença brasileira e a expansão da atuação nas relações internacionais, dentro das 

linhas constitucionais. O reaparelhamento das forças armadas, e sua externalização, 

pode servir de base para a construção de uma sólida geopolítica brasileira dentro de 

um dos maiores problemas do século XXI o terrorismo. Moçambique expõe ao Brasil 

laços nos quais não possuímos com outros países, e a já presença em organismos 

próprios como a CPLP, uma herança lusitânia e o recente retorno ao Conselho de 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

1
6

 

Segurança das Nações Unidas, após mais de uma década afastado, pode estruturar 

um novo caminho da estratégia brasileira, com base na comunidade lusófona. 

CONCLUSÃO 

O cenário de guerra no qual Moçambique está inserido não possui casos 

semelhantes na história recente, diferente dos países árabes que foram alvos de 

grupos jihadistas, Moçambique não é uma nação árabe, embora tenha contado com 

a presença de árabes na sua formação étnica e religiosa, todavia, acrescenta o fato 

de o país não ser de maioria muçulmana, tal como Iraque e Síria. No entanto, alguns 

aspectos presentes nesses países eram, também, observados no país lusófono, 

sendo os principais as fracas instituições e a grande riqueza energética, visto que o 

petróleo e gás natural são, trivialmente, usados para financiar grupos terroristas no 

mercado clandestino. 

Sendo assim, com uma população pobre, dividida em muitos aspectos sociais, 

é inevitável que por mais moderado que fosse um ataque contra o país, a defesa não 

seria à altura. Vimos que Moçambique não possui garantia nacional de segurança e 

muito menos de Defesa, afinal, as forças armadas eram desde a formação do Estado, 

divididas entre os dois grupos dominantes, FRELIMO e RENAMO, corrompendo uma 

unificação militar em defesa da soberania. Contudo, por se tratar de um adversário 

incomum para o país, o governo ficou, desde o início em 2017, desorientado, e em 

paralelo a isso as forças jihadistas foram avançando na província de Cabo Delgado, 

ganhando cada vez mais adeptos por ser uma região miserável e de uma maioria 

islâmica periférica. 

Com isso, ao alisarmos o contexto e os fatos dos últimos anos de conflito, 

concluímos que Moçambique está passando por um raro evento de aniquilação do 

Estado, não como era presenciado na segunda guerra mundial quando a Alemanha 

Nazista ceifava Estados como Polônia e Checoslováquia, ou no caso do declínio 

absoluto como foi a União Soviética, mas sim por forças indiretas de Estados e tendo 

como protagonista atores não-estatais. O resultado disso é uma guerra diretamente 

contra a sociedade, impulsionando em Moçambique um colapso social e estatal. 

Desde quando grupos terroristas se tornaram presentes nas guerras, originando 

assim o termo, guerra de quarta geração, diversos países que presenciaram ações de 

tais grupos foram gravemente afligidos, tornando-se Estados falidos, como exemplos 
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podemos citar Afeganistão, Líbia, Iraque, Síria, Somália e o Yemen, no entanto, em 

todos esses casos a grande parte da sociedade não era alvo de aniquilação, assim 

como as tradições, costumes e língua, afinal, todos tinham algum laço com os grupos, 

o que favorecia a insurgência e a durabilidade do conflito. 

Portanto, como em Moçambique está presente um conflito no qual envolve 

diferentes culturas, tradições e crenças, os rebeldes acabaram enfraquecendo ainda 

mais um Estado já considerado falido, dessa forma, um dos pretextos para a 

insurgência islâmica triunfar é a derrocada final do Estado moçambicano. Logo, 

Moçambique está em risco de desaparecer, do ponto de vista institucional, já que a 

complexidade do conflito faz com que potências estrangeiras como Estados Unidos e 

Portugal, atrase uma ajuda militar. O governo recorreu sem sucesso, à ajuda de 

mercenários, enquanto os países africanos pouco fizeram, assim como outros países 

nos quais poderiam disponibilizar ajuda ao país, embora futuras intervenções não 

sejam descartadas. Se a nação moçambicana vai ser aniquilada, há de se observar o 

decorrer do confronto, mas o Estado, falido, observa um aumento dos ataques 

enquanto mais adeptos se juntam aos rebeldes. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo discutir o conflito entre Venezuela e Guiana 
Britânica pela zona territorial de Essequibo, fazendo considerações entre os 
contrastes da historiografia dos dois países e, a partir disso, desenvolver uma lógica 
teórica e real que norteie a compreensão do surgimento de tal conflito. Neste trabalho, 
os princípios norteadores foram especificamente abordados com o objetivo de difundir 
um melhor entendimento desde o início do conflito até os dias atuais, com análises 
sendo feitas em busca de soluções e melhorias para um melhor relacionamento entre 
os dois países e terceiros para a conquista da paz. O resultado se deu pela sugestão 
da promoção da paz e um comum acordo entre as nações, priorizando um diálogo 
político e evitando o confronto direto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Venezuela; Guiana Britânica; Essequibo; conflito; petróleo; 
ONU. 
 

INTRODUÇÃO  

Em 1899, a arbitragem dos Estados Unidos gerou concessões bilaterais 

permitindo delimitações feitas posteriormente, mas subtraindo da Venezuela um 

território de 159.542 km² e mais de 200 km de costas no Oceano Atlântico, o que 

trouxe consequências mais tarde do ponto de vista do direito marítimo e de exploração 

de recursos (POUYLLAU, 1982). Neste artigo por sua vez, apresenta-se uma análise 

exploratória sobre a demanda imposta pela Venezuela anos mais tarde, em 1962 para 

o Tratado de Paris, onde a República Bolivariana da Venezuela reivindica soberania 

sobre o território conhecido como Essequibo, o qual era até então colonizado pela 

Guiana Britânica. 

 Qual seria a importância do estudo e análise desta disputa territorial? A 

abordagem do conflito em questão por sua vez é de extrema relevância, visto que 
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acontece desde o século XIX e até o presente momento não foi encontrada uma 

solução favorável a ambas as partes. Com o passar dos anos, o conflito territorial pela 

área de Essequibo vem influenciando a situação política das nações pela entrada e 

saída de governos, seja amenizando ou atenuando crises de cunho político nos 

países. Além de que, no caso da Guiana Inglesa, a perda territorial ocorreria no 

momento em que as descobertas petrolíferas recentes representam uma esperança 

de mudança de patamar econômico para uma nação marcada pela pobreza como a 

Guiana, portanto, será uma resolução que influência ampla e diretamente no futuro 

dos envolvidos. 

 Os objetivos para com a realização do presente artigo vão desde analisar os 

antecedentes historiográficos do conflito entre essas nações, além de como estes 

impõem um ambiente de tensão e polêmicas, envolvendo terceiros atores como os 

Estados Unidos, Países Baixos e França. Identificar as características políticas das 

partes deste conflito, bem como demonstrar os resultados obtidos e como essas 

políticas aplicadas impactam o sistema internacional também foram objetivos 

almejados pelas autoras. 

Para a realização deste artigo, foram utilizadas fontes informativas, bem como 

o uso da pesquisa bibliográfica para a revisão dos fatores que são cruciais no 

entendimento deste conflito e suas consequências. A pesquisa portanto tem caráter 

qualitativo e enriqueceu o trabalho apresentado, proporcionando a sua contribuição 

para diversos estudos similares. O método utilizado para o desenvolvimento do artigo 

foi a pesquisa científica, apresentando características que correspondem às 

necessidades do grupo. 

A análise dos resultados foi feita através de pesquisas bibliográficas, onde 

foram utilizadas informações provenientes de veículos de informação, de forma que 

pudesse ser simplificado e organizado o desenvolvimento do artigo apresentado, 

assim como o uso dessas funções contribuiu na codificação e estudo de outros 

resultados relacionados aos conflitos internacionais. A organização dessa análise fez 

com que as pesquisas e estudos fossem mais específicos e abrangentes para dar 

impulso a compreensão da objetividade principal deste trabalho. 

Por fim, a conclusão deste artigo julga necessário um apaziguamento através 

da instância regional, que irá oferecer recompensas para os países envolvidos e 

promover um acordo pacífico. Dessa forma, no momento presente com a Guiana mais 

independente e segura com seu futuro, um acordo mais justo e equilibrado seria 
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adotado e, dessa vez portanto, o conflito teria mais probabilidade de ser oficialmente 

esclarecido. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

  As fronteiras são em perfeita excelência um objeto de geopolítica, o qual 

representa diversas análises de acordo com o nível de estudo em que é visto. 

Segundo Diener e Hagen (2012), as fronteiras significam muito mais que uma linha 

divisória entre um país e outro, delimitando mais que aspectos físicos e não à toa, já 

foi motivo de conflitos como o que será abordado neste artigo, em diferentes lugares 

do mundo. Deste modo, as fronteiras são então elementos essenciais de um Estado 

e, por conta das relações que ele possui neste âmbito, elas constituem hoje um 

elemento fundamental no sistema internacional. 

 A tensão fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana Inglesa possui uma bagagem 

histórica que data desde o século XIX, muito antes da dependência de ambos os 

países, onde espanhóis e britânicos já disputavam a posição da fronteira entre suas 

colônias localizadas no norte da América do Sul. De acordo com Silva (2006, p.11) 

"devido às guerras na Europa na época, o controle desta região passou pela Grã-

Bretanha, seguida por França, retornando à Holanda e, ao final, voltando à posse 

britânica em 1796.” 

 Em 1835, já com a independência da Venezuela, o governo britânico contratou 

um alemão chamado Robert Schomburgk para mapear o território guianense e 

delimitar suas fronteiras. Terminada a demarcação, a fronteira havia sido então 

definida nas alturas da foz do Rio Orinoco, tal decisão portanto não foi bem recebida 

pelos venezuelanos, que protestaram argumentando que o local legítimo e justo para 

a delimitação fronteiriça deveria ser na região do Rio Essequibo.  

 A partir de então, nasce uma disputa entre as duas nações pelo território em 

questão, onde negociações dos dois lados não foram suficientes para se chegar a um 

consenso além daquele em que os dois lados concordavam em não ocupar a área 

contestada, nos anos de 1850. Porém, a descoberta de ouro naquela área fomentou 

o renascer da disputa, e colonos britânicos infiltraram-se na região aonde criaram uma 

companhia mineradora a fim de explorar tais minas de ouro. A Venezuela por sua vez, 

mostrou seu descontentamento e protestou o quanto pode, chegando até a propor 
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aos ingleses uma arbitragem pra solucionar o conflito, o que nunca mostrou ser do 

interesse guianense. 

 Além do que já foi previamente citado, Paasi (2009) afirma que as funções 

fronteiriças são diversas para um Estado, que vão desde encargos políticos, legais, 

fiscais, policiais e militares onde cada um deles, apesar de diferentes, se encaixam de 

uma forma singular em seus objetivos. Além de separar, também mediam e 

constituem um conjunto de regras as quais simbolizam práticas institucionais que 

conectam e ordenam as interações entre membros de grupos sociais. 

 Por conseguinte, em 1887, a Venezuela tomou atitudes mais radicais e rompeu 

suas relações diplomáticas com a Inglaterra, além de pedir auxílio diplomático aos 

Estados Unidos, que se mostrou disponível e foi de prontidão a fim de contrariar o 

Reino Unido. Dessa forma, em 1897, sob pressão estadunidense (que representava 

a Venezuela), os ingleses aceitaram submeter esta disputa à uma arbitragem 

internacional.  

 Durante dois anos a comissão arbitral estudaram o assunto e decidiram no ano 

de 1899 em conceder 94% do território disputado à Guiana Britânica, já aos 

venezuelanos, foi decidida a concessão de uma região na foz do Rio Orinoco e uma 

área de pequena dimensão junto ao oceano Atlântico. Apesar da Venezuela ter se 

mostrado insatisfeita, como o esperado, ambos os países acabaram aceitando a 

decisão da arbitragem e durante 60 anos, a situação permaneceu estática e pacífica. 

 No entanto, tempos depois, em 1962, os venezuelanos apresentaram um 

dossiê de argumentos com o propósito de duvidar da parcialidade da comissão arbitral 

de 1889, declarando juntamente à ONU que já não considerava mais aquela 

resolução, colocando assim, toda a região a oeste do Rio Essequibo com o status de 

Zona em Reclamação, e dessa exata forma passou a constar oficialmente nos mapas 

da Venezuela. Ainda assim, uma nova comissão para tentar solucionar de uma vez 

por todas o problema só foi instalada em 1966, por meio do conhecido Acordo de 

Genebra, este teria um prazo de quatro anos para resolver a questão.  

 Após três meses, a Guiana alcançou sua independência, mas uma sucessiva 

sequência de incidentes fronteiriços impediu o avanço rumo à resolução do problema. 

Por conta disso, em 1970 esgotou-se o prazo da comissão, e nenhuma medida foi 

acordada, assim, Venezuela e Guiana assinaram um novo protocolo, com o intuito de 

congelar a situação pendente por mais doze anos. Na década de 1980, a situação 

passou a ser intermediada pela ONU e embora nenhuma solução tenha sido 
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encontrada, essa administração ao menos possibilitou uma boa convivência entre as 

duas nações, apesar de alguns pequenos incidentes e divergências de forma 

esporádica. 

 Em 2015, a descoberta de grandes reservas de petróleo pela empresa Exxon 

Mobil acrescentou um novo e importante atrativo à região, reacendendo a disputa, e 

carregando consigo uma importância ainda maior para a Guiana, esta questão por 

sua vez será abordada e explorada mais a frente no âmbito dos desafios guianenses. 

Por fim, em janeiro de 2018, o Secretário Geral da ONU deu por esgotadas as 

possibilidades de intermediação e indicou que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) 

seria o foro competente para solucionar a questão. 

    

Figura 1: Zona em reclamação da região Essequibo. 

Fonte: Misión Verdad, 2021.  
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Assim, em março de 2018, a Guiana solicitou a jurisdição da CIJ para que 

validasse o acordo de 1899. O país alegou que se esgotaram as possibilidades de 

conciliação por intermédio do Acordo de Genebra. A Venezuela se manifestou 

contrariamente à posição guianense, mas, em dezembro de 2020, a Corte declarou 

que possuía de fato a jurisdição para deliberar sobre o assunto. 

2.1 ESCALADAS RECENTES DO CONFLITO 

 Muito recentemente, mais especificamente no dia 24 de janeiro do ano de 2021, 

ocorreu a mais nova atualização desta questão que já dura mais de um século, a 

motivação foi citada anteriormente: exploração de petróleo. A Guiana acusou a 

Venezuela de capturar dois de seus barcos pesqueiros e solicitou a liberação imediata 

da tripulação que, segundo seu governo, foi capturada pela Venezuela, menos de um 

mês após Caracas estender sua fronteira marítima de forma unilateral. 

 O Ministério das Relações Exteriores da Guiana se pronunciou afirmando que 

não foi informado pela Venezuela sobre as retenções. Já do lado venezuelano, o 

chanceler Jorge Arreaza emitiu uma nota de protesto ao encarregado de negócios da 

Guiana, Robert McKenzie, acusando estarem sendo difamados pelo governo vizinho, 

e que o incidente aconteceu dentro de seu território, portanto, os navios guianenses 

foram pegos em flagrante navegando em áreas de sua soberania inquestionável. 

 É importante ressaltar que a Guiana Inglesa tem em sua zona econômica 

exclusiva (espaço de até 200 milhas náuticas do limite do mar territorial) sua plena 

soberania para explorar os recursos naturais, mas terceiros possuem a liberdade para 

navegar e sobrevoar o território. No entendimento a que se refere os dois atores 

participantes do conflito, Laschefski (2010, p. 23) "existe a sobreposição de 

reivindicações de diversos segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas 

culturais diferenciadas sobre o mesmo recorte espacial.” 
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Figura 2: Zona Exclusiva Econômica da Guiana Britânica. 

Fonte: The Economist, 2020. 

 
 

 Uma porta-voz da empresa petrolífera Exxon Mobil afirmou que os 

levantamentos de atividade sísmica no campo de Stabroek, na Guiana seriam 

suspensos e só retomados quando houvesse segurança total, além de complementar 

que a embarcação operava na zona exclusiva econômica deste país. 

2.2 ESTRATÉGIA GEOPOLÍTICA DESSES PAÍSES 

A estratégia guianense pode ser caracterizada como bem pensada e efetiva,  o 

que permitiu o alcance de objetivos primordiais como o domínio do território, acordos 

com a Venezuela (sempre resguardando os seus benefícios), bem como o início do 

processo que daria a fim de vez ao conflito e o poder marítimo pertencente a área.  

Além disso, a estratégia de política exterior tem se focado cada vez mais na 

reafirmação da legalidade e vigência do acordo de Paris de 1899 e na síntese de 

alianças com Estados da região para se consolidar dentro da comunidade 

internacional, ao mesmo tempo em que se projeta como uma nação em risco devido 

a superioridade econômica e militar de seu adversário, Venezuela. Dessa maneira, a 
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Guiana Britânica tem rejeitado as propostas oferecidas pelo mecanismo de bons 

ofícios da ONU enquanto avança na criação de exemplos no âmbito do direito 

internacional que resguardem e justifiquem sua plena soberania sobre a zona de 

reclamação.  

Assim, desde os anos 90, a Guiana em uma expressa violação do acordo de 

Genebra, vem concedendo licenças de exploração de recursos naturais nas áreas em 

disputa e ultimamente vem demonstrando a pretensão em delimitar unilateralmente a 

fachada atlântica do território de Essequibo, apesar de constar nos escritos do direito 

internacional que não é possível delimitar áreas marítimas sem primeiro definir as 

áreas terrestres. Portanto, este país tem aplicado em sua grande maioria todos seus 

recursos políticos, diplomáticos e econômicos para confrontar as ameaças da 

Venezuela a sua integridade e sobrevivência como território britânico. 

 Já no que diz respeito à estratégia geopolítica venezuelana, esta é considerada 

como não eficaz por alguns estudiosos e analistas, pois no que se refere à sua 

supremacia, tanto políticas econômicas e militares, a Venezuela é considerada como 

uma parte que fomenta o conflito já que nas suas acusações e exigências, a mesma 

não demonstra a recuperação do território em reclamação como uma prioridade 

nacional por exemplo, e durante todo o processo diplomático  vem ocorrendo falhas 

de expressão, o que faz parecer que estão apenas lutando por uma parcela do 

território e não por ele inteiramente. 

 Por um lado os venezuelanos exigem que seja feita a justiça para a 

historicidade política do laudo arbitral de Paris, como uma forma de negociação acima 

de qualquer realidade jurídica e política ajustada sacada processo internacional de 

cada época. Nos anos 80, a Venezuela propôs uma negociação com a Guiana, no 

entanto, os guianenses não aceitaram e sugeriram que a questão fosse discutida na 

ONU, algo que a Venezuela não aceitou. No entanto, em 2015, a Venezuela retornou 

veementemente a sua reivindicação pelo território guianense, logo após a empresa 

multinacional estadunidense Exxon Mobil localizar vastas reservas de petróleo e gás 

natural na costa da Guiana Essequibo. 

O atual líder da Venezuela, Nicolás Maduro, vem há tempos tentando negociar 

a Guiana Essequibo sem a necessidade de interferências de outros países ou de 

tribunais internacionais por conta dos riscos que corre de ser mal interpretado ou até 

mesmo atacado pelos países poderosos que fazem parte do sistema internacional, os 

quais a Guiana Essequibo se vinculou politicamente. 
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2.3 OS DESAFIOS PARA AMBAS AS NAÇÕES 

A Guiana é o segundo país mais pobre da América do Sul e por este motivo a 

resolução deste conflito seria de uma importância ainda maior para eles, visto que a 

recente descoberta de petróleo na região significaria um boom na economia do país. 

A empresa Exxon Mobil é a principal operadora de petróleo na Guiana Inglesa e diz 

ter encontrado uma reserva petrolífera de mais de 5,5 bilhões de barris pelas águas 

da região. O embaixador norte-americano na Guiana, Perry Helloway afirma que em 

2025, o Produto Interno Bruto (PIB) vai aumentar entre 300% e 1.000% e a Guiana 

será o país mais rico do hemisfério ou, potencialmente, do mundo. Apesar deste 

prognóstico soar improvável ou exagerado, com uma população de 750 mil pessoas 

a riqueza per capita dos habitantes tende a realmente disparar. 

      

 
 

Figura 3: Localização dos campos de exploração da Exxon Mobil no bloco Stabroek. 
 

Fonte: Exxon Mobil, 2018. 
 

Por outro lado, a descoberta do petróleo e gás em muitos países em 

desenvolvimento vem mostrando dados excessivos do aumento da corrupção local, 

além disso, outro desafio seria a distribuição justa e bem sucedida do dinheiro, visto 

que em alguns casos a uso da riqueza gerada pela exploração do produto foi 

desperdiçada ou beneficiou apenas uma pequena parcela daquela sociedade, ou seja, 
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a preocupação é sobre qual partido e qual comunidade se beneficiará da exploração 

dos combustíveis fósseis. Também leva-se em conta o risco de que o aumento das 

exportações de petróleo culmine em uma valorização excessiva da moeda local, o que 

prejudicaria a competitividade de outros setores da economia e poderia vir a reduzir o 

tecido produtivo guianense.   

A definição de áreas para preservação ambiental põe em relação, 
muitas vezes de modo conflitante, uma demanda geral da sociedade 
pela conservação dos recursos naturais e paisagens e os usos 
estabelecidos do lugar, muitos destes, tradicionais. Em relação às 
áreas protegidas, o espaço objeto de controle explicita-se pela 
demarcação e pelo estabelecimento de limitação ou impedimento de 
usos de terra (SAQUET e SPOSITO, 2009, p. 271).  

 

Já num cenário mais amplo e político, um dos maiores desafios são os muitos 

investimentos estrangeiros que conflitam com os ideais e valores da doutrina 

bolivariana, que foram a base principal do sistema em estabelecer o governo do país, 

com base nisso, até os dias de hoje o processo evolutivo da população não tem dado 

resultado. Juntamente com este fator, a falta de integração da região ao restante do 

país também é uma problemática, existindo uma grande carência de estruturas e 

intercomunicações dentro do território, que traz como consequência o grande 

aumento de instabilidade desde um ponto de vista internacional. Ainda no campo 

político, vale frisar que as sucessivas mudanças de governo, tanto na Venezuela 

quanto na Guiana, proporcionaram tensões de maior ou menor nuance na relação 

entre os dois países, o que será analisado de forma mais detalhada posteriormente. 

Sobre os desafios para a Venezuela, sua história por si só já apresenta furos e 

encarecimento na sua política externa, tornando muito difícil sua eficácia devido à 

grande crise política econômica e social pela qual tem atravessado nos últimos seis 

anos. Essa constante instabilidade tem permitido que nos processos diplomáticos da 

Venezuela não se possa ter credibilidade, especialmente desde o governo de Nicolás 

Maduro, com isso, é visível que as críticas ao governo só aumentam no decorrer dos 

anos e mostram a fraqueza a imagem do governo venezuelano aos olhos 

internacionais, sofrendo um profundo isolamento e ilegitimidade pela fama fraudulenta 

em que o presidente chegou ao poder nas eleições, acarretando consequentemente 

uma imensa crise migratória e uma má aceitação do povo e atores internacionais 

como os Estados Unidos. 
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Embora a Guiana Inglesa tenha uma considerável incapacidade militar de lutar 

contra o exercício militar venezuelano, há a questão desta Guiana ser uma ex-colônia 

do Reino Unido e simultaneamente um membro da Commonwealth britânica, o que 

faz com que os ingleses se voltem a favor da mesma, ainda que ela não seja um 

membro do tratado interamericano de assistência recíproca — a organização em que 

a Venezuela saiu em 2012. Sendo assim, nas palavras da International Comission on 

Intervention and States Sovereignty (2001, p. 17) “há uma avaliação do ponto de vista 

daqueles que consideram a intervenção, ao invés daqueles que buscam ou 

necessitam de apoio.” 

A Guiana faz parte desta organização que reúne os Estados americanos desde 

1991. Ainda que essa organização não possua um perfil militar, seus estatutos 

permitem intervenções militares em países membros da organização em casos de 

necessidade. Isso significa que se Nicolás Maduro optar por invadir a Guiana, de fato 

possui grandes chances de conquistar uma vitória considerável, mas correrá o risco 

de atrair contra a Venezuela o olhar de países considerados extremamente poderosos 

como o Reino Unido e principalmente os Estados Unidos, que é membro da 

Organização dos Estados Americanos.  

Os Estados Unidos por sua vez, já alertaram que o tipo de regime que Nicolás 

Maduro16  rege em seu governo aumenta as chances de uma possível intervenção 

internacional contra a Venezuela, caso Maduro opte por atacar a Guiana Inglesa. Essa 

intervenção não envolveria somente os Estados Unidos, mas também o Reino Unido 

e eventualmente o Brasil.  

2.3.1 ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS  

 O conflito territorial entre Venezuela e Guiana Britânica deu-se pela busca de 

posse pela Zona em Disputa ou território Essequibo, que faz parte do Planalto das 

Guianas e é localizado geograficamente entre o rio Cuyuni e o rio Essequibo. Essa 

zona apresenta uma extensão territorial ampla que faz parte da República Cooperativa 

da Guiana, entretanto, a Venezuela argumenta a soberania internacionalmente por 

meio do acordo de Genebra, assinado em 1966. Em 1963, pela primeira vez, a 

 
16 O governo de Nicolas Maduro não é reconhecido pela comunidade internacional, e sim o de Juan 

Guaidó. 
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Venezuela reivindicou à ONU o Essequibo, acusando o governo britânico de supostos 

atos contrários às normas do direito internacional. 

  Em 2018, a Venezuela já havia interceptado embarcações da Exxon Mobil que 

invadiram seu território. Dessa vez, o presidente venezuelano Nicolás Maduro 

determinou a criação de uma Zona Estratégica Especial para aumentar a segurança 

sobre o Essequibo, a decisão venezuelana foi reprovada pelo então atual presidente 

da República Cooperativa da Guiana, Irfaan Alí. Por conseguinte, a Guiana e 

Venezuela permanecem disputando quase 160.000 km² localizados a oeste do rio 

Essequibo, que constituem quase dois terços da ex-colônia britânica, de modo mais 

abrangente, essa área é reconhecida como muito rica em recursos naturais, onde 

também inclui uma zona marítima com recursos petrolíferos. 
 

2.3.2 PRINCIPAIS VARIÁVEIS 

Analisando as estratégias geopolíticas de cada país para se ter conhecimento 

de que o objetivo de ambos é poder controlar e explorar todos os muitos recursos 

provenientes da região. Por um lado, tem-se uma Venezuela crédulas de seus direitos 

de exploração, por outro lado, temos uma Guiana com políticas influenciadas pelo 

sistema internacional, ou seja, o governo da Guiana não parece disposto a abrir mão 

do território já que se encontra respaldado pelos Estados Unidos da América e outras 

potências econômicas mundiais. 

No final do século XIX, foram reforçadas muitas mediações diplomáticas que 

resultaram no chamado “Laudo arbitrário de Paris", envolvendo os Estados Unidos, a 

Inglaterra e a Rússia, a qual atuou como mediadora. Com isso, a Venezuela foi 

obrigada a aceitar ser representada por juristas estadunidenses com o resultado 

decisório sendo bastante desfavorável para os Venezuelanos, isso também favoreceu 

a anexação da Guiana Essequibo pelos britânicos. 

A Venezuela, em 1963, alegou que no início do século o Tribunal Arbitrário de 

Paris era nulo devido a possível modificação dos mapas apresentados pela delegação 

britânica. Já em 1966, a Guiana alcança a sua independência, na mesma época em 

que o Acordo de Genebra é firmado, onde a Venezuela e a Guiana reconhecem o 

Essequibo como uma zona contestada. 
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2.3.3 INFLUÊNCIA POLÍTICA NO CENÁRIO DESTE CONFLITO 

 No meio de um conflito territorial onde os principais aspectos são o caráter 

jurídico e político, a Venezuela e a Guiana têm mantido a utilização da natureza 

jurídica na qual se encontra baseada essa disputa. Além disso, tais naturezas 

procedem uma à outra, como por exemplo as mudanças em sua adaptação no 

decorrer dos anos, isto é, cada nação de maneira individual tem procurado conseguir 

e conservar respaldos tanto internacionais quanto domésticos com o mesmo objetivo 

final de concretizar a posse do território, daí o surgimento da preservação do caráter 

bilateral apresentado no próprio acordo de Genebra, como retratado no Art. 5º, 

parágrafo nº 2: 

Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras halle en vigencia 
este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar 
una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de 
Venezuela o La Guyana Británica, ni para crear derechos de soberanía 
en dichos Territorios excepto en cuanto a tales actos o actividades 
sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y 
aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el de Guyana […] 
(VENEZUELA, 1981). 
 

 A partir daí, quaisquer decisões que sejam tomadas podem gerar um cenário de 

ameaça para a paz nos próximos anos, seja regional ou internacional, aonde veremos 

um oficialismo que acarretará erros cruciais no fundamento e na política exterior 

mantida durante vários anos na base da reclamação e posicionamento de ambos 

países envolvidos neste conflito. 

3. DISCUSSÃO 

Neste artigo se trabalhou de tal maneira que a disputa histórica entre Venezuela 

e Guiana Britânica pode ser analisada e potencialmente estudada valorando o seu 

potencial geopolítico e princípios de interesses, além disso, há a análise sobre como 

os conflitos bilaterais entre Guiana e Venezuela impõem um ambiente de tensão, 

envolvendo atores terceiros como os Estados Unidos da América, Países Baixos e 

França. Também foram identificadas as caraterísticas políticas de ambas partes do 

conflito, bem como a demonstração dos resultados obtidos dessas políticas aplicadas 

e como essa escolha teve impacto no Sistema Internacional. 
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O território reclamação pertencia a Venezuela no período do domínio da coroa 

espanhola então, pode-se analisar que o controle da Venezuela mesmo era mínimo 

por causa do domínio inferior dos espanhóis. Os territórios passaram formar parte da 

Guiana que foi logo ocupada pelos Países Baixos, França e Reino Unido, o domínio 

territorial aconteceu no período de tensão por parte do território venezuelano que se 

encontrava já numa guerra pela sua independência, o Reino Unido por sua vez, 

aproveitou essa oportunidade para explanar seu controle territorial na Guiana 

Essequibo. 

 O tema passou a ser muito debatido até os dias atuais, quando o assunto foi 

publicado em 1949, através do memorándum póstumo de um advogado da defesa 

venezuelana no tribunal, Severo Mallet-Prevost, onde nesse documento constatava 

que a arbitragem de 1899 não teve legalidade, já que os integrantes britânicos 

acordaram com o juiz na época um termo que veio favorecer totalmente a Inglaterra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto, conclui-se a partir deste artigo que a solução mais adequada e 

acessível para este conflito seria um acordo entre ambas as partes, que 

provavelmente implicará numa divisão territorial entre os países envolvidos. Apesar 

dessa solução proposta já ter sido tentada antes (durante o segundo governo do 

venezuelano Rómulo Betancourt nos anos 50) conforme o Tratado de Washington, 

além de os dois juristas da parte da Venezuela serem norte-americanos, a Venezuela 

elegeu apenas um, já que o outro foi escolhido pelos Estados Unidos.  

 Dessa vez portanto, acredita-se num comum acordo, com juristas nacionais e 

com a Guiana Inglesa já independente e capaz de decidir o melhor para si, vale 

ressaltar que o conflito desde seus primórdios não envolveu violência ou confrontação 

direta, exceto em dois momentos específicos, um no ano de 1996 com a invasão da 

Ilha de Anacoco e a acusação, por parte dos guianenses, de outras incursões das 

Forças Armadas venezuelanas na região do Essequibo. O outro momento se deu no 

ano de 1981, com preparação militar de ambos os lados devido a incerteza causada 

pelo final do protocolo. 

 Porém, momentos tensos como estes se deram principalmente pelo contexto 

da época, que eram muito fomentados por uma Venezuela extremamente nacionalista 

e uma Guiana mais suscetível e caracterizada por uma postura mais passiva, o que 
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não deve se repetir, visto à recente descoberta de petróleo no país e a promessa de 

que isso pode levar a Guiana Inglesa a ser a nação mais rica do hemisfério Sul, como 

já citado anteriormente. 

 O apaziguamento desta disputa por sua vez, deve pautar-se na promoção da 

paz, priorizando um diálogo político e visando o fim definitivo de litígios fronteiriços 

como este, que prejudicam em maior intensidade o bem-estar das populações 

envolvidas. As partes em questão devem procurar antes de tudo, chegar a uma 

solução por negociação, solução judicial, recurso a entidades e acordos regionais, ou 

por qualquer outro meio pacífico à sua escolha. 

 

O pacifismo — ou o amplo espetro das abordagens pacifistas, adota 
uma perspectiva particularmente crítica e contestadora a respeito do 
equacionamento do conflito através da violência. Como alternativa, as 
abordagens pacifistas procuram defender ativamente a paz, rejeitar o 
uso da força e identificar formas radicais de resolver, através de meios 
não violentos, os problemas gerados pela opressão política, pelas 
injustiças sociais e pela guerra. (BRANCO, 2017, p. 167). 
 

 Assim, a instância regional (organização com participação do poder público e 

dos atores privados) seria a forma mais propícia de lidar com essa questão, já que, 

por ser de seu grande interesse a resolução da mesma, pode oferecer compensações 

para os países, seja por projetos de infraestrutura ou investimentos em diversas outras 

áreas. 

A leitura e interpretação do conflito entre Guiana Inglesa e Venezuela implicam 

uma compreensão mais aprofundada acerca de uma situação ainda não muito 

explorada nascida na América do Sul, o que abrange uma apropriação e domínio de 

determinados conceitos e hipóteses que estimulam a criação de um sistema de 

resolução de conflitos territoriais sul-americanos, bem como sua respectiva 

importância. 

Por fim, a aplicação da proposta do presente artigo se consistiu no momento 

atual, o qual proporcionou alguns meios para iniciar uma leitura de espaços 

geográficos interligada aos interesses dos Estados envolvidos através do embate 

territorial. Ou seja, identificar os elementos territoriais e até mesmo históricos e 

culturais através de uma perspectiva mais geopolítica pode ajudar no entendimento 

da proposta centralizada neste trabalho. 
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RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo tecer uma análise acerca da presença 

igrejas protestantes na região amazônica, tendo como foco as consequências de 

projetos missionários para as populações indígenas da região, bem como seu objetivo 

na expansão da fé protestante para o extremo norte do Brasil. Fez-se um 

levantamento qualitativo do tipo descritivo, baseado na presença de igrejas evangélica 

na região amazônica e seus impactos nas comunidades locais. O artigo levanta dados 

sobre a presença das igrejas na região, descrevendo seus impactos nas aldeias 

amazônicas. A análise busca compreender a influência destas instituições nas 

sociedades locais e entender a expansão no número de adeptos do protestantismo 

em comunidades indígenas no Norte do país.  

PALAVRAS-CHAVE: Religião; Relações Internacionais; Igrejas Evangélicas; 

Amazônia. 

 

INTRODUÇÃO 

No último censo de coleta de dados estatísticos sobre as religiões realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, o Brasil apresentou 

uma crescente significativa no número de igrejas protestantes, sobretudo as 

chamadas neopentecostais. O país apresentava naquele ano 87% de sua população 

identificando-se como cristã, os evangélicos correspondiam a 22% dos teístas 

cristãos, ficando posicionados apenas atrás dos católicos tradicionais, que 

representavam 50% da população.  

Atualmente, o protestantismo é ainda o segundo maior grupo religioso do Brasil, 

representado principalmente pelas igrejas evangélicas, a massa religiosa conta com 

66 milhões de fiéis, que juntos correspondem a quase um terço da população 

brasileira. Entre as maiores denominações protestantes tradicionais no Brasil em 

número de adeptos estão a Igreja Assembleia de Deus (18%), em seguida, aparecem 

Batista (13%), Universal (7%), Deus é Amor (7%), Quadrangular (6%), Congregação 

Cristã (4%), Presbiteriana (4%), Adventistas (3%) e Mundial do Poder de Deus (1%), 

mailto:lehi.gabriel@gmail.com
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entre outras muitas outras denominações com menor percentual.  Se o número de 

fiéis protestantes mantiver seu crescimento no mesmo ritmo da última década, é 

esperado que em 2050 a população evangélica brasileira ultrapasse a marca dos 50% 

na população total do país, superando pela primeira vez a população católica desde 

os tempos da colonização e constituindo metade do contingente populacional do país. 

Deve-se analisar as instituições religiosas como um dos elementos 

estruturantes da sociedade brasileiras, presentes em todos os estratos da sociedade. 

O estudo busca mais especificamente aprofundar-se no estudo da religião no âmbito 

das relações internacionais, possibilitando a compreensão da complexidade do 

sistema internacional e como as práticas religiosas se apresentam dentro neste 

universo, estabelecendo o caminho que levou ao processo de construção social em 

que se insere o objeto de estudo, através de um levantamento das recomposições 

que os aspectos religiosos sofrem frente as transformações sociopolíticas e culturais. 

O principal objetivo deste estudo é identificar e mapear a presença de igrejas 

evangélicas na região da Amazônia, analisando suas bases históricas e seus 

impactos na sociedade local, sobretudo sua atuação em áreas isoladas da floresta 

amazônica. Realizou-se um estudo da relação entre estas instituições e as mudanças 

socioculturais sofridas por povos amazônicos. O artigo tem ainda como objetivos 

secundários fazer um levantamento quantitativo relacionados a igrejas evangélicas e 

indígenas, através da coleta de dados populacionais das comunidades locais; 

identificar as organizações internacionais teístas que realizam missões na área, além 

de explicar as consequências da expansão evangélica nas comunidades indígenas 

alocadas ao longo da Amazônia brasileira. 

Quando questionada a importância de realizar esta análise, a mesma justifica-

se com base no atual cenário social, onde a presença de igrejas norte-americanas de 

vertente protestante vem crescendo significativamente em todo o país, não sendo 

diferente da região Norte, onde o número de protestantes corresponde a 46% de toda 

a população da região. Estas instituições fizeram-se cada vez mais presentes, 

aumento sua influência na sociedade amazônica e criando até mesmo bases políticas 

fortes baseadas em seus valores. O estudo é pertinente para o campo das relações 

internacionais em todo o país, podendo ser objeto de estudo para todos os 

acadêmicos que queiram aprofundar-se em pesquisas sobre a influência do fator 

religioso no âmbito das relações internacionais, sobretudo no que diz respeito ao 

papel que estas igrejas desempenham dentro do cenário internacional, bem como no 
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contexto doméstico, buscando compreender seu impacto dentro das estruturas 

socioculturais e seu papel na criação da identidade cultural. Pretende-se analisar a 

influência política e social que estas igrejas têm sobre a sociedade da região, levando 

em consideração. O artigo poderá ainda servir como base teórica para acadêmicos 

que futuramente tenham interesse em fazer pesquisas e aprofundar seus estudos 

sobre o assunto, tendo em vista que a questão religiosa é, por muitas vezes, 

negligenciada por estudiosos das relações internacionais. Por último, este trabalho é 

essencial para compreender o impacto que a propagação protestante teve na 

sociedade amazônica, o aspecto religioso é relevante para grande parte da população 

e o estudo aprofundado dessa questão é indispensável. 

 

1. O PAPEL DA RELIGIÃO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

No cenário contemporâneo, após o fim da Segunda Guerra Mundial e logo após 

com o eclodir da Guerra Fria e da bipolarização, pouco se produziu no que diz respeito 

a literatura sobre a influência que as religiões teriam sobre os estados e 

consequentemente sobre as relações internacionais, essa aversão a religião por parte 

dos produtores literários se dava por consequência do pensamento iluminista e das 

bases teóricas criadas por grandes sociólogos como Max Weber e Émile Durkheim.  

Weber (2004) acredita que a questão religiosa deve ser definida como instância 

de racionalização teórica, sendo vista como uma série de conceitos abstratos que 

dotam a vida humana de sentido. O autor descreve um cenário onde a racionalização 

teórica de valores implica a destruição dos valores descontínuos de práticas rituais 

isoladas, de cerimônias desconexas e deuses demandando sacrifícios e lealdade, e a 

montagem destes valores dentro de visões de mundo cada vez mais simples e 

unificadas, ditando regras para uma vida baseada em valores e costumes morais.  

A racionalização substantiva começa a atuar juntamente com padrões éticos 

da sociedade. Neste sentido, a religião cria uma série de valores que constituem 

visões de mundo racionalmente consistentes através das quais os indivíduos podem 

orientar sua ação em todas as esferas da vida. O autor tenta ainda buscar uma 

resposta para o tipo de racionalidade que tornou viável o atual modelo de capitalismo, 

tendo em vista a religião como um fator de influência, sobretudo o protestantismo. Seu 

objetivo principal é compreender em que medida algumas forças religiosas 

colaboraram para a expansão do sistema capitalista no mundo. Ele afirma que há uma 
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afinidade eletiva entre o protestantismo ascético e o espírito do capitalismo moderno, 

pode-se dizer que religião e economia se chocam em algum momento de suas 

caminhadas. A tese é de que a ética protestante calvinista conferiu algo de particular 

ao capitalismo moderno, o que ajuda na compreensão da especificidade do Ocidente.  

Já Durkheim (2009) preocupa-se com a coesão social, o autor define em seus 

trabalhos dois tipos de solidariedade em que se fundamentam as sociedades 

modernas. A primeira, chamada de solidariedade mecânica, diz respeito a consciência 

coletiva, e outra, conhecida como solidariedade orgânica diz respeito a consciência 

individual sobre a coletiva, há uma diversificação maior das funções, principal 

característica da sociedade moderna. Para o autor os ideais sociais formam uma 

consciência coletiva que existe independentemente das consciências individuais. Ele 

se propõe a estudar a religião por considerá-la um dos sistemas sociais mais 

importantes como sistema de ideais. São estes ideais que compõe uma sociedade e 

não somente um grupo de indivíduos agregados em condições materiais, sendo o 

ideal moral um dos principais. Neste sentido, compreender o papel da religião é 

estudar as condições de formação desses conceitos ligados a moralidade. 

 

[...] um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas 

sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa 

mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas 

aderem. (DURKHEIM, 2000a, p. 32) 

 

A questão cultural é negligenciada por grande parte das teorias tradicionais das 

Relações Internacionais, pesquisadores que buscam compreender o impacto que as 

mais diversas manifestações sociais têm no âmbito internacional recorrem a teoria 

construtivista.  Esta abordagem leva em consideração algumas variáveis como: a 

identidade, interesses e instituições que exercem influência interação entre os 

Estados. Segundo Wendt (2005) o sistema internacional é uma construção social, não 

podendo ser descartada a influência dos indivíduos na construção dos Estados. 

 A teoria construtivista pode ser entendida como uma abordagem cultural da 

política internacional, com foco na percepção das relações de cooperação ou 

rivalidade entre estados. De forma geral, pode-se dizer que os construtivistas 

enxergam a realidade como produto de uma construção na qual os indivíduos são os 

principais atores, refutando teorias clássicas que atribuem aos Estados o 

protagonismo no Sistema Internacional, dentro da lógica internacional isso significa 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

3
9

 

dizer que se trata de uma capacidade dos atores construir essa realidade a seus 

moldes.  

A premissa central e comum a todos os construtivistas é que o mundo 

não é predeterminado, mas sim construído à medida que os atores 

agem, ou seja, que o mundo é uma construção social. É a interação 

entre os atores, isto é, os processos de comunicação entre os agentes, 

que constrói os interesses e as preferências destes agentes. 

(NOGUEIRA E MESSARI, 2005, p. 166) 

 

O conceito de identidade cultural, segundo Giddens (1990), diz respeito à 

construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural, a chamada 

identidade cultural está relacionada com a forma como vemos o mundo exterior e 

como nos posicionamos em relação a ele. Esse processo é contínuo, o que significa 

que a identidade dos sujeitos dentro de uma sociedade está sempre sujeita a 

mudanças. Nesse processo, ao mesmo tempo que projetamos nossas 

particularidades sobre o mundo exterior (ações individuais de vontade ou desejo 

particular), também internalizamos o mundo exterior. É nesse ponto que a identidade 

cultural encontra as relações internacionais, à medida que estes indivíduos absorvem 

do meio externo, variáveis como língua, religião, crenças políticas e ideologias e 

refletem isso na vida em sociedade, estes indivíduos estão agindo como parte do 

sistema internacional, mesmo que inconscientemente.  

Nesse sentido, o fator religioso pode influenciar as relações internacionais 

através do ambiente doméstico. Tem-se como exemplo a difusão das ideias religiosas 

de um Estado religioso para outros Estados, que acaba tornando-se de forma indireta 

uma extensão do seu poder no cenário internacional, como os Estados Unidos e seu 

emblemático lema God bless America como forma de propagar o protestantismo como 

sua religião identitária. Estes estados se encarregam de difundir e se declaram 

principais portadores das normas da democracia e dos direitos humanos, usando essa 

posição política como justificativa em sua interferência na política doméstica em 

muitos países não democráticos. De forma sucinta, os interesses e as identidades dos 

Estados são socialmente construídos por meio da interação entre eles. Sendo assim, 

é importante levar em consideração elementos constitutivos de um Estado, a cultura 

e a religião podem influenciar fortemente a identidade e a política de uma nação, 

ajudando e moldar seus interesses nacionais e preferências na hora de se relacionar 

com os demais Estados. 
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2.1 O USO DA RELIGIÃO COMO MECANISMO DE SOFT POWER 

O fator religioso exerce demasiada influência no plano internacional, é inegável 

a importância da religião frente a política se dá quando analisamos a presença de 

conflitos religiosos, formação de identidades culturais e legitimação política. Nesta 

seção do artigo trataremos sobre a importância do uso da faceta religião-política como 

um instrumento de soft power utilizado pelos países para o alcance de seus objetivos. 

A religião pode ser considerada como o fenômeno social mais antigo do mundo, e 

consequentemente ao exercer suas funções sociais. 

A religião faz-se presente em todos os aspectos do cotidiano mundial, no que 

diz respeito as relações entre os estados não são diferentes, tem-se o fator religioso 

direcionando agendas internacionais e justificando manobras políticas. É indiscutível 

a sua importância ao longo da história, seja como forma de mobilizar e motivar 

multidões ou como atribuidora de sentido a existência humana. Diversos 

pesquisadores apontam que a religião é um instrumento de poder, mesmo que de 

forma indireta. O termo soft power foi utilizado pela primeira vez em 1990 por Nye Jr 

(2004), diversas variáveis podem caracterizar um mecanismo de soft power, sendo a 

religião, a cultura de massa e a reputação dos estados alguns dos exemplos. Nesse 

sentido, o soft power pode ser caracterizado como a capacidade que os estados 

possuem de exercer sua influência sobre os demais, de forma direta ou indireta. 

Segundo Nye Jr (2004): 

 

If am persuaded to go along with your purposes without any 

explicit threat or exchange taking place-in short, if my behavior is 

determined by an observable but intangible attraction-soft power 

is at work. Soft power uses a different type of currency (not force, 

not money) to engender cooperation-an attraction to shared 

values and the justness and duty of contributing to the 

achievement of those values. (NYE JR, 2004, p.7) 

 

A religião, considerada parte significativa da cultura pode, portanto, ser 

compreendida como um mecanismo de soft power, uma vez que as manifestações 

religiosas têm o poder de influenciar diretamente não só o comportamento individual 

como também o de Estados. Tem-se como exemplo os Estados islâmicos que 

fundamentam sua política externa com base em crenças religiosas, construindo assim 

uma agenda baseada em pautas teístas.  



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

4
1

 

Atores transacionais religiosos têm crescido e ampliado seu volume de 

membros através do fenômeno da globalização, sendo muitas vezes encorajados a 

envolver-se em questões transnacionais. Estudos recentes mostram que os novos 

meios de comunicação, como WhatsApp e Telegram, além das mais diversas redes 

sociais têm sido utilizados de forma massiva por organizações religiosas 

transacionais, visando aumentar sua força e tendo como objetivo a incorporação de 

novos adeptos. Em resumo, a globalização facilita o reforço dos laços entre os vários 

tipos de estatais e não-estatais, religiosos e seculares. A distância geográfica ou 

fronteiras internacionais já não são barreiras que impossibilitam a comunicação, 

fazendo com que a religião preste um papel cada vez mais importante dentro do 

cenário internacional e seja propagada de forma mais eficiente que nunca. 

De acordo com Haynes (1998), deve-se reconhecer a importância de atores 

religiosos nas relações internacionais, e também, o poder da religião, como uma forma 

de soft power. A fé representa um meio indireto de propagação de ideais, ou 

ideologias, sem necessariamente apresentar ameaças concretas, usando muito mais 

da argumentação e persuasão como mecanismo de influência. Nesse sentido, a 

religião é uma forma mais branda de exercer poder dentro do sistema internacional. 

Ainda para Nye Jr. (2004), o soft power é a “segunda face do poder”, uma vez que um 

país pode influenciar outro, no aspecto político e cultural. O país influenciado, por sua 

vez pode captar essa incidência por identificação com os valores culturais, admiração 

das ideias e imitação do exemplo de prosperidade do influenciador. 

2.2 O PROTESTANTISMO NO BRASIL E SUAS CONFIGURAÇÕES NO 
TERRITÓRIO AMAZÔNICO. 

O Protestantismo no Brasil traça uma história há mais de 150 anos, iniciando-

se logo nos anos finais do século XIX com a vinda de missionários norte-americanos. 

A partir disso, é de suma importância ter conhecimento da efetiva iniciação da Igreja 

Batista no Brasil, através da Fundação Batista no interior de São Paulo em 1871 e em 

seguida, no ano de 1872, a Fundação da Convenção Batista brasileira, que abriu a 

primeira igreja Batista em Salvador. 

O processo histórico da chegada do Protestantismo na Amazônica relaciona-

se especialmente com o período da Cabanagem (1835-1840), pelo crescimento da 

economia da borracha (1879-1912) no norte do Brasil, especificamente destacando 

as cidades Belém e Manaus no âmbito doméstico e internacional, o que ocasionou 
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uma azáfama elevação demográfica. O crescimento populacional e a riqueza 

conquistada através da economia delicada fazem com que essas cidades atraiam 

atenção especial dos Protestantistas. A presença missionária na região pode ser vista 

como um importante meio para a consolidação do Protestantismo na região 

amazônica. A Igreja Metodista (1739) é considerada a primeira Igreja Protestante a se 

intensificar na região Norte no século XIX. Dados historiográficos coletados na região 

indicam a presença de grupos protestantes na Amazônia há séculos, estando os 

mesmos quase sempre envolvidos em disputas políticas e econômicas em solo 

amazônico. São nações estrangeiras de origem protestante que tentaram fixar as suas 

bases nesse território por volta dos séculos XVI e XVII, como é o caso dos holandeses. 

Pouco se discute sobre o papel dessas missões na região amazônica e seu 

papel no ambiente sociocultural. Os objetivos de divulgação da religião protestante, 

de conversão, de proselitismo e de distribuição de Bíblias talvez não tenham sido 

atingidos da maneira como os missionários esperavam, nem com a rapidez que 

desejavam, porém, esse movimento religioso permaneceu e começou a ganhar 

espaço com os passar dos anos, formando um novo campo religioso. 

Assim, o protestantismo na Amazônia se reinventa adquirindo uma nova 

abordagem, aonde a linguagem acerca de Deus trazida pelos protestantes passa a 

ser interpretada nos acontecimentos meteorológicos, na tentativa de aproximar os 

estudos teológicos da realidade Amazônica. Apesar de o protestantismo não 

apresentar forte destaque ao local de culto, o templo adquire a função de símbolo da 

presença divina e espaço sagrado. No século XIX, época em que Belém e Manaus 

eram cidades que se destacavam no cenário internacional, de acordo com (VILHENA, 

2008), ocorreu um grande fluxo migratório e consequentemente, um significativo 

crescimento demográfico significativo. Essa intensa movimentação populacional, 

somada à riqueza criada pela economia da borracha, fez a Amazônia, sobretudo suas 

grandes áreas urbanas como Manaus e Belém, alvo principal da expansão das igrejas 

protestantes.  

Para uma compreensão mais profunda do tema é preciso também entender o 

processo histórico da implantação das religiões evangélicas na região amazônica, 

existem então duas grandes fases da presença dessas comunidades religiosas. A 

primeira, que vai até os anos 1950, se caracteriza pelo intenso fluxo de missionários 

estrangeiros, enviados à região pelas Congregações em seus países de origem. A 

segunda foi marcada principalmente pela presença de missionários brasileiros, 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

4
3

 

enviados por suas Igrejas para as expedições da região, mais recentemente, 

estudiosos apontam que um novo sistema se inicia, a estratégia agora é que pastores 

de etnia indígena evangelizem outros índios. 

3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Após a realização do estudo teórico, pode-se concluir diversas consequências 

e configurações do Protestantismo na região amazônica. O avanço do protestantismo 

por todo o Brasil, sobretudo na região Norte do país - destacando que a mesma 

contém grande parte do território amazônico - gera um campo muito vasto de estudo 

sobre como esse segmento religioso atua dentro do ambiente amazônico, afetando 

aspectos sociais, econômicos e políticos. Como pode-se observar na Figura 1, grande 

parte da região amazônica tem como grupo religioso dominante os evangélicos: 

  

 

Figura 1: Distribuição da religião no Brasil. 
Fonte: IBGE, 2010.  

 

 Essa expansão do evangelho protestante gera uma série de questões a serem 

discutidas, seja acerca da proteção da identidade cultural dos 180 povos indígenas 
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que habitam a Amazônia legal ou das reais intenções dessas igrejas em sua atuação 

nas comunidades mais vulneráveis do território do Norte brasileiro, como é o caso das 

comunidades ribeirinhas no interior do país e das grandes periferias em centros 

urbanos como Manaus e Belém. A porcentagem de indígenas que se declaram 

evangélicos saltou de 14% em 1991 para 25% em 2010, acima dos brasileiros em 

geral, segundo o IBGE. Em 2018, pesquisa Datafolha apontou uma proporção de 

32%.  

O primeiro e mais importante ponto de análise é a questão indígena. Sabe-se 

que a região amazônica é a área com maior densidade populacional indígena, com 

um percentual de 77% das tribos em solo brasileiro. A quantidade de indígenas na 

região ainda é incerta, com o avanço da globalização populações indígenas passaram 

a fazer seus próprios levantamentos geográficos, refutando dados estimados pelo 

governo, Em Roraima, por exemplo, o DSEI-Leste, administrado pelo Conselho 

Indígena de Roraima (CIR), tem 25.694 índios cadastrados, sem considerar os 

Yanomami e Waimiri-Atroari, localizados naquele estado, enquanto os números do 

IBGE apontam, em todo o estado, 22.331 indígenas. Segundo dados, a região 

amazônica abriga cerca de 59,43% dos índios brasileiros que vivem em terras 

indígenas e apenas 16,09% dos indígenas que vivem nas cidades. 

De acordo com os dados mais recentes do IBGE, é estimado que na região 

Amazônica vivam 60 % dos índios no interior e apenas 16% se encontram nos centros 

urbanos. Com base nesses números, podemos afirmar que existe uma relação direta 

entre a migração e a quantidade de terra e o nível de preservação dos recursos 

naturais nelas existentes. A migração indígena para as cidades é muito mais 

significativa nas regiões em que os índios tiveram seus espaços territoriais reduzidos 

e o ambiente florestal tenha sido degradado. Os grupos indígenas encontram-se 

distribuídos pelos estados que compõem a região conforme apresentado no quadro 

1.  
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Quadro 1: Grupos indígenas que compõem a Região Norte do Brasil. 
Fonte: Heck, 2005. 

 
Hoje, existem 40 agências missionárias no país, organizadas na Associação de 

Missões Transculturais Brasileiras (AMTB), instituição responsável pela organização 

de congressos brasileiros de missões periodicamente. Existem dezenas de missões 

atuando no Brasil e a maioria é de origem internacional e se nacionalizou, como a 

Missão Novas Tribos do Brasil ou a Jovens com Uma Missão (JOCUM). Além dessas, 

há outras que foram surgindo com a ideologia de plantar igrejas, ou seja, formar 

agentes missionários e agentes missionários indígenas para que eles próprios atuem 

como missionários. Elas têm uma visão bastante colonialista da Bíblia. 

Essas agências compõem um mercado de almas que negocia as almas 

indígenas. Há um espírito do capitalismo nessas missões, o qual está associado a 

interesses colonialistas e de submissão do outro a uma forma de ver o mundo. Há 

relatos e casos no Brasil de associações desses missionários com garimpeiros, como 

aconteceu no Amapá, contra os Oiampi, há casos de associações com madeireiros 

etc. Em todos os lugares, esses missionários fundamentalistas estão próximos 

daqueles que também querem explorar o território e os corpos dos indígenas. O que 

reaproxima essas visões, a meu ver, é o colonialismo”. 

A expansão das missões evangélicas em terras indígenas chega a ser mais 

preocupante que a invasão da terra por extratores de matérias primas. Ao longo da 

história, podem-se notar diversos casos de evangélicos fundamentalistas que tentam 

impor o cristianismo sobre o modo de viver dos povos indígenas, sejam eles isolados 

ou não. Porém a situação se tornou ainda mais preocupante, em fevereiro de 2020, 
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após a nomeação de Ricardo Lopes Dias, ex-missionário evangélico, para o cargo de 

coordenador na Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato 

(CGIIRC) da Funai. O escolhido do presidente Jair Bolsonaro para presidir a Funai foi 

alvo de críticas, que veem um processo de sucateamento da instituição, além da 

fragilização das políticas de proteção aos povos indígenas, conquistadas com muita 

dificuldade desde a década de 80. O eleito foi o delegado da Polícia Federal Marcelo 

Augusto Xavier, ligado à bancada ruralista. Em 2019, a Funai também trocou ao 

menos oito dos 39 coordenadores regionais do órgão, sendo a maioria dos novos 

funcionários da organização são compostos militares ou policiais, algo totalmente 

incomum para os padrões do órgão. A aproximação dos evangélicos aos isolados tem 

aumentado também pela facilidade que o governo Bolsonaro dá, ao não fiscalizar e 

sucatear a Funai. 

É importante lembrar que o Brasil prevê em sua constituição que comunidades 

indígenas tem o direito de se manterem isolados por lei, os indígenas têm direito a 

permanecer isolados. É uma política instituída em 1987 que reconheceu vários direitos 

aos povos indígenas, antes disso os povos tradicionais não tinham existência jurídica 

autônoma. A estrutura pública encarregada desse assunto foi criada com o objetivo 

de garantir a proteção dos indígenas e das terras onde vivem, impedindo invasões. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é que esses povos são muito mais 

vulneráveis a doença, pela sua posição de isolamento e pouco contato com as 

doenças modernas, logo o contato com grupos exteriores coloca suas vidas em risco. 

No que diz respeito a pandemia de covid 19, de acordo com levantamento feito pela 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), até 5 de outubro havia 34.816 casos 

de indígenas contaminados pelo vírus, 837 mortos e 158 povos afetados.  

A ocupação dessas áreas por parte de grupos evangélicos tem impacto direto 

na alteração da identidade cultural de povos indígenas na região. Muitas vezes, os 

missionários envolvidos nessas missões religiosas, ao entrarem em contato com os 

indígenas e eventualmente convencem os nativos a converter-se ao protestantismo, 

tecendo uma séria de “recomendações” para que os novos adeptos indígenas abram 

mão de costumes, crenças e abdiquem de parte do seu estilo de vida para viverem 

dentro dos padrões das doutrinas protestantes. A nudez, os cachimbos, o culto a 

deuses pagãos como Tupã e o consumo de bebidas fermentadas feitas à base de 

milho, mandioca, amendoim são proibidas para os indígenas convertidos. Porém, 

segundo a antropóloga Aparecida Villaça, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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(UFRJ), as bebidas fermentadas são muito importantes para a cultura desses povos, 

ela explica “Fazem parte de rituais que são centrais para a perpetuação da cultura e 

da religião.” De acordo com um funcionário da Funai que atua no Estado do Amazonas 

e deu entrevista na condição de anonimato, os missionários impactam fortemente a 

vida comunitária dos povos e os rituais. Demonizam, por exemplo, a Jurupari, um 

personagem mitológico dos povos indígenas, e proíbem o consumo do caxiri, bebida 

alcoólica feita a partir da mandioca. O auto índice de indígenas sendo convertidos tem 

afetado de forma severa o mantimento desses aspectos da cultura indígena, podendo 

causar o desaparecimento de ritos, costumes e conceitos bases que caracterizaram 

as comunidades nativas por séculos. 

Foi fundado em 1991, o chamado Conselho Nacional de Pastores e Líderes 

Evangélicos Indígenas (Conplei), hoje, mais de 2 mil pastores e lideranças que atuam 

com a missão de evangelizar as tribos amazônicas com o lema “Em cada povo uma 

igreja bíblica genuinamente indígena”. As reuniões do Conplei, que tem como base 

teórica a chamada antropologia missionária, reúnem entre 4 mil e 5 mil indígenas. 

Os grupos missionários encontram no atual cenário político e na nomeação de 

Ricardo Lopes Dia um respaldo para intensificarem as missões na Amazônia, de 

acordo com fontes ouvidas pelo ministério público. Dias é membro da já denunciada 

Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB) e, como missionário, atuou junto ao povo 

Matsés, no Vale do Javari, em missão de conversão compulsória. Carregando uma 

série de polêmicas, outro caso envolvendo o MNTB também tem na sua história o 

caso do ex-missionário norte-americano Warren Scott Kennell, condenado por 

pedofilia e abuso sexual de menores indígenas no Acre. O MNTB é ainda mais incisivo 

do que as missões neopentecostais. Relatos como os de reportagens publicadas nos 

sites Repórter Brasil e The Intercept, detalham como esse grupo realiza conversões 

involuntárias, com uso de violência e coação. Em fevereiro, o MPF foi à Justiça contra 

a nomeação de Ricardo numa ação judicial que aponta evidente conflito de interesses, 

riscos à política de não contato e ameaça de genocídio e etnocídio para povos 

isolados e de recente contato. 

Outra polemica envolvendo a organização evangélica MTNB ocorreu quando 

associados iniciaram uma missão ao Vale do Javari, uma região remota perto da 

fronteira com o Peru onde habita a maior concentração de povos indígenas do mundo. 

Com um helicóptero, os fiéis supostamente planejavam entrar em contato e converter 

a tribo Korubo que vive em isolamento voluntário no vale há décadas. A operação 
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corria o risco de espalhar a corona vírus e outras infeções perigosas para pessoas 

altamente vulneráveis a doenças transmitidas por estranhos. Os missionários 

continuaram organizando voos para o vale do Javari até o final de março. Em abril, 

um juiz brasileiro proibiu que eles e outros grupos missionários entrassem na área. 

Em resposta às críticas, o grupo negou que planejava entrar em contato com tribos 

isoladas e disse que não trabalha com povos isolados. 

Outro ponto da análise é a questão de políticas de saúde indígenas e o 

envolvimento de ONGS evangélicas nesse processo. Os evangélicos controlam ainda 

a saúde indígena há décadas, quando o governo do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio 

Lula da Silva criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena dentro do Ministério da 

Saúde em 2010, as leis trabalhistas proibiram o envio de equipes médicas a territórios 

indígenas remotos por longos períodos. Assim, o governo terceirizou a maioria do 

atendimento da saúde indígena, deixando as populações nativas aos cuidados de um 

grupo de evangélicos da Missão Evangélica Caiuá, que há décadas prestava 

assistência médica às comunidades indígenas no estado do Mato Grosso, no sul da 

Amazônia. O governo forneceu os recursos e a Missão Caiuá os administrou. Hoje a 

Missão Cuaiá executa contratos milionários e seu orçamento aumentou doze vezes 

em cinco anos, tornando-se a segunda ONG que mais recebe dinheiro do governo 

federal.  O sistema é um fracasso e a saúde indígena está mais vulnerável do que 

nunca esteve. O maior perigo atual é que a covid-19 mate tantas pessoas que possa 

resultar em genocídio das tribos evangélicas. Os Yanomami e outras tribos denunciam 

a corrupção, intimidação, e falta de serviços básicos de saúde. Em abril, aumentavam 

os casos de Covid-19 e um fundo especial de R$ 4,7 bilhões que foi destinado a 

proteger as comunidades indígenas da Covid-19 ainda não havia sido gasto, 

agravando a letalidade da pandemia. Ao invés disso, a FUNAI aprovou uma política 

autorizando a ocupação e venda de terras indígenas por mineradores. 

A questão preocupa antropólogos, que veem o movimento de ocupação da 

região como um movimento controverso e que deve ser impedido para que haja 

preservação dos povos indígenas que ainda restam na Amazônia brasileira. A 

expansão evangélica ultrapassa as barreiras culturais, e como visto geram danos em 

diversas áreas da vida indígena, ameaçando diretamente a existência desses grupos. 

A única maneira de reverter os irreparáveis danos que estas missões têm causado 

nas comunidades indígenas é o estado brasileiro tomar uma posição de respeito aos 

direitos já existentes, honrar a constituição e zelar pelo mantimento destes povos, 
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principalmente no que diz respeito à autodeterminação dos povos, o que se logra 

simplesmente aplicando a lei. Se a conquista evangélica continuar, as perdas podem 

ser irreparáveis, não só para os povos indígenas, mas também para a extinção de 

uma etnia que está intrinsicamente ligada as bases da cultura nacional de nosso país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise e interpretação dos dados sobre o Protestantismo na 

Amazônia, conclui-se que há uma predominante influência das ideias de igrejas 

protestantes em comunidades ribeirinhas e em tribos indígenas encontradas em 

diversas partes da Amazônia, as quais mostram a necessidade de mais atenção. 

Ademais, percebe-se que há, com as modificações temporais, uma maior presença 

de indígenas e ribeirinhos convertidos, algo que, especialmente se relacionando a 

vigente extinção da cultura indígena, é motivo de preocupação e de críticas. Com um 

governo mais incisivo no avanço em áreas amazônicas, o fator religioso representa 

uma entre as tantas ameaças sofridas pelos povos nativos amazônicos, que tem por 

lei seus direitos protegidos, e devem permanecer isolados para que haja a 

conservação de aspectos como: cultura, crenças, costumes e estilo de vida das 

civilizações amazônicas. 

A valorização e cuidado com as comunidades mais isoladas e mais 

necessitadas é de suma importância, principalmente pelo fato de também fazerem 

parte da identidade cultural do Brasil, e terem sua parcela na formação da identidade 

nacional do país. É importante ressaltar as modificações do contexto em que essas 

civilizações se encontravam, a alteração de seus costumes, a abdicação de suas 

religiões e do culto as suas entidades, caracterizando uma total mudança no seu estilo 

de diversas tribos, dentre as poucas restantes após os severos processos de 

colonização da região. 

A atuação de missões evangélicas na região é muito antiga e também tem um 

sentido civilizacional, uma vez que a missão tem o objetivo de civilizar os “bárbaros”. 

O Evangelho de Marcos diz que se deve pregar o Evangelho a toda criatura, inclusive 

a não humana, ou seja, a todos os bárbaros. Essa relação entre civilização e barbárie 

é recorrente na formação do pensamento ocidental, legitimando a ação de 

aniquilamento destas raças e de suas identidades culturais. O governo brasileiro deve 

cessar qualquer forma de apoio aos missionários que tentam alcançar povos 
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indígenas isolados, e os missionários devem ser impedidos de decidir sobre questões 

indígenas, tanto em nível local quanto federal, buscando a preservação tanto das 

áreas  
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RESUMO  

O artigo tem como tema e foco principal a Insegurança Jurídica e seus efeitos 
na Economia do país, introduzindo acerca da estabilidade nas relações judiciais e a 
irretroatividade do Direito na área administrativa e demais áreas. A primeira parte do 
desenvolvimento aborda acerca da relação entre Direito e Economia, a concepção de 
ambos durante a Idade Média e para o filósofo Adam Smith. Já a segunda parte 
caracteriza-se pelo levantamento da questão acerca das decisões judiciais na 
economia brasileira e os impactos negativos ocasionados por tal decisão, como 
exemplo, é abordado o caso da lava jato e as consequências geradas pelo julgamento 
e condenação. A terceira e última parte do desenvolvimento do artigo, aborda as 
decisões judiciais e seus resultantes negativos na economia em meio à pandemia, 
nesse tópico são abordados casos concretos de decisões judiciais em razão da 
pandemia do novo coronavírus, os impactos gerados devido as medidas restritivas 
adotadas no período epidêmico e a falta de seguridade econômica ocasionada devido 
às decisões judiciais. 
 
Palavras-chave: Direito, Economia, Insegurança Jurídica, Impactos, Decisões 

Jurídicas. 

  

INTRODUÇÃO 

A segurança jurídica é um âmbito do direito que supõe estabilidade nas 

relações judiciais, tanto na forma de não alteração arbitrária das normas, como 

também na previsibilidade do resultado de um processo judicial, esta é uma das bases 

fundamentais do Estado de direito, a vida em sociedade depende da confiança que o 

povo tem neste Estado, ou seja, de que quando houver um direito ferido, este Estado 

irá o amparar, nessa mesma linha de pensamento tem-se o direito do 

desenvolvimento econômico.  

Partindo desse pressuposto, houve a necessidade de abordar o tema: A 

Insegurança Jurídica e seus efeitos na Economia do País, considerando que trata-se 

de uma problemática que oferece riscos a toda a população devido a irretroatividade 

do Direito, não somente no âmbito administrativo, mas, como um todo e que possui 

grande impacto na estrutura econômica do Brasil, de que forma o Estado poderá atuar 
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afim de garantir o princípio da Segurança Jurídica se por hipótese o assunto em 

questão vier a se desestabilizar através de ações e resultados fatídicos. 

RELAÇÕES ENTRE DIREITO E ECONOMIA  

A relação entre direito e economia se originou a partir da construção do homem 

em sociedade, essa relação era estabelecida desde as primeiras civilizações mesmo 

que de forma inconsciente. Na idade média (também conhecida como Idade das 

Trevas), o modo como a economia estava inserida favoreceu para o estabelecimento 

de uma sociedade estamental, para a divisão de classes e a falta de mobilidade social.  

No entanto, somente a partir do século XVIII foram realizados os primeiros 

estudos acerca da economia e do direito, Adam Smith conhecido por ser o primeiro a 

explicar a natureza do sistema econômico e a analisar as mudanças que a economia 

passava durante o período da Revolução Inglesa, descreve que a economia se move 

de acordo com o interesse privado de cada indivíduo, aborda o conceito de mão 

invisível afirmando que: 

 

(...) já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar o 

seu capital em fomentar a atividade (...) e dirigir de tal maneira essa 

atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada 

indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo 

possível a renda anual da sociedade. Geralmente, na realidade, ele não 

tenciona promover o interesse público nem sabe até que ponto o está 

promovendo (...) Ao empregar o seu capital ele tem em vista apenas 

sua própria segurança; ao orientar sua atividade de tal maneira que sua 

produção possa ser de maior valor, visa apenas o seu próprio ganho e, 

neste, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão 

invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. 

Aliás, nem sempre é pior para a sociedade que esse objetivo não faça 

parte das intenções do indivíduo. Ao perseguir seus próprios objetivos, 

o indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais 

eficazmente do que quanto tenciona realmente promovê-lo. (Smith, 

1983, p. 379).  

Adam Smith utiliza a metáfora da mão invisível para explicar as leis de mercado 

e o ajuste entre oferta e procura, o filósofo e economista ainda aborda a ideia do 

mercantilismo e explica que a riqueza de um país reside na habilidade de produzir 

bens, devendo ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor, 

afirmando uma separação necessária entre Direito e Economia, excluindo a tutela do 

Estado sobre as atividades de produção e consumo, no qual estava inserido naquele 
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momento, a partir do filósofo diversas instituições e filósofos deram início ao estudo 

da relação entre Direito e Economia. 

Acredita-se que as decisões acerca da alocação de recursos podem ser mais 

eficientes conforme a quantidade e a amplitude das regulamentações do mercado, 

pois, normalmente ensejam restrições. Além disso, entende-se que tais 

regulamentações quando existentes devem deter a maior estabilidade e o menor grau 

de interferências possíveis, sob o argumento de que a instabilidade e a insegurança 

provenientes de diferentes decisões judiciais reduzem a oferta e crédito e aumentam 

a taxa de juros, dessa forma, a análise de aspectos legais dissociados dos aspectos 

dos sistemas econômicos pode não ser suficiente e, em determinados casos, 

prejudica a sociedade. Consoante Meyerhof Salama, o Direito e a Economia 

apresentam pontos comuns, pois ambos procuram solucionar problemas de 

coordenação, estabilidade e eficiência na sociedade (2008, p. 49).  A relação entre o 

Direito e a Economia pode ainda ser vista a partir dos debates acerca do direito e da 

eficiência econômica, partindo do pressuposto de que as normas jurídicas são 

formuladas de acordo com o ordenamento jurídico de cada país, sendo assim 

classificadas em common law e civil law.  

Richard Posner, um dos principais expoentes na corrente do pensamento 

jurídico, aborda o Direito através da análise econômica consoante as decisões 

judiciais e o seu custo-benefício para que, assim, sejam dirigidos. Na teoria os Direitos 

tornam-se discutíveis e negociáveis. Além disso, a teoria propõe que a Economia 

como forma de racionalização das decisões judiciais fundamentada na 

regulamentação, enseja a ampliação de conflitos ideológicos, logo, a racionalização 

do Direito a partir das leis de oferta e procura limitam-se tratando de garantias 

fundamentais e descaracteriza as minorias e hipossuficiências. 

Posner afirma que: “O Direito deve evoluir a fim de possuir maior eficiência. O 

autor torna as questões jurídicas em problemas pecuniários, dessa forma a escolha 

judicial têm um melhor resultado e eficiência, evitando desperdício social”. 

(POSNER,2010-a). Consoante, Posner busca[...]desenvolver uma teoria moral que 

transcenda o utilitarismo clássico e que firme, como critério de julgamento da equidade 

de uma ação ou instituição, sua capacidade de maximizar a riqueza da sociedade. 

Essa abordagem permite a conciliação de três princípios éticos concorrentes: a 

utilidade, a liberdade e até a igualdade. (POSNER,2010-a, p.138). 
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Levando em conta a relação entre o direito e a economia vários fatos sociais, 

Posner define a Análise Econômica do Direito como um sistema que busca 

compreender e explicar quais efeitos e normas existentes, produzem ou 

correspondem a algum princípio ou critério econômico, sua característica essencial é 

a aplicação da teoria microeconômica neoclássica à análise das principais instituições 

e do sistema jurídico em seu conjunto. A partir da década de 70, ocorrem grandes 

mudanças na economia, o Estado de bem-estar social passa a ser substituído pelo 

individualismo, onde devido à crise passa a ser destacado a concepção do homem 

em sobrestimar as riquezas. 

IMPACTO DAS DECISÕES JUDICIAIS NA ECONOMIA BRASILEIRA 

Estudos mostram que decisões judiciais tem impactado a economia brasileira, 

segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de 

Noronha o Judiciário precisa estar atento, uma decisão que não considere todas as 

dimensões envolvidas pode, simplesmente, destruir um segmento econômico e 

encarecer produtos, em nome de uma proteção ao devedor, muitas vezes indevida, é 

preciso lembrar que a função de proteger é da lei e ao juiz cabe limitar-se a cumpri-la, 

pois, a confusão dos papéis de julgador e legislador só prejudica o cidadão.  

As decisões judiciais por muitas vezes causam impactos negativos na 

economia do país, isso ocorre porque há um embate entre as questões da lógica da 

eficiência econômica e os valores ligados aos direitos fundamentais dos cidadãos, 

muito se questiona pela falta de equilíbrio ao apreciar questões jurídicas que 

influenciam diretamente na economia brasileira. 

O presidente do STJ, Ministro João Otávio também dissertou sobre crimes 

econômicos e corrupção, destacando a possibilidade de celebração de acordos com 

investigados. O magistrado ressaltou a necessidade de o Judiciário, pensando nos 

interesses da sociedade, agir para “punir os empresários e não as empresas”, 

defendendo ainda que “o juiz só pode ter uma ideologia: a da Constituição Federal, 

que prega o direito à livre iniciativa, só com isso em mente ele pode contribuir para 

manter hígida e íntegra a ordem jurídica nacional”.     

Quando adentramos no tocante de decisões advindas do Poder Judiciário que 

resultaram em intervenções no âmbito econômico, é notório os impactos ocasionados 

principalmente às grandes empresas. A operação Lava-Jato, por exemplo, gerou 
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grande impacto negativo à economia brasileira afetando até mesmo toda a América 

Latina. Julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a operação revelou grandes 

esquemas de corrupção no país com envolvimento de políticos, empresários, doleiros 

e agentes públicos, e ainda foram deferidas 285 condenações com a participação de 

600 réus e cerca de 3.000 anos de pena. Durante todo o processo de investigação até 

o momento do ato condenatório, foi possível identificar e acompanhar as resultantes 

desse grande escândalo que interferiu no desenvolvimento econômico do país.  

A operação iniciou-se no ano de 2014 e o decorrer das investigações causaram 

grandes impactos negativos em atividades econômicas, principalmente nos setores 

de construção civil, de gás e petróleo. Empresas como a Petrobrás e a Odebrecht 

foram as mais afetadas, tendo grande queda em seu expoente, além de uma grande 

perda no faturamento após adquirirem prejuízos líquidos. Com todo o escândalo e o 

sensacionalismo da mídia, essas empresas não foram somente prejudicadas, a ação 

gerou reflexos na economia do país que foi desestruturada, ocasionando 

paralisações, aumento de desemprego e saldo negativo em contratações, assim, as 

decisões judiciais além de comprometerem todo o sistema econômico, também 

resultam em consequências sociais indesejadas.  

As investigações envolvendo a empresa Odebrecht resultaram em um grande 

atraso no desenvolvimento de projetos de energia e infraestrutura por toda à América 

Latina, gerando grandes efeitos negativos à outras empresas, aos governos e bancos. 

A associação da imagem da empresa Odebrecht à um escândalo de corrupção 

ocasionou em um efeito manada, em que milhares de pessoas físicas e jurídicas 

também se sentiram impactadas com os efeitos negativos e a crise financeira que já 

surgia por todo o país. Na construção civil, entre os anos de 2014 à 2017, dados 

apontam saldo negativo nas contratações e as demissões chegam a quase cerca de 

991.734 vagas. As grandes empreiteiras foram prejudicadas com quedas de receitas 

e, em consequência, demissões, queda de investimentos e venda de ativos. A 

Odebrecht, considerada a maior construtora nacional, passou, por exemplo, de R$107 

bilhões em faturamento em 2014 para R$82 bilhões em 2017. 

O Desembargador Marcelo Buhatem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

avalia que “Não é crível que essas empresas tenham todo o seu patrimônio congelado 

por conta de malfeitos de corrupção de seus diretores, para pagar multas que sequer 

foram arbitradas. São bilhões de reais bloqueados, que poderiam estar criando 

empregos, gerando renda. Essa forma de entender as empresas de certa maneira 
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criminaliza as suas atividades. Os administradores devem ser afastados. Mas os 

empregos, a renda deve continuar. Especialmente nesse momento, em que o estado 

do Rio está absolutamente paralisado".  

O desembargador também declara que a Lei de Improbidade 

Administrativa enxerga o empresário de maneira desconfiada, e que o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal de que a ação que trata do mau uso de dinheiro público 

é imprescritível. Isso torna com que empresários e políticos possam ter que responder 

por um fato ocorrido 30 anos atrás. “Isso gera uma insegurança jurídica absoluta”, 

afirma Marcelo Buhatem. 

Um possível erro da forma como as decisões judiciais partiram e foram tratadas 

ocasionou desestabilidade e insegurança jurídica na economia do país, não se levou 

em conta os milhares de trabalhadores que poderiam e foram afetados pelo olhar 

desatento do Poder Judiciário ao proferir sua decisão e até mesmo pela forma como 

conduziu o processo, proporcionando grande exposição negativa de tais empresas e 

que fora ainda reforçado pela mídia.  

 

Figura 1 – Resultado da Petrobras – R$ Bilhões 
 

Fonte: SHIMABUKU, Fabiano Augusto Akiyama: Causas e consequências da operação lava-
jato: um estudo econômico e socioambiental da Petrobrás - 2017. 

 

Como se pode observar, de acordo com seus resultados, a Petrobras obteve 

um desempenho ruim após a deflagração da Operação Lava Jato, em comparação 

com os anos anteriores. 

Certamente seria mais viável para a saúde da economia e para os impactos 

originados de decisões judiciais, se houvesse a análise de tais resultantes a partir de 

possíveis decisões judiciais tomadas, como um meio de priorizar a economia brasileira 
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ao invés de comprometê-la e, de certo modo, alcançar o ato de punir todos os 

envolvidos no esquema de corrupção, sem que as empresas, fator gerador de renda 

e movimento econômico, sejam prejudicadas e afetem a ordem econômica, pois, 

equiparado a outras decisões em países desenvolvidos, casos envolvendo, por 

exemplo, USA-Volkswagen, Siemens-Suiça, Alston-França, e tantos outros, tiveram 

como resultados diretores presos, com seus patrimônios confiscados, multas 

avantajadas às empresas, porém, o essencial que seriam os empregos foram 

preservados e assim, foi proporcionado segurança jurídica ao desenvolvimento 

econômico. 

Diante do exposto, é fundamental que no julgamento se leve em conta o fator 

econômico, pois, uma devida decisão pode gerar grande impacto na economia, 

afetando diretamente o seu desenvolvimento. E se a questão é evitar a insegurança 

jurídica, proporcionada pela decisão judicial, isso significa, sem sombra de dúvidas, 

estar em linha de adequação ao pós-positivismo que, diante de um caso complexo, 

faça uma condensação de valores, preocupando-se com a unificação e integridade do 

sistema de normas, para formular decisões que evitem o risco de "efeitos sistêmicos" 

na economia, logo, tal proceder se interliga com as premissas das teorias 

hermenêuticas pós-positivistas, uma vez que essas teorias buscam parâmetros para 

alguma objetividade, para evitar que o recurso aos princípios jurídicos 

(constitucionais) se torne uma "abertura" legitimadora de escolhas tão arbitrárias 

quanto as proporcionadas pela discricionariedade judicial (do positivismo).  

DECISÕES JUDICIAIS COM RESULTANTES NEGATIVOS NA ECONOMIA EM 
MEIO À PANDEMIA 

A pandemia do novo vírus Sars-CoV-2 gerou grandes efeitos na economia do 

país, ocasionando medidas de isolamento que foram adotadas e resultaram em um 

profundo impacto na ordem econômica. Empresários, profissionais liberais, 

trabalhadores informais entre outros, vivenciam a realidade e o peso de decisões 

judiciais que proíbem ou reduzem o exercício de atividades econômicas e até mesmo, 

pleiteiam a redução de valores de contratos no período da pandemia. 

Embora os locatários sofram com as medidas definidas no período de 

pandemia, os locadores também sofrem durante esse período, que, por vezes são 

dependentes de uma única fonte que corresponde à atividade de locação para 

sustento próprio e familiar neste mesmo período. 
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Figura 2: Distribuição dos processos de despejo no estado de São Paulo, por tipo 
das partes (PJ: Pessoas Jurídicas, PF: Pessoas Físicas/Não identificadas). 

 

Fonte: Pedro Mendonça, LabCidade, 2020.  

 

É notório que o processo de despejo contra pessoas jurídicas são minoria, e 

apesar do amplo universo de situações contratuais de locação, as pessoas físicas são 

as mais afetadas por despejos, o que justifica discutir o aluguel enquanto fonte de 

renda essencial para locadores. 

Por 263 votos a favor e 181 contra a Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 

de Maio de 2021, o projeto de lei que proíbe despejos e desocupações até 31 de 

dezembro de 2021. A proposta, que seguirá agora para votação no Senado, pretende 

garantir moradia às famílias atingidas pela crise econômica agravada pela pandemia 

no vírus. O projeto de lei 827/20 abrange imóveis públicos e particulares, urbanos e 

rurais, suspendendo remoções autorizadas desde 20 de março do ano passado, 

quando o estado de calamidade foi decretado. 

Qual a grandeza dos impactos que seriam gerados na situação financeira do 

locador e do locatário em razão das medidas restritivas adotadas na atividade 

econômica no período de pandemia do novo vírus Sars-CoV-2? 

A questão que se busca refletir no artigo, parte da conjectura de análises de 

decisões judiciais, em que não foram considerados os impactos negativos que 

poderiam implicar na vida dos participantes ativos na atividade econômica. Nesse 

diapasão, acerca das locações no período de pandemia e a criação do Projeto de Lei 

N° 827 de 2020, analisaremos as seguintes decisões jurídicas. 
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O processo número: 0707596-27.2020.8.07.0000 trata-se de um agravo 

interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da 

Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual nega o pedido de tutela de urgência 

formulado em Ação Revisional de Aluguel de um escritório. O processo relata as 

medidas restritivas impostas pelo Estado e os impactos sofridos pelo agravante, ao 

final, levando em consideração tais relatos, é concedido o deferimento parcial de 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir o valor do aluguel 

pago pelo agravante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos 

reais) mensais referente os meses de março, abril e maio de 2020. 

É mencionado o Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos, isso significa que 

há força vinculante das convenções, ou seja, se a pessoa física ou jurídica assina um 

contrato, o ato jurídico não ocorre partindo do ato de coação, pelo contrário, é por livre 

e espontânea vontade, logo, torna-se uma obrigação cumprir o contrato celebrado, 

significa também que não há uma reversibilidade na palavra empenhada. Nesse 

sentido, o princípio tem por fundamento dar seguridade aos negócios jurídicos, tendo 

em vista que o acordo faz lei entre as partes. No entanto, o relator ao decidir reduzir 

o valor do aluguel estabelecido mediante um contrato no valor de R$2.000,00 para o 

valor de R$1.300,00 que em nenhum momento foi posto em cláusula no contrato, 

estaria ferindo um princípio que dispõe de direitos da liberdade econômica. 

Em Curitiba/PR, o juiz Gerson Luiz Rocha da 1ª vara de Curitiba/PR, 

determinou a suspensão do pagamento de aluguéis para a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura (Infraero), por meio do Procedimento Comum N°5017470-

58.2020.4.04.7000/PR, referente à locação de espaço comercial no aeroporto 

internacional Afonso Pena. Após a análise, foi considerado que a empresa que pedia 

a suspensão do pagamento à Infraero encontra-se em estado vulnerável 

financeiramente diante das medidas restritivas estabelecidas na atividade econômica 

no período de pandemia. No entanto, partindo desse pressuposto, não seria correto 

também validar as necessidades enfrentadas pela Infraero diante da pandemia? 

Conforme relatado pelo juiz Gerson Luiz, a Infraero mediante o deferimento, salienta 

que: 

[...] a decisão partiu de premissas equivocadas e que a sua manutenção 

acarretaria desiquilíbrio contratual inverso, na medida em que 

acarretaria grande prejuízo à INFRAERO pela singularidade da situação 

da pandemia COVID-19 e pelas inúmeras circunstâncias que aponta, 

dentre as quais, a necessidade de recursos para a manutenção dos 47 
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aeroportos que administra no país e os interesses envolvidos, na 

medida em que retirou o impacto financeiro (de uma crise que atinge a 

todos) de uma pessoa jurídica privada em detrimento do erário público.  
 

 A 22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo diante do Processo N° 

1026645-41.2020.8.26.0100, autorizou a redução no valor da locação paga por 

restaurante em virtude da crise econômica ocasionada pela COVID-19, que resultou 

na redução das atividades e dos rendimentos na camada econômica. Dessa forma, a 

empresa efetuará pagamentos correspondes a 30% do valor original do aluguel, 

correspondendo a R$ 9.170,58, enquanto durar a crise perdurada pela pandemia. A 

decisão deferida pelo juiz Fernando Henrique de Oliveira Biolcati se amolda ao 

Decreto Estadual n°64.881/2020, o mesmo afirma que: 

Tal situação ocasionou a queda abrupta nos rendimentos da autora, 

tornando a prestação dos alugueres nos valores originalmente 

contratados excessivamente prejudicial a sua saúde financeira e 

econômica, com risco de levá-la à quebra. 
 

Todos esses casos mencionados possuem um ponto em comum: o poder 

judiciário, ao deferir os pedidos de redução do pagamento de locação ou evitar os 

despejos e desocupações dessas propriedades, atenta-se somente às necessidades 

dos locatários em razão dos impactos econômicos ocasionados no período da 

pandemia, no entanto, como fica a situação dos locadores? As decisões judiciais 

geraram impactos negativos, tendo em vista que os mesmos também dependem da 

renda gerada a partir do exercício de suas atividades econômicas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo em questão teve como objetivo analisar o contexto econômico a partir 

das decisões judiciais e buscou analisar os impactos da insegurança jurídica na 

economia do país a partir de casos concretos por isso foram utilizados exemplos 

acima de decisões judiciais para embasar a pesquisa acerca dos dados comparativos. 

A pesquisa teve a intenção de proporcionar ao leitor uma postura crítica em relação à 

segurança jurídica do país ao analisar as consequências das conclusões daí tiradas 

para o direito do desenvolvimento.  

O Artigo 170 da Constituição Federal dispões sobre os princípios da ordem 

econômica com o intuito de assegurar a todos uma existência digna. No entanto, como 
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ficam assegurados os princípios que foram feridos por não proporcionar seguridade 

aos direitos pertencentes às pessoas jurídicas ou físicas que dependem da 

seguridade econômica e participação nas atividades para, assim, também suprir suas 

necessidades e direitos básicos, como alimentação, saúde, educação e moradia 

digna?  

Se a fragilidade do discurso da segurança jurídica for assumida de acordo com 

o artigo disposto, é essencial motivar o estudo do conjunto de leis e normas brasileiras 

que o poder judiciário intervenha nas relações econômicas privadas, garantindo 

equilíbrio em suas decisões diante as consequências geradas, a partir da percepção 

de que ambas as decisões judiciais podem prejudicar o bem maior da sociedade.  

Entende-se que cabe ao poder judiciário, através de suas decisões judiciais, dar 

seguridade econômica para não somente aos empresários, que exercem importante 

papel na ordem econômica ao promover a livre iniciativa e concorrência, mas, também 

ao indivíduo como um todo que fomenta a economia do país.  

REFERÊNCIAS  

Ao tentar proteger devedor, juiz pode afetar economia. Revista Consultor Jurídico, 19 de 
março de 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mar-19/juiz-nao-prejudicar-
economia-proteger-devedor-noronha. Acesso em 14 de maio de 2021. 

BRASIL. Poder Judiciário da União. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 
DOS TERRITÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO (202). Número do processo:0707596-
27.2020.807.0000. Agravo de Instrumento – Revisional de Aluguéis – Escritório de 
Advocacia – Pandemia COVID-19 – Atuação do Judiciário – Parcimônia – Deferimento 
Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Terceira Vara Cível da 
Circunscrição Judiciária de Brasília. Relator Desembargador Eustáquio de Castro. Brasília, 1 
de abril de 2020. 

BRASIL. Poder Judiciário. JUSTIÇA FEDERAL. DESPACHO/DECISÃO. PROCEDIMENTO 
COMUM N° 5017470-58.2020.4.04.7000/PR. 1° Vara Federal de Curitiba. Relator Juiz 
GERSON LUIZ ROCHA. CURITIBA, 03 de abril de 2020. 

BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. 
Número do processo: 1026645-41.2020.8.26.0100. 22° VARA CÍVEL. Relator Juiz(a) de 
Direito Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI. São Paulo, 02 de abril de 
2020. 

Efeito Odebrecht atrapalha desenvolvimento da infraestrutura na América Latina, diz 
Moody's. Revista Época Negócios, 3 de maio de 2017. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/epoca-negocios-efeito-
debrecht-atrapalha-desenvolvimento-da-infraestrutura-na-america-latina-diz-moodys.html. 
Acesso em 17 de maio de 2021. 

Executivos, e não empresas, devem ser punidos por corrupção, diz Desembargador. 
Revista Consultor Jurídico, 2 de setembro de 2019. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-set-02/executivos-nao-empresas-punidoscorrupcao. Acesso 

https://www.conjur.com.br/2019-mar-19/juiz-nao-prejudicar-economia-proteger-devedor-noronha
https://www.conjur.com.br/2019-mar-19/juiz-nao-prejudicar-economia-proteger-devedor-noronha
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/epoca-negocios-efeito-debrecht-atrapalha-desenvolvimento-da-infraestrutura-na-america-latina-diz-moodys.html
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/epoca-negocios-efeito-debrecht-atrapalha-desenvolvimento-da-infraestrutura-na-america-latina-diz-moodys.html
https://www.conjur.com.br/2019-set-02/executivos-nao-empresas-punidoscorrupcao


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

6
2

 

em 16 de maio de 2021. 

POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. 2 ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2007. 

REINALDO FILHO, Demócrito. A preocupação do juiz com os impactos econômicos das 
decisões. Uma análise conciliatória com as teorias hermenêuticas pós-positivistas. Revista 
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2299, 17 out. 2009. Disponível 
em: https://jus.com.br/artigos/13707. Acesso em: 14 maio 2021. 

SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “direito e economia”. In: TIM, Luciano Benetti 
(Org.). Direito & economia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

SHIMABUKU, Fabiano Augusto Akiyama. Causas e consequências da operação lava-
jato: um estudo econômico e socioambiental da Petrobrás. São Paulo- 2017. 

SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. São 
Paulo: Abril Cultural, 1983. 

UNGARETTI, Débora; MENDONÇA, Pedro; MOREIRA, Fernanda; ROLNIK, Raquel. 
Labcidade, 2020. Suspensão dos despejos residenciais é medida essencial neste 
momento de pandemia. Disponível em:  http://www.labcidade.fau.usp.br/suspensao-dos-
despejos-residenciais-e-medida-essencial-neste-momento-pandemia. Acesso em 15 de 
maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jus.com.br/artigos/13707/a-preocupacao-do-juiz-com-os-impactos-economicos-das-decisoes
https://jus.com.br/artigos/13707/a-preocupacao-do-juiz-com-os-impactos-economicos-das-decisoes
https://jus.com.br/artigos/13707/a-preocupacao-do-juiz-com-os-impactos-economicos-das-decisoes
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/10/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/10/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/10
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009
https://jus.com.br/artigos/13707
http://www.labcidade.fau.usp.br/suspensao-dos-despejos-residenciais-e-medida-essencial-neste-momento-pandemia
http://www.labcidade.fau.usp.br/suspensao-dos-despejos-residenciais-e-medida-essencial-neste-momento-pandemia


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

6
3

 

DESAFIOS DO COMBATE AO FEMINICÍDIO NO BRASIL COM O AGRAVANTE 
DA PANDEMIA DO COVID-19 

 
Kelly C. C. dos Santos, Jhuliana C. M. da Silva*, Marco Polo Vicente1,  

Natasha Yasmine Castelo Branco Donadon2 
1. Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. *E-mail: jhulianamont@gmail.com  

2. Advogada. Professora do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. 
natasha.donadon@lasalle.org.br  

RESUMO  

São grandes os desafios dos órgãos de combate a violência contra a mulher 
no Brasil, pois as mulheres brasileiras não têm o costume de denunciar as agressões, 
tornando impossível caracterizar o crime de feminicídio, pois o mesmo precisa ter um 
histórico para ter o agravante da pena, se não ele será encarado apenas como 
homicídio, e mais, quando há a denúncia, muitas vezes consegue-se evitar que a 
violência chegue ao feminicídio. A pandemia do covid-19, fez com que tal crime tivesse 
um salto espantoso nos números, pois com as políticas de combate ao coronavírus, 
como o isolamento social, fechamentos dos comércios etc., fez com que as famílias 
ficassem mais tempos juntas, fazendo com que o agressor ficasse mais tempo junto 
com a família, e os estudos mostram que na maioria das vezes, o agressor está dentro 
de casa. A pandemia do coronavírus também fez o Brasil ocupar o quinto lugar no 
número de mortes violentas de mulheres no mundo, segundo uma pesquisa feita pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Dessa forma, ressalta-se a 
importância das políticas públicas como modo de prevenção a violência contra a 
mulher e a necessidade de atenção estatal para uma reeducação social que vise 
ressocializar homens e mulheres para que convivam com igualdade de forma que a 
punibilidade não seja a única alternativa para a prevenção a esse tipo de violência. 

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio. Direito Penal. Dados. Políticas públicas. Covid-
19. 
 

INTRODUÇÃO 

Foi em 1970, para que houvesse mais visibilidade que surgiu o termo 

Feminicídio, e para que também a atenção se voltasse para esse tipo de crime que 

sempre existiu, porém não tinha qualificadora que ajudasse a frear tal crime, e que 

através de ações voltadas para a prevenção se pudesse identificar a grande 

discriminação e formas de opressões sofridas por mulheres que ao fim de tudo ainda 

eram assassinadas de forma cruel e covarde na sua maioria por seus próprios 

companheiros. Lembrando que essa forma de crime não se dá de forma repentina, 

sempre começa com pequenas violências e depois e ao longo do tempo só aumenta 

culminando no assassinato da vítima. A primeira vez que se ouviu o termo feminicídio, 

foi no tribunal internacional de crimes contra mulheres pela feminista Diana Russel, 
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mailto:natasha.donadon@lasalle.org.br
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que aconteceu na cidade de Bruxelas, na Bélgica na década de 70, mais precisamente 

no ano de 1976, e só anos 90 que o assunto foi retomado, a fim de evidenciar mais 

em mais as mortes violentas sofridas por mulheres do mundo todo, mortes estas que 

não eram acidentais e nem repentina, mais com histórico anterior de violência. E em 

1992 esta mesma mulher e seu amigo Jill Radford, publicaram o livro “The Politics Of 

Woman Killing, tornando se assim, a obra de maior referência no que diz respeito aos 

estudos de combate ao crime de feminicídio, este livro foi publicado em New York.   A 

posição do direito penal em relação a outros crimes de é de subsidiário no que diz 

respeito a outros crimes, sendo ele a última forma de resolver conflitos das mais 

diversas formas relacionadas ao maior bem, que é contra a vida.  

O crime de feminicídio, em épocas que ainda não tinha sido qualificado, 

observando o histórico das agressões, até chegar à conclusão de que não se tratava 

de um crime apenas de homicídio, já tinha penas mais acentuadas, enquadrados no 

crime de homicídio qualificado por motivo torpe, assim como está no (inciso I do 

parágrafo 2° do art. 121 do Código Penal Brasileiro), ou também no (inciso II), motivo 

fútil. 

Apesar de o crime de feminicídio ter o agravo citado acima, não existia uma 

pena maior para o criminoso, pelo fato de ele ter cometido o crime com tanta 

crueldade, tendo em vista que a vítima era mulher e não tinha chance de se defender, 

e isso não era observado. Quando a Lei 13.104/15 foi criada para tipificar e aumentar 

mais a pena para o crime cometido contra mulher, pelo fato de ela ser mulher, isso 

aparentemente freiraria mais a violência contra as mulheres, no entanto, o que se vê 

mais é o aumento acentuado desse tipo de crime, deixando claro que só aumentando 

a punição não é suficiente para a diminuição dos índices de feminicídio. 

Com a chegada da Pandemia no mundo, várias políticas públicas foram 

adotadas a fim de conter o avanço do vírus, uma delas foi o isolamento social, fazendo 

com que o agressor ficasse mais tempo em casa, que por sinal é o local onde mais 

acontece o crime, disparando os números de feminicídio. 

  Ações de prevenção foram criadas, iniciativas de combate ao crime de 

feminicídio foram tomadas, tanto pelos órgãos do governo quanto de entidades 

religiosas e privadas, a fim de incentivar as mulheres a denunciar a violência sofrida, 

tendo em vista que o maior obstáculo enfrentado pelos órgãos é a falta de dados que 

possam evitar o crime e levar a prisão e a qualificação do crime como sendo 

feminicídio. 
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2 FEMINICÍDIO  

2.1.Feminicídio no Direito Penal Brasil 

No Brasil, o crime de feminicídio foi definido legalmente desde a entrada em 

vigor da Lei nº 13.104 em 2015, que alterou o art. 121 do Código Penal (Decreto-Lei 

nº 2.848/1940), para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio. Segundo o Código Penal (2015).  A prevenção ficou melhor de ser 

trabalhada, por causa das penas mais duras e da qualificação do crime. A pena 

prevista para o crime de feminicídio e de 12 a 30 anos de reclusão, lembrando que 

aumentou a pena pela inclusão da qualificação do homicídio simples em feminicídio 

quando este se dê nas circunstâncias que é: “violência doméstica e familiar e/ou 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Ao incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, o crime 

foi adicionado ao rol dos crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990), tal qual o estupro, 

genocídio e latrocínio, entre outros. Crimes hediondos são os crimes que o Estado 

entende como de extrema gravidade, aqueles que causam mais aversão à sociedade, 

e, portanto, que merecem um tratamento diferenciado e mais rigoroso do que as 

demais infrações penais. No que diz Capez (2012, p. 202), “Homicídio qualificado 

trata-se de causa especial de majoração da pena”, e o 

feminicídio é a ponta do iceberg. Não podemos achar que a 
criminalização do feminicídio vai dar conta da complexidade do tema. 
Temos que trabalhar para evitar que se chegue ao feminicídio, olhar 
para baixo do iceberg e entender que ali há uma série de violências. E 
compreender que quando o feminicídio acontece é porque diversas 
outras medidas falharam. Precisamos ter um olhar muito mais 
cuidadoso e muito mais atento para o que falhou. (CAPEZ, 2012, p. 
202). 

Para além do aumento penal, o aspecto mais importante da tipificação, 

segundo especialistas, é a oportunidade aberta para que se dê visibilidade ao 

feminicídio e, ao mesmo tempo, se conheça de modo mais apurada sua dimensão e 

características nas diferentes realidades vividas pelas mulheres no Brasil, permitindo 

assim o aprimoramento das políticas públicas para coibi-lo e atuar de modo 

preventivo. (CAMPOS, 2010). 

2.2 Dados sobre o Feminicídio  

  Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas autoridades é a falta de 
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dados que comprovem que tal crime praticado caracteriza um Feminicídio, pois os 

números que se têm muitas das vezes são de homicídio sem o histórico da violência 

que a vítima vinha sofrendo. Feminicídio corresponde a uma grande proporção desses 

crimes, mas não se tem uma definição específica na Lei Penal. Ou seja, para que 

esse crime seja considerado Feminicídio dependerá dos possíveis registros de 

agressões anteriores que essa vítima já vinha sofrendo. Na maioria das vezes não 

ocorre o registro, o que faz com que o homicídio seja apenas visto como homicídio 

simples. 

A falta de dados oficiais sobre mortes de mulheres no Brasil, tem sido o maior 

obstáculo para se ter os verdadeiros números dos casos de feminicídio. “O medo de 

denunciar também é um grande motivo para que as autoridades não cheguem a esses 

dados”.  (PASINATO, 2011, p. 233). 

Porém apesar de não existir dados exatos, podemos obter alguns números. 

Segundo dados dos Ministérios Públicos estaduais, divulgados recentemente, o Brasil 

registrou entre março de 2016 e março de 2017, oito casos de feminicídio. No total, 

foram 2.925 casos no país, aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. No estado 

de São Paulo, foram 974 investigações sobre feminicídio, sendo 93 mulheres mortas 

por seus companheiros no 1º semestre deste ano. 

De janeiro a julho de 2018, o Ligue 180 registrou 27 feminicídio, 51 homicídios, 

547 tentativas de feminicídio e 118 tentativas de homicídios. No mesmo período, os 

relatos de violência chegaram a 79.661, sendo os maiores números referentes à 

violência física (37.396) e violência psicológica (26.527). 

O feminicídio é resultado de muitos anos de violência doméstica, que vai das 

menos graves, escalando casos mais graves. “Então agressões físicas, violência 

psicológica, ameaças”, disse Canineu (2018, p.1).  

2.3  Dados e índices sobre o aumento do Feminicídio no Amazonas com a 
chegada da Pandemia. 

A violência contra a mulher não é um assunto recente, mas em tempo de 

Pandemia foi potencializado ainda mais esse problema que apesar de já ter sido 

identificado e qualificado, com a crise do coronavírus se agravou ainda mais. De 

acordo com dados da Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSPAM), os 

crimes de feminicídio cresceram 67% em 2020, na capital e interior.  

No Estado, foram registradas 16 ocorrências, contra 9 casos registrados em 
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2019. Em Agosto foi o mês mais violento, onde ocorreram mais ocorrências vitimando 

6 mulheres, e o mês de abril registrando o menor índice, onde foi o mês em que o 

Estado enfrentava a primeira onda da Covid-19 e seguia as medidas mais rígidas 

restrições. 

A delegada responsável, afirmou que as agressões entre casais têm 

aumentado na pandemia e o fator principal é briga por questões conjugais, o fato de 

não sair de casa, ou financeiras. O crescimento foi notado não somente no Amazonas, 

mas em todo o Brasil. 

Uma outra observação citada pela delegada, foi o crescimento de casos de 

filhos que assassinam as próprias mães. A delegada afirmou que durante as 

investigações, o feminicídio é constatado, entretanto, no boletim de ocorrência o caso 

não é atualizado, dando a sensação de que os números não refletem a quantidade de 

casos notificados. Muitos casos, acabam sendo registrados como homicídio ou lesão 

corporal seguida de morte, onde muitas das vezes isso acontece por falta de 

investigação por parte da polícia e Estado, onde ao invés do crime ser tipificado como 

feminicídio, ele entra nessa estatística de homicídio. 

Outro ponto que chama atenção é o crescimento deste tipo de assassinato no 

interior do Estado, conforme a Secretária de Segurança Pública em 2020 foram 

registrados 3 casos de feminicídios, enquanto em 2019 não houve nenhum registro. 

Com o aumento de casos de violência contra a mulher durante o isolamento 

social, foi possível constatar que o Brasil tem uma frágil política sobre esse tema e 

não se preparou por meios de ações do governo federal para enfrentar essa demanda. 

No Amazonas, por incentivo do Estado foi criado um Núcleo de Combate ao 

Feminicídio, cujo objetivo é investigar os homicídios consumados ou tentados, tendo 

como vítimas mulheres ou com motivação de gênero. A unidade tem a finalidade de 

combater o aumento de número de casos de violência contra a mulher que subiu 40% 

no primeiro semestre de 2020. 

O Tribunal de Justiça do Amazonas em 2020 criou no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado do Amazonas, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e Familiar que, dentre outras atribuições, tem a de contribuir 

para o aprimoramento da estrutura e das políticas do Poder Judiciário na área do 

combate e da prevenção à violência contra as mulheres. 

O estado juntamente com várias entidades que se preocupam com esse tema, 

chegou à conclusão de que a prevenção é a melhor medida para conter o aumento 
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dos crimes de feminicídio, e também ajudar a diminuir os casos, criando políticas 

públicas que visem educar tanto os agressores como as vítimas, estimulando e 

encorajando-as a denunciar, pois denunciando, os órgãos competentes tem como se 

antecipar e buscar proteger as vítimas. Identificando o agressor antes que ele cometa 

o crime final, fica mais fácil evitar o feminicídio.  

3 LEI MARIA DA PENHA  

3.1 Diferença entre a Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. 

Embora ambas tratem de casos de violência contra a mulher, a lei Maria da 

Penha e do Feminicídio são distintas na legislação brasileira, mas podem ser 

consideradas complementares. 

A lei [Maria da Penha] deve ser vista, no entanto, com um ponto de 
partida, e não de chegada, na luta pela igualdade de gênero e pela 
universalização dos direitos humanos. Uma das continuações 
necessárias dessa trajetória é o combate ao feminicídio. (BRASIL, 
2013, p. 106) 

A Lei Maria da penha (11.340/2006) foi criada com o objetivo de proteger a 

mulher vítima de violência no âmbito doméstico e familiar, A lei não define penas Cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

contemplando não somente casos de agressão física,  estão previstas as situações 

de violência psicológica como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, 

destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia. 

Recentemente houve mudanças na lei Maria da penha o atual presidente do 

Brasil, Jair Messias Bolsonaro sancionou a aplicação de medidas protetivas de 

urgência a mulheres ou a seus dependentes, em casos de violência doméstica ou 

familiar. A lei possibilita maior eficácia na tomada de decisão por autoridades da 

Justiça e da Polícia. 

De acordo com a norma, verificada a existência de risco à vida ou à integridade 

física da vítima, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de 

convivência com a vítima. 

A medida de afastamento cabe à autoridade judicial ao delegado de polícia, 

quando o município não for sede de comarca; ou ao policial, quando o município não 

for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. 

Quando as medidas forem determinadas por delegado ou policial, o juiz precisa ser 
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comunicado no prazo máximo de 24 horas e ele decidirá, em igual prazo, sobre manter 

a decisão ou revogar a medida aplicada, devendo informar ao Ministério Público 

simultaneamente. 

Quando esta conduta não é motivada por esses sentimentos de desprezo, o 

crime de matar uma mulher torna-se, especificamente, um “Femicídio”, o que fomenta 

uma confusão entre as duas nomenclaturas. No entanto, podemos concluir que o 

componente necessário para caracterizar o Feminicídio é a existência da violência 

baseada apenas no gênero e não apenas no sexo feminino. (BIANCHINI, 2015). 

A Lei nº 13.104/2015, chamada de Lei do Feminicídio, surgiu para tipificar o 

crime de homicídio doloso contra a mulher, por condição de sexo feminino além de 

incluir Feminicídio no rol dos crimes hediondos trazidos pela Lei 8.072/90, o que 

impede que o acusado seja solto mediante pagamento de fiança, a nova Lei também 

criou uma causa de aumento de pena (um terço até a metade) quando o feminicídio 

tenha sido praticado durante a gestação, nos três meses posteriores ao parto, contra 

pessoa menor de quatorze anos, contra pessoa maior de sessenta anos, contra 

pessoa portadora de deficiência, na presença de descendente da vítima e na presença 

de ascendente da vítima. bem como mostrou um grande avanço na luta contra a 

violência doméstica, trazendo mais rigor ao crime de homicídio contra a mulher, 

tipificando-o como qualificadora. Para que seja configurado um Feminicídio não basta 

que a vítima apenas seja mulher, o crime deve ser praticado contra a mulher por 

“razões da condição do sexo feminino”, estas razões foram adicionadas ao art. 121 

do Código Penal, em seu § 2º-A, sendo elas: violência doméstica e familiar contra a 

mulher, menosprezo à condição de mulher e discriminação à condição de mulher.  

  Com a pretensão de buscar a realização de um tratamento especial às 

mulheres, em 1979, a Organização das Nações Unidas aprova a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e, em 1994, é 

aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher “Convenção de Belém do Pará”. São esses os principais documentos 

existentes atualmente para a proteção internacional dos direitos humanos das 

mulheres. 

  A Convenção ainda afirma que a violência contra a mulher “é uma ofensa à 

dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais 

entre mulheres e homens” e que sua eliminação é condição indispensável para o 

desenvolvimento individual e social da mulher e sua plena igualitária participação em 
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todas as esferas da vida. 

 O Pacto de San José da Costa Rica estabelece no seu preâmbulo que a 

proteção do sistema é “coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno 

dos Estados americanos”. Há na doutrina dos tratados internacionais uma forte 

discussão quanto à validade jurídica dos preâmbulos. No entanto, seguindo a intenção 

manifestada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, os 

Tratados devem ser interpretados em seu conjunto (MAZZUOLI, 2002. p. 70) sendo o 

preâmbulo parte importante para compreender as finalidades do mesmo para que 

assim, seja aplicado de maneira consoante com seus propósitos. 

 É importante mencionar que, para acionar um Estado na esfera internacional 

é fundamental estabelecer sua responsabilidade. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte) vem afirmando que a responsabilidade internacional dos Estados 

surge no momento da violação das obrigações de respeitar e garantir as normas de 

proteção, conforme estabelecido nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. (SANTANA, 2007, p. 59). Contudo, sua implementação só pode 

ocorrer se o Estado não fornece recursos internos eficazes para punir a violação ou a 

partir do esgotamento desses (TRINDADE, Tratado de Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, 1999 p. 100) desses. Assim, na medida em que esses forem 

fornecidos, sendo os agentes perpetradores da violação punidos e dada a reparação 

adequada à vítima, extingue-se a responsabilidade do Estado. 

Assim sendo, a responsabilidade internacional do Estado por violação de 

direitos humanos decorre das circunstâncias em que o Estado deixa de cumprir os 

Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. Essa responsabilidade 

pode advir tanto da atuação do poder Executivo, Judiciário ou Legislativo, que pode 

ter como fato originário tanto atos comissivos como omissivo dos respectivos Poderes. 

CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo identificar desde quando começou-se 

perceber que o crime cometido contra a mulher em razão de gênero não poderia ser 

punido como homicídio normal, e que deveria ter uma qualificadora a mais. Também 

identificou que devem ser criadas formas de incentivar as mulheres a denunciar os 

crimes de violência doméstica, para que assim possam ser tomadas as devidas 

providências para se evitar que aconteça o feminicídio, tendo em vista que tal crime 
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acontece geralmente após anos de violência. 

Concluiu-se também que a violência contra a mulher é algo que já existe desde 

o início de tudo, e que não só no Brasil, mas em todo mundo, pode-se observar que 

há um empenho, dos governos e entidades não governamentais, em achar formas de 

combater tal crime. 

No Amazonas, os órgãos que combatem os crimes contra as mulheres, tem se 

empenhado ao máximo para identificar com bastante antecedência  o agressor antes 

que ele cometa o crime final. Tal combate se dá com campanhas de conscientização 

e abrindo várias linhas e formas de as mulheres denunciarem violências e abusos 

contra elas. 

Todo ser humano tem direito à vida, garantido pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988. 

Respeitar a vida é algo que deve ser levado a risca por todos que vivem em 

uma sociedade organizada, respeitar a vida de uma mulher, banindo a violência 

doméstica com políticas públicas de prevenção desde os primeiros passos de um ser 

humano nas escolas, igrejas, deve ser algo primordial para diminuir ou quem sabe 

parar de vez o crescente índice de feminicídio, não só no Brasil, mais em todo mundo. 

A pandemia agravou ainda mais o sofrimento de mulheres que sofrem com os 

agressores dentro do próprio convívio doméstico. Com isso as autoridades estão 

tomando atitudes mais enérgicas para frear o aumento do crime de feminicídio. O 

desafio ainda é encorajar as vítimas de agressões a denunciar, através de linhas 

telefônicas disponibilizadas e evidenciadas nas mais diversas modalidades de mídias, 

para assim o estado tomar atitudes mais eficazes para combater e evitar que aconteça 

o feminicídio. 
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RESUMO 

Discorrem sobre a Responsabilidade Civil do Estado do Amazonas frente à falta 
de oxigênio nos hospitais da rede pública estadual, o estudo visa apurar se o Estado 
do Amazonas responde civilmente diante dos óbitos ocorridos pela falta de oxigênio 
nos hospitais da rede pública estadual? Para isso, serão utilizados o Método dedutivo 
e explicativo, abordagem qualitativa e o tipo da pesquisa será bibliográfica. Diante dos 
dados levantados verifica-se que ocorreu omissão do Estado referente a falta de 
oxigênio, previsto como falha na prestação de serviço hospitalar, nos quais 
acarretaram os óbitos. Em decorrência disso, a Responsabilidade Civil é objetiva. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Óbitos; Falha na Prestação de Serviço; Responsabilidade Civil 
Objetiva.  

INTRODUÇÃO  

A pesquisa tem como proposta discutir a Responsabilidade Civil do Estado do 

Amazonas frente à falta de oxigênio nos hospitais da Rede Pública Estadual. Em 

janeiro de 2021, houve aumento expressivo no número de óbitos por falta de oxigênio 

no Estado ocasionado pelas falhas na gestão de saúde pública estadual. Nesse 

contexto, o texto visa apurar se o Estado do Amazonas responde civilmente diante 

dos óbitos ocorridos pela falta de oxigênio nos hospitais da rede pública estadual?  

Em virtude da importância desse estudo no que diz respeito essa controvérsia, 

o objetivo principal é identificar a Responsabilidade Civil do Estado do Amazonas 

frente à falta de oxigênio nos hospitais da rede pública estadual. Temos como 

objetivos específicos: analisar a responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado do 

Amazonas frente à falta de oxigênio nos hospitais da rede pública estadual; investigar 

a negligência, imprudência e imperícia do Estado do Amazonas pela falta de oxigênio 

nos hospitais da rede pública estadual; avaliar se ocorreu ato ilícito por parte do 

Estado do Amazonas/ governador/secretário de saúde, diante dos óbitos ocorridos 

pela falta de oxigênio nos hospitais da rede pública estadual. 

mailto:20891011@faculdadelasalle.org.br
mailto:20890785@faculdadelasalle.org.br
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Justifica-se pelo elevado número de óbitos ocorridos em janeiro de 2021 no 

Estado do Amazonas pela falta de oxigênio, nos quais chamaram a atenção do mundo 

inteiro frente ao estado de calamidade pública sofrido por esse ente federativo.  

Nesse sentido, um dos pressupostos para que haja responsabilidade civil é o 

nexo causal, o liame entre a causa e o efeito, elemento imaterial da responsabilidade 

civil. Cavalieri Filho (2020, p.49), com brilhantismo conceitua: 

O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É 
o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 
resultado. No que tange a responsabilidade subjetiva (culpa), como 
visto, pode se dar de duas formas lato sensu (genérica) ou stricto 
sensu. 

O nexo de causalidade acarreta a dois tipos de responsabilidades, as quais 

são: subjetiva (culpa) e objetiva (conduta). No que tange a responsabilidade subjetiva 

(culpa), como visto, pode se dar de duas formas lato sensu (genérica) ou stricto sensu. 

Segundo a Teoria da Subjetividade, a vítima, por sua vez, deve comprovar a finalidade 

do agente em praticar o ato danoso, podendo ainda verificar a sua conduta se a 

mesma foi imprudente, negligente ou imperito. 

Dentro da responsabilidade, tem-se, também, a objetiva, por sua vez, o sujeito 

se torna responsável pela conduta praticada não havendo necessidade de 

comprovação de culpa ou atividade de risco. 

Segundo os ensinamentos de Gonçalves (2007, p. 40): “A responsabilidade 

civil tem, pois, como um de seus pressupostos, a violação do dever jurídico e o dano. 

Há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou 

secundário, que é o de indenizar o prejuízo” 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este projeto será de natureza descritiva e explicativa, em se tratando da parte 

descritiva, consiste em estudar e descrever as peculiaridades do tema a ser descrito, 

que de acordo com Gil (1996, apud Silva e Ferreira, 2007), serve para constituir um 

trabalho de observação, registro, análise, classificação e interpretação dos fatos 

coletados. Mas sem a interferência do pesquisador, no caso o aluno. (SILVA E 

FERREIRA, 2007). No quesito explicativo Vergara diz que visa esclarecer quais 

fatores contribuem, de alguma maneira, para a ocorrência de determinado fenômeno, 

dessa forma utilizará instrumentos bibliográficos como fonte principal para elaboração 
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do trabalho. (VERGARA, 2004). A pesquisa bibliográfica implicará em um 

levantamento de literaturas científicas, que servirão de base e orientação no processo 

de elaboração do projeto, em que os dados serão coletados de sites científicos que 

possibilitem dados seguros, os quais auxiliarão no desenvolvimento do projeto, bem 

como em livros de autores conceituados e entendidos no assunto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.2 DA OMISSÃO NA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

1.2.1 Situação epidemiológica da Covid-19 no Estado do Amazonas 

Conforme dados extraídos do Plano de Contingência Estadual para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus 2019-nCoV, 5ª versão (2020, p. 07),  o Estado do 

Amazonas teve pleno conhecimento do aumento de internações desde setembro de 

2020, como demostrado a seguir. 

No que se refere as UTIs, a capacidade é de 153 leitos de UTI na Rede Pública 

de Saúde, em setembro foram ocupados 91 leitos, à medida que as ocupações dos 

leitos aumentaram para 106 em outubro, ao passo que em novembro aumentaram 

para 125 e em dezembro os dados indicam um crescimento no número de 

internações, conforme a Figura 1. 

Figura 1 – Leitos clínicos ocupados por pacientes com Covid-19, 01 de setembro a 08 de 
dezembro de 2020. 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1I_rJpbNy4rPbwzXidxGuX-i5dc6pYjtO/view. Dados atualizados 
em 10/12/2020. 

 

Mesmo de posse de todo esses dados confirmando o aumento do número de 

casos de Covid-19 e internações desde setembro de 2020, a Secretaria de Estado de 

Saúde permaneceu negligente, quanto ao planejamento de insumos, no caso 

fornecimento de oxigênio. Constata-se a negligência e imperícia do Estado do 

https://drive.google.com/file/d/1I_rJpbNy4rPbwzXidxGuX-i5dc6pYjtO/view
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Amazonas, pois segundo informações extraídas do Portal da Transparência do Estado 

do Amazonas, foram consolidados no ano de 2020, a Receita de R$ 487.005.408,61 

(quatrocentos e oitenta e sete milhões, cinco mil e quatrocentos e oito reais e sessenta 

e um centavo), valores destinados ao Combate ao Covid-19. Isso demonstra que o 

Estado tinha recursos para a compra desse insumo e não o fez por falta de 

planejamento. 

Outrossim, os números de mortes por Covid-19 apresentados na Figura 2, 

retirados dos registros mensais apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde, 

a partir dos meses de março a dezembro de 2020, bem como janeiro de 2021. Em 

março de 2020 foram registradas 04 mortes por Covid-19, desde então no decorrer 

dos meses os números de mortes tiveram um aumento significante, o mês de maio de 

2020 apresentou 1590 mortes, verifica-se que nesse mês ocorreu o maior número de 

mortes por Covid-19. Porém, em janeiro de 2021, mês de referência do presente 

estudo ocorreram 3815 mortes, acima do dobro do mês de maio de 2020. Os dados 

expostos demonstram a desproporcionalidade em relação aos números de mortes no 

decorrer do ano de 2020 e o mês de janeiro de 2021, mesmo mês que faltou oxigênio 

nos Hospitais Estaduais. 

 

 

Figura 2: Mortes por Covid-19 no Estado do Amazonas 
 

Fonte: Fundação de Vigilância em Saúde. Disponível em: 
https://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/60/2. Dados atualizados em: 22/04/2021. 

 

Dessa forma, Cavalieri Filho, (2020, p. 76), preleciona o ato omissivo:  

A omissão, como pura atitude negativa, não pode gerar física ou 
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materialmente o dano sofrido pelo lesado; mas entende-se que a 
omissão é causa do dano, sempre que haja o dever jurídico especial 
de praticar um ato que, seguramente ou muito provavelmente, teria 
impedido a consumação desse dano. 

 

Diante dos dados levantados, configura-se o ato omissivo pelo Estado do 

Amazonas, como gerador do dano sofrido pelas vítimas, consequentemente deve 

responder na forma dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil: 

Verifica-se que a responsabilidade do Estado é objetiva, fundada na teoria da 

culpa administrativa, na qual leva em consideração a relação de causa e efeito entre 

o comportamento administrativo e o evento danoso, não há indagação quanto a culpa 

do agente administrativo, exige-se somente de o lesionado provar a falha do serviço.  

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem se 

posicionado, no sentido de que a responsabilidade dos hospitais e clínicas, é objetiva 

em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração de 

culpa relativa aos atos lesivos. (STJ, AgInt no AREsp 1155735/SP, QUARTA TURMA, 

DJe 03/04/2018). (grifo nosso) 

Neste sentido, em atenção aos jugados acima, a Responsabilidade de 

hospitais e clínicas pela falha na prestação de serviços são de natureza objetiva, 

dispensada a demonstração de culpa relativa aos atos lesivos, basta que tenha 

ocorrido a falha, o que de fato ocorreu no que se refere a falta de abastecimento de 

oxigênio nos hospitais da Rede Estadual, tendo como vítimas 3815 pessoas, que 

tiveram suas vidas ceifadas pela negligência estatal. 

CONCLUSÃO  

O estudo contribuiu para apurar a Responsabilidade Civil do Estado do 

Amazonas em relação a falta de oxigênio nos hospitais da Rede Pública Estadual, 

constatou-se a omissão do Estado com a falha na prestação de serviço, tendo como 

consequência a morte de 3815 vítimas.  

Considerou-se ato ilícito praticado pelo Estado, com Responsabilidade Civil 

Objetiva, fundada na Teoria da Culpa Administrativa, pela negligência, imprudência e 

imperícia dos envolvidos nesse processo, como também para evidenciar o despreparo 

governamental na organização e estruturação do fluxo médico-ambulatorial para o 

atendimento das pessoas acometidas pela doença. 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

7
8

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. CÓDIGO CIVIL. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis 
/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 21/05/2021. 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ 
constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21/05/2021. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z-1/s/sistema-unico-de-saude-sus-
estrutura-principios-e-como-funciona. Acesso em: 22/05/2021.  

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 14. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2020. 

FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Disponível em:  https://www.fvs.am.gov.br/ 
indicadorSalaSituacao_view/60/2. Acesso em: 22/04/2021. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de Direito Civil: volume único/ Pablo Stolze Gagliano e 
Rodolfo Pamplona Filho. 3. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10ª Ed.São Paulo Saraiva, 2007. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. Disponível em:     
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/isso-e-uma-inverdade-reafirma-white-martins-
sobre-fake-news-de-falta-de-pagamento-do-governo-do-amazonas/. Acesso em 21/05/2021. 

GUIMARÃES, Torrieri D. Dicionário Jurídico. 23 ed. São Paulo: Rideel, 2019. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Disponível em: 
http://www.paho.org/pt/noticias/15-1-2021-opas-envia-equipe-manaus-para-apoiar-acoes-
controle-da-covid-19-no-municipio-e. Acesso em: 23/05/2021.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-
da-Sa%C3%BAde/o-que-e-a-oms.html. Acesso em: 22/05/2021. 

PLANO DE CONTIGÊNCIA ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE 
COVID-19. Disponível em: https://www.fvs.am.gov.br/publicacoes.https://drive. 
google.com/file/d/1I_rJpbNy4rPbwzXidxGuX-i5dc6pYjtO/view. Acesso em: 22/05/2021 

SANTOS, Luana C. S. Atos lesivos a Saúde Pública em meio a uma pandemia. Disponível 

em: https://santosluanacs.jusbrasil.com.br/artigos/836656296/atos-lesivos-a-saude-publica-

em-meio-a-uma-pandemia. Acesso em 02.05.2021. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Disponível em: http://www.saude.am.gov.br/. 
Acesso em 22/04/2021.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2004. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis%20/2002/l10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis%20/2002/l10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/%20constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/%20constituicao/constituicao.htm
http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z-1/s/sistema-unico-de-saude-sus-estrutura-principios-e-como-funciona
http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z-1/s/sistema-unico-de-saude-sus-estrutura-principios-e-como-funciona
https://www.fvs.am.gov.br/%20indicadorSalaSituacao_view/60/2
https://www.fvs.am.gov.br/%20indicadorSalaSituacao_view/60/2
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/isso-e-uma-inverdade-reafirma-white-martins-sobre-fake-news-de-falta-de-pagamento-do-governo-do-amazonas/
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/isso-e-uma-inverdade-reafirma-white-martins-sobre-fake-news-de-falta-de-pagamento-do-governo-do-amazonas/
http://www.paho.org/pt/noticias/15-1-2021-opas-envia-equipe-manaus-para-apoiar-acoes-controle-da-covid-19-no-municipio-e
http://www.paho.org/pt/noticias/15-1-2021-opas-envia-equipe-manaus-para-apoiar-acoes-controle-da-covid-19-no-municipio-e
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/o-que-e-a-oms.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/o-que-e-a-oms.html
https://www.fvs.am.gov.br/publicacoes.https:/drive.%20google.com/file/d/1I_rJpbNy4rPbwzXidxGuX-i5dc6pYjtO/view
https://www.fvs.am.gov.br/publicacoes.https:/drive.%20google.com/file/d/1I_rJpbNy4rPbwzXidxGuX-i5dc6pYjtO/view
https://santosluanacs.jusbrasil.com.br/artigos/836656296/atos-lesivos-a-saude-publica-em-meio-a-uma-pandemia
https://santosluanacs.jusbrasil.com.br/artigos/836656296/atos-lesivos-a-saude-publica-em-meio-a-uma-pandemia
http://www.saude.am.gov.br/


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
4

7
9

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL: OS LIMITES DO ENTRETENIMENTO  
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1. Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. E-mail: 

fernandafrutuoso@outlook.com  
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RESUMO   

O presente artigo trata sobre a questão da Responsabilidade Civil acerca 
de  situações em que se notou o surgimento do entretenimento de forma exacerbada 
ou  até mesmo abusiva, mostrando que as vítimas de tais circunstâncias podem 
buscar  pela reparação e responsabilização civil dos danos que lhe foram causados, 
quando  possível. Para tanto, mostrou-se necessário abordar os conceitos ligados 
a  Responsabilidade Civil para completo entendimento e como ocorre o 
determinado  processo. Serão apresentados casos concretos como o da modelo Babi 
Rossi e a  atriz Luana Piovani contra o Programa Pânico na Tv, e a situação ocorrida 
entre os  participantes do reality show “Big Brother Brasil”, João Luiz Pedrosa e 
Rodolffo, onde  se fez presente situações atípicas e desfavoráveis do uso da 
prerrogativa do  entretenimento para acarretar conteúdo midiático e televisivo.  

PALAVRAS-CHAVE: Entretenimento, Reparação Civil, Programas de Palco, Reality 
show. 

  

INTRODUÇÃO  

 A utilização da imagem e os meios midiáticos no hodierno são  formas de atrair 

a atenção do público quando o assunto é Entretenimento.  Observamos que ao sair 

uma manchete ou até mesmo uma pequena notícia  sobre determinada personalidade 

configura-se o suficiente para gerar grandes  proporções e efeitos na vida daquele 

que está ali envolvido. É primordial  pensar, portanto, em uma forma de 

entretenimento não agressivo à  personalidade física e jurídica da pessoa. Ademais, 

os limites do  entretenimento no que tange os direitos da personalidade, devem ser 

bem  balizados.  

 Buscando respostas e soluções para tais indagações, podemos  concluir que 

há responsabilização quando parâmetros são ultrapassados.  Apresenta-se nesse 

contexto a Responsabilidade Civil, prevista no art. 186 do  Código Civil Brasileiro, 

senão vejamos: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” 
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Como dito acima, tratando como ato ilícito a negligência ou  imprudência 

contra direito de outrem causando a este algum tipo de dano,  mesmo que seja de 

forma exclusivamente moral. Atrelando-se a este  dispositivo temos contido no mesmo 

Código o art. 927 trazendo a  obrigatoriedade da reparação do dano. In verbis: 

  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.  
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.  

 

Em razão de melhor esclarecimento evidenciamos os casos da modelo  Babi 

Rossi e da atriz Luana Piovani contra o Programa Pânico. Após análise  de entrevistas 

e depoimentos dados por Babi Rossi, e ao acesso por meio de  jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo nº 0003079-27.2018.8.26.001, movido 

por Luana Piovani.  

Observam-se os danos emocionais e psicológicos causados na modelo Babi, 

por mais que não tenha entrado com ação contra o programa  apresentou sequelas 

emocionais. Outrossim, Luana Piovani buscou o seu  direito em razão da justiça e 

assim compreende-se a prática e utilização da  responsabilização civil.  

Neste diapasão, diante de muitos debates e da grande repercussão 

da  situação ocorrida entre os participantes João Luiz Pedrosa e o cantor  sertanejo 

Rodolffo durante a edição do reality show “Big Brother Brasil” no  ano de 2021, onde 

houve a reprodução de falas preconceituosas, por  Rodolffo, sobre o estilo de cabelo 

que João usa, dando a entender que seu  cabelo é igual ao de “homens das cavernas”. 

Causando fortes debates fora do  reality, o público em questão procura saber o que 

essas falas e atitudes  geram ou não no mundo real, entretanto torna-se indispensável 

a explicação da Responsabilidade Civil e suas modalidades além de mostrar que os 

danos  causados vão além dos fatos materiais.  

 Na conjuntura do tema, é dado que a informação e o estudo de casos 

se  fazem indispensável para a análise e aplicação da lei, por fim, será  imprescindível 

a abordagem doutrinária realizada por Carlos Roberto  Gonçalves e Cristiano Chaves 

de Farias para maior entendimento dos  amparos legais que o Código Civil de 2002 

traz. Se faz presente a  abordagem do processo nº 0003079-27.2018.8.26.001 do 
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TJSP e do  processo nº 0158387-96.2009.8.19.0001 do TJRJ apresentados em face 

da  execução da Responsabilidade Civil para sua efetivação justa.   

DESENVOLVIMENTO  

1. Responsabilidade Civil: Noções e espécies  

1.1.Conceito  

Para compreensão completa da figura da Responsabilidade Civil,  necessita-

se trazer seus principais dispositivos, sua previsão legal, sendo  estes os arts. 186 e 

187 do Código Civil Brasileiro de 2002.  

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

 

Após sua apresentação formal, pode-se dizer que este dispositivo traz  a 

punição àquele que de forma moral ou não venha ferir o direito de outrem,  não 

abrindo espaços no Direito Civil para a total banalização de ações e  omissões a 

serem propagadas pelo ser humano. Estabelece-se então um limite, porém de forma 

abstrata, cabendo assim diversas formas de violações  de direitos garantidos a 

qualquer pessoa e consequências para aquele que  pratica o ato e para quem for 

omisso também.  

Observa-se então o que diz Gonçalves (2021, p. 8), sobre a as  acepções da 

responsabilidade:   

 

Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato 
social, o problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o 
equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor do dano. 
Exatamente o interesse em restabelecer a harmonia e o equilíbrio 
violados pelo dano constitui a fonte geradora da responsabilidade 
civil.  

 

Portanto, interpreta-se que ao falarmos de Responsabilidade Civil  estamos 

trazendo ações praticadas cotidianamente, sendo estas  responsáveis pelo 

desrespeito de direito de outra pessoa. Podemos enxergar  isso de forma clara e 
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suscinta ao nos depararmos com fotos não permitidas  espalhadas na internet, 

contratos celebrados não sendo efetivados,  programas de TV ou filmes abordando 

temas que ofendam um certo grupo  social, entre outras várias formas de infringir o 

direito de alguém.  

Torna-se necessária a responsabilização das pessoas que ultrapassam  os 

limites legais para que haja um equilíbrio social, onde seja visto na  sociedade que 

toda ação ilícita, ou até mesmo omissão, será punida.  Devendo em vista disso, todo 

indivíduo conhecer e praticar seus direitos,  buscando sua execução de forma justa e 

reparadora.  

1.2. Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual  

Ao compreendermos o que seria a Responsabilidade Civil em sua  forma geral, 

há duas espécies de abordagens; sendo estas as  responsabilidades contraídas de 

forma contratual ou extracontratual.  

Menciona-se como Responsabilidade Civil Extracontratual aquela que  decorre 

de uma relação não obrigacional entre pessoas, ou seja, quando há  detrimento de 

direito de outrem em situações típicas que não se configura vínculo formal, podendo 

ocorrer de diversas formas. Sendo prevista no art.  927 do Código Civil, e 

evidenciando a obrigação da reparação do dano: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 

e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A Responsabilidade Civil Contratual já apresenta nome sugestivo,  portanto 

conclui-se que esta modalidade é decorrente de uma relação  contratual, há 

obrigações e deveres específicos averbados e concordados  pelas partes, existindo o 

vínculo obrigacional e jurídico entre os celebrantes  de determinado contrato. 

Causando como consequência do inadimplemento  das obrigações contraídas a 

reparação por perdas e danos, cabendo juros e  correção monetária, como dispõe o 

art. 389 do Código Civil: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas 

e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.” 

Posto isto, tem-se que a as espécies de responsabilidades civis se  diferenciam 

pela origem onde são contraídas, sendo uma derivada de relação  jurídica contratual 

obrigacional e outra comportando todos aqueles  comportamentos distintos de 
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relações obrigacionais e cabendo à vítima sua  comprovação. Porém o que ambas 

possuem em comum é o  comprometimento de compensação do direito lesado.  

2. Dano  

2.1. Conceito  

Quando nos referimos ao dano no direito civil, podemos afirmar que  este é a 

principal ponte entre a responsabilidade civil e o dever de reparação.  Devido ao fato 

de que a legislação brasileira não apresenta uma definição  com relação ao conceito 

de dano, podemos parafrasear Cristiano Chaves de  Farias (2021, p. 267), que nos 

explica de maneira sucinta tal definição: “O  dano é o fato jurídico desencadeador da 

responsabilidade civil”. 

Logo, podemos chegar à conclusão que a partir do que caracterizamos como 

dano é que conseguimos refletir sobre o que deve ou não ser  compensado. Dito isso, 

por andar entrelaçado com a responsabilidade civil,  questões que envolvem o direito 

de danos alteram à medida que a sociedade  muda e ganha complexidade com base 

no que atualmente pode-se entender  como ilícito.   

2.2. Dano Moral  

Em suma, conforme a sociedade se modifica em relação aos seus  princípios 

e costumes, há também um aumento na infinidade multiforme de se  reconhecer e 

caracterizar um dano. O dano moral, por sua vez, é definido a  partir do sofrimento 

fundado do ato ilícito que ferem os direitos  personalíssimos constituídos na Carta 

Magna. Vejamos a definição de  Cavaliere (2012):   

Dano moral seria aquele que não tem caráter patrimonial, ou seja, todo 
dano não material. Segundo Savatier, dano moral é qualquer 
sofrimento que 12 é causado por uma perda pecuniária. Para os que 
preferem um conceito positivo, dano moral é dor, vexame, sofrimento, 
desconforto, humilhação – enfim, dor da alma. (CAVALIERI, 2012, p. 
88)  

 

O Princípio da dignidade da pessoa humana não é um mero valor que  se atribui 

aos indivíduos por mera conveniência moral, é, portanto, um  preceito normativo que 

garante a todo ser humano uma existência digna,  baseada no respeito pela 

integridade psicofísica humana, bem como é  adversa a qualquer tipo de ação que 
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degrade a mera existência de outrem,  com base nos direitos assegurados pela 

Constituição.  

Por fim, dada à relação do dano causado com a responsabilidade civil,  advinda 

da quebra do princípio da dignidade da pessoa humana, faz se  necessário atribuir ao 

ofensor a culpabilidade mediante suas ações ilícitas que causaram danos ao ofendido, 

em função do caráter punitivo conferido ao  ato pela legislação civil. 

3. Programas Humorísticos  

É extraordinário que, ainda quando há a ascensão da internet que se  insere 

na vida e no cotidiano dos brasileiros dia após dia, as redes televisivas não tenham 

saído do pódio da população atualmente, principalmente com  relação à forma em que 

se obtém informação. Notavelmente, a televisão  ainda exerce influência na vida de 

grande parte da população, sendo o  principal meio de comunicação e informação, 

impactando na vida milhares de  brasileiros que, ligam seus monitores de tv do 

acordar até ao seu descanso,  sendo a última coisa com que se deparam.  

Em função disso, mecanismos jurídicos foram elaborados com a  premissa de 

regular as atividades de emissoras e programas televisivos.  Como prova disso, temos 

a Lei 5.250/67 denominada como a Lei de imprensa  e, em paralelo a isso, a própria 

Constituição Federal tutela a existência de tais  meios de informação e comunicação.   

Vejamos o que diz o artigo 12 da Lei de imprensa e o artigo 221, inciso  IV, da 

Constituição Federal:  

 

Artigo 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, 
praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do 
pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta lei e 
responderão pelos prejuízos que causarem.  
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e 
televisão atenderão aos seguintes princípios: (...)  
 IV - Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.  

3.1.Casos Pânico na Band   

Apesar do que foi citado, podemos afirmar que não são todos os  programas 

de televisão que buscam seguir os dispositivos legais com relação  à responsabilidade 

civil. Dito isso, podemos facilmente identificar, devido à grande popularidade e 

audiência do programa que iremos mencionar, casos  em que conseguimos constatar 

graves violações aos direitos da personalidade.  
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Nos anos entre 2003 e 2017, o programa Pânico na Band (Pânico) da  emissora 

Rede Bandeirantes (inicialmente chamado de Pânico na TV, pela  emissora Rede TV) 

se destacou e se tornou um dos mais bem sucedidos da  história da televisão 

brasileira. O programa humorístico focava boa parte de  seu tempo de tela em zombar 

e fazer piada sobre celebridades e políticos, o  que não é nenhum ato ilícito, visto que 

a própria Carta Constitucional em seu  grandioso artigo 5º, inciso IX, assegura o direito 

à liberdade de expressão que  fundamenta esse tipo de postura dos programas de 

humor.  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
(...)  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença.  

 

Conquanto, a forma inconsequente que os produtores e  apresentadores 

conduziram o programa, ao mesmo passo em que o fez se  tornar um dos mais 

aclamados programas de humor, também trouxe para si o  encargo de ter que lidar 

com uma série de litígios na esfera cível, envolvendo  situações em que o programa 

desrespeitava a dignidade de participantes e  pessoas a quem se excediam no 

momento dos escárnios.  

Um dos casos mais famosos envolvendo o Pânico aconteceu em 

2012,  quando uma das assistentes de palco do programa, a ex-panicat 

Bárbara  Cristina Rossi (Babi Rossi), teve a cabeça raspada ao vivo sem aviso 

prévio  de tal ato de fato aconteceria. O programa teve nessa noite uma das 

maiores  audiências da história do programa devido ao fato de que Babi 

estava  evidentemente abalada e chorou copiosamente enquanto raspavam o 

resto  de sua cabeça.  

A partir deste momento, houve uma extrema retaliação pela parte do  público 

que questionou até onde iria o programa em prol de conquistar uma  grande audiência. 

Dito isso, muito se questionaram sobre qual medida Babi  tomaria mediante o abalo 

inegavelmente sofrido no famigerado dia. Acontece  que a assistente de palco por 

muito tempo negou que teria sofrido com o  corrido, entretanto, anos após o 

acontecimento, Babi revelou em entrevista ao  Programa Super pop que sofreu de 
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grave depressão em detrimento da perda  de seu cabelo de forma súbita e 

insensível.   

Em suma, este é um perfeito exemplo de como o dano moral acontece  na 

prática envolvendo programas humorísticos, apesar de que nenhuma ação  cabível 

foi tomada por Babi, afirma-se a mesma que poderia perfeitamente  mover uma ação 

contra a emissora do programa.  

Por conseguinte, outra situação envolvendo o programa Pânico que  gerou uma 

ação no judiciário foi o caso da atriz Luana Piovani, que ganhou a  ação movida contra 

o programa após o judiciário reconhecer que o uso da  imagem de Luana foi utilizado 

de maneira indevida. O fato que motivou o litígio  foi, primeiramente, a invasão da 

privacidade de Luana, que na época estava  em uma praia do Rio de Janeiro com seu 

ex-marido Pedro Scooby quando foi  abordada pelo humorista Rodrigo Scarpa 

(Vesgo), que lhe entregou um buquê.  No momento em que foi abordada, Luana 

claramente manifestou a sua  vontade de não aparecer no programa e pedindo para 

que se retirassem do  local negando não permitindo o uso da sua imagem.   

Tendo em vista que tal pedido não foi atendido, o programa dedicou  cerca de 

14 minutos do seu tempo de tela para desdenhar da atriz, que entrou  com a ação na 

justiça que lhe foi favorável tanto em primeira, quanto em  segunda instância, presente 

tais fatos no processo nº 0003079-27.2018.8.26.001 do TJSP.   

Mais um novo caso envolvendo o Pânico, desta vez quando o  programa atuava 

pela emissora Rede Tv, foi movido o processo 0158387- 96.2009.8.19.0001 no TJRJ 

pela A.P.P.O.C. (abreviações dadas ao  verdadeiro nome da vítima) em função da 

utilização de sua imagem de maneira indevida, promovendo à ofendida graves 

humilhações em rede  nacional. Além disso, um dos principais motivos pelo qual a 

sentença foi  favorável para a parte requerente se deu pela exposição da autora de 

não era  figura pública incorrendo na violação do seu direito à intimidade e 

privacidade  assegurada pela Constituição em seu artigo 5º, inciso X: “são invioláveis 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

3.2.Caso Rodolffo Big Brother Brasil 2021  

Cabe, ainda, lembrar o caso ocorrido no reality “Big Brother Brasil” de  2021 

onde abriu caminho para discussões referentes ao dano causado ao  participante 
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João Luiz Pedrosa após comentários de cunho racista vindos do  cantor sertanejo 

Rodolffo. Após o cantor comparar o cabelo “Black Power” de  João Luiz à peruca de 

homem da pré-história, João Luiz demonstrou-se  abalado emocionalmente com o 

comentário que posteriormente foi reafirmada  semelhança pelo cantor. Quanto ao 

ocorrido, foi instaurada uma investigação  pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos 

de Intolerância da Polícia Civil do  Rio de Janeiro para apurar o crime de preconceito 

racial, entretanto o caso só  será encaminhado ao Ministério Público caso João Luiz 

concorde com a ação. “A responsabilidade civil decorrente do racismo é 

subjetiva. Com a delimitação entre injúria racial e racismo, permanece em dúvida as 

consequências civis, especialmente no que se refere à natureza do dano.” 

(CERQUEIRA, L. D. O. 2021)  

É indiscutível a carga histórica referente ao tema, uma vez que, é  notório o 

grande impacto na sociedade em razão do racismo estrutural,  elencando até os dias 

atuais situações de discriminação e desigualdade  social. O comportamento 

discriminatório não afeta apenas a honra, mas  também todo o conjunto de pessoas 

no qual sentem-se representados pelo  símbolo ligado à raça. Além disso, o mesmo 

pode ser expresso bem como de  forma ativa como de forma omissiva e implícita. 

O Estado através da Constituição Federal Brasileira juntamente com as  Leis 

específicas e suas previsões legais estabelece medidas para o combate 

à  discriminação racial, principalmente contra negros, no Brasil. Nota-se que o 

preconceito racial viola o ordenamento constitucional diante do estabelecido  pela 

CF/88 em seu Art.1º, inciso III, que nos traz a Dignidade da Pessoa  Humana como 

Fundamento da República e do Estado Democrático de Direito.  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
III - a dignidade da pessoa humana;  

 

No âmbito Cível, o preconceito racial possibilita indenização por  danos 

morais independentemente do contexto em que as ofensas foram  proferidas. É 

imprescritível a necessidade de reparação civil pela prática de  racismo assim como 

na discriminação racial, portanto, ao analisarmos a  espécie do dano como dano moral 

é passível conforme regra prevista no  Código Civil em seu art. 927 e seguintes: “Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 

a repará-lo. Art. 944. A indenização se mede pela extensão do dano.”  
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O mesmo código estabelece no Art. 953 o que se relaciona ao dano à honra 

do  indivíduo.  

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.  
Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, 
caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na 
conformidade das circunstâncias do caso.  

 

Ressalta-se os Artigos 186 e 187 do Código Civil já citados  anteriormente onde 

uma vez que, ao verificar que todos os requisitos caracterizadores do ato ilícito foram 

preenchidos, não há dúvidas que a  conduta do agente constitui o ato ilícito passível 

de reparação obrigatória ao  dano instituído no Art. 927 do Código Civil.  

Desse modo, o texto da lei alega a cabível indenização pelo litígio entre os 

participantes, ressalta-se também a presunção do dano moral no  qual torna-se 

apenas necessário a prova do ato que originou o dano, diante  disso colocamos como 

prova as gravações feitas pela emissora cujo foi  transmitido ao vivo em rede nacional 

durante a edição diária do reality “Big  Brother Brasil”.  

Em suma, diante da repercussão do episódio entre os participantes 

foi  questionado o posicionamento do programa quanto ao ocorrido, que resultou  na 

criação de um “comitê” para debates sobre como agir em frente dessas  situações 

pois, sabe-se do impacto que a falta de posicionamento pode gerar  com 

patrocinadores do reality. Portanto, ao final da edição do programa o  apresentador 

Tiago Leifert fez uma ampla explicação sobre o que faz  comentário do participante 

Rodolffo ser errôneo e equivocado e os impactos  que poderia causar à aqueles que 

se sentem representados pelo símbolo  ligado à raça.   

O posicionamento da emissora diante de situações discriminatórias é  de 

grande importância, devido sua influência diante aos telespectadores por  se tratar, 

neste caso, do reality mais assistido do país no qual atinge todas as  classes e regiões, 

e sua omissão perante qualquer tipo de intolerância e  preconceito apenas abrem 

portas para o telespectador interpretar que a  emissora compactua e concorda com 

esse tipo de conduta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O humor é uma ferramenta que a sociedade utiliza muitas vezes para  sanar 

crises e tribulações de um povo que culturalmente encontra conforto na  jocosidade 
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no cotidiano. Muitas vezes, a comicidade, quando feita de forma  desproporcional ou 

maliciosa causa diversos danos à psique e aos direitos  que embasam a dignidade 

humana, conforme demonstram os casos citados  neste artigo.  

À vista disso, deve-se sempre examinar a linha tênue entre, o humor  legítimo 

e a falta de sensibilidade ao tratar da vida e situações entre seres  humanos como um 

mero artifício sensacionalista, utilizado muitas vezes para  envolver o público e 

aumentar a audiência de uma determinada emissora.  Outrossim, fato é que, como 

público que consome o produto fornecido pelas  emissoras, ou quaisquer outros meios 

onde se tem o acesso aos programas e  show humorísticos, devemos nos ater, não 

ao politicamente correto, mas ao  que é fornecido de maneira justa e apropriada.   

A dignidade da pessoa humana é um princípio e um direito garantido a  todos 

pela Carta Magna, a lei de maior autoridade em território nacional. Por  isso, o estudo 

do dano moral em decorrência disso deve ser reconhecido  como imprescindivelmente 

importante, visto que é implausível qualquer ato ou  ofensa direcionado ao direito que 

lhes foi concedido. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como principal objetivo abordar o tema da Pedofilia e como 
ela pode se disseminar e sofrer um agravo por meio do ambiente virtual, analisando 
como a internet pode ser utilizada como uma ferramenta de extrema eficácia para a 
realização dessa prática tão obscura. Por meio da legislação e de pesquisas 
específicas sobre o tema, procuramos compreender a dificuldade na identificação e 
rastreamento dos autores, bem como a aplicação apropriada da punição nos casos 
concretos. Também trazemos uma investigação de possíveis métodos capazes de 
refrear, combater e evitar a disseminação da Pedofilia no ambiente virtual, de forma a 
contribuir para a proteção e o bem-estar da Criança e do Adolescente na Internet.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Pedofilia; Ambiente virtual; Crimes Cibernéticos; Proteção da 
criança e Adolescente.    

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade está em constante evolução, sempre buscando os melhores 

métodos para que a vida se torne mais prática e rápida, aumentando a qualidade de 

vida, a eficiência e a objetividade, e foi exatamente isso que se conquistou com o 

avanço da tecnologia.  

Com a ajuda deste meio tão importante, foi possível alcançar feitos 

revolucionários, aumentando o acesso à informação, melhorando as técnicas de 

ensino e aprendizado, revolucionando o sistema industrial, a produção de produtos e 

o mercado de trabalho. O mundo se tornou mais conectado, sendo muito mais fácil a 

troca de informações e viabilizando os meios de comunicação.  

Esse grande desenvolvimento tecnológico gerou efeitos importantes na 

sociedade como um todo, criando novas formas de interação interpessoal, dando 

origem a inúmeras possibilidades de elaboração de contratos, e ampliando a 

possibilidade de surgimento de lides e danos às pessoas, ao Estado e às empresas. 

Por tanto o Direito também é afetado pelo ambiente virtual, pois é um instrumento que 

necessita essencialmente se adaptar às mudanças da sociedade a fim de melhor 
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acompanhar e resguardar os direitos e deveres de todos. 

O Direito Penal, como todos os outros, é também um grande alvo dessas 

mudanças, sendo de suma importância a análise dos impactos gerados pelo 

desenvolvimento tecnológico no crime e no sistema penal, e tomar as medidas 

necessárias para que o sistema jurídico evolua e se adapte de forma funcional a essa 

nova fase da sociedade.  

O surgimento do ambiente virtual propiciou não só o advento de crimes inéditos, 

que nunca haviam sido cometidos, mas também beneficiou o nascimento de novos 

meios para realizar crimes que já eram anteriormente tipificados. O foco do presente 

artigo foi justamente analisar como o ato reprovável chamado de “Pedofilia” sofreu 

alterações e se disseminou no âmbito virtual, gerando consequências negativas e 

dificultando o combate, a tipificação e a punição dessas ações. 

A Pedofilia não é um tema novo, estando presente na sociedade á milênios, 

mas com a disseminação da internet essa prática se alastrou e tomou proporções 

alarmantes, sendo de vital importância a análise dos fatores que levaram ao aumento 

desse crime. 

Neste artigo foi adotado o método de pesquisa Dedutiva, fazendo referências a 

obras indiretas, pesquisas, artigos, legislação seca e códigos como o ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), o Código Penal, a nossa Constituição Federal de 1988, 

tudo relacionado à evolução tecnológica e os impactos gerados por ela na 

disseminação da Pedofilia. 

No decorrer da pesquisa, nos preocupamos em definir as consequências 

geradas pelo ambiente virtual nessa prática. A internet veio a se tornar um ambiente 

muito mais propício para a prática da pedofilia, justamente pela facilidade em produzir, 

vender, compartilhar e armazenar conteúdos como fotos, vídeos, ou qualquer outro 

meio de representação que contenham conteúdos pornográficos relacionados a 

crianças ou adolescentes, além de as redes sociais serem um meio muito mais eficaz 

para abordar crianças do que as ruas. 

As crianças estão cada dia mais tendo acesso à internet de forma precoce, 

mentindo a idade para entrar em redes sociais e acessando todo tipo de conteúdo 

sem possuírem qualquer monitoramento dos pais ou responsáveis, sendo vulneráveis 

em toda a concepção da palavra.  

A infância e a juventude são as fases da vida em que os humanos estão mais 

suscetíveis a influências externas, buscando nos adultos um modelo de conduta a ser 
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seguido, bem como instruções de como agir e se comportar, sempre espelhando as 

atitudes que observam. Sendo assim elas se tornam alvos fáceis se de enganar, e 

sem muito esforço podem ser impelidas a agirem conforme os desejos desses 

indivíduos reprováveis, muitas vezes sem questionar.  

Também realizamos uma análise das dificuldades de identificação, 

rastreamento e imputação da Pedofilia dentro do ambiente virtual, pois fatores como 

a grande sensação de anonimato e a não necessidade de uma maior exposição para 

a realização dos atos são meios facilitadores que geram um aumento na ocorrência 

dessas práticas. 

A Pedofilia é uma conduta extremamente reprovável e que gera um sentimento 

de revolta em toda a sociedade, e diante desse quadro tão assustador é de suma 

importância que analisemos formas de combater esse mal que agora se utiliza da 

internet como sua principal ferramenta.  

No decorrer do artigo exploramos também quais medidas de combate podem 

ser utilizadas como forma de frear a disseminação da Pedofilia Virtual, analisando 

quais providências podem se tornar mais eficazes. Também investigamos os 

entendimentos jurisprudenciais sobre o tema e como a legislação e o Direito Penal 

lidam com essa prática criminosa no ambiente virtual. 

Com essa pesquisa visamos promover a proteção à dignidade da pessoa 

humana da criança e dos adolescentes, que são uma parte vulnerável de nossa 

sociedade, e colaborar com a disseminação de informações úteis que podem ser 

utilizadas como mecanismos para evitar e prevenir a prática de Pedofilia.  

1. O AMBIENTE VIRTUAL E A PEDOFILIA 

Antes de adentrarmos o tópico principal da pesquisa, é importante estabelecer 

uma análise sobre como a internet surgiu e passou a se tornar uma constante na vida 

de toda a sociedade, bem como conceituar a Pedofilia de forma objetiva e analisar 

como esses indivíduos atuam no ambiente virtual. 

A internet é um conjunto de computadores interligados as redes no mundo todo. 

Sendo conhecida como um portal de informações e serviços que atualmente está 

presente na maior parte do globo e podendo ser acessada por qualquer aparelho 

eletrônico, desde que estejam ligados a rede. 
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Segundo Castells (2003, p. 14-18) a internet surgiu através de um projeto 

realizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde tirava os dados 

salvos em apenas um sistema e direcionava para vários computadores por meio de 

uma rede de comunicação. Com o apoio de alguns centros universitários de 

computação, tinham como objetivo criar a Advanced Research Projects Agency 

(ARPA) em 1958. No ano de 1962, surgiu a Arpanet, com a finalidade de deixar o 

conteúdo registrado no sistema, permitindo que qualquer computador conectado na 

rede tenha acesso às informações. 

O sistema se mostrou bem eficaz, e por volta de 1969 essa nova rede de 

comunicação foi inserido em algumas universidades como a da Califórnia, Los 

Angeles, Santa Barbara e de Utah. Logo depois, esse novo meio de comunicação e 

armazenamento já estava implantado em 15 universidades no ano de 1971. A 

empresa privada, Bolt Beraneck and Newman, composta por docentes do MIT, já 

revelava as oportunidades de negócio de quem tivesse o conhecimento dessa nova 

tecnologia (CASTELLS, 2003, p. 15-16). 

Ao passar dos anos, o novo meio de comunicação foi sendo implementado por 

vários países, sendo em 1987, o momento em que a internet teve autorização para 

uso comercial, e no ano de 1992, a criação do Worl Wide Web (WWW.), permitiu que 

qualquer pessoa pudesse inserir e acessar dados na rede (WERNER, 2001, p.1) 

Segundo Larissa Campelo e Pamela de Freitas (2017, p.1), o Brasil, através da 

criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), adotou esse novo sistema de 

comunicação ao final da década de 1980, e após 17 anos, o acesso à internet se 

estendeu a todo território.  

Ao passar dos anos, um novo meio de comunicação estava cada vez mais 

presente na sociedade, a internet, sendo considerada uma Enciclopédia, pois a sua 

vasta possibilidade de armazenar informações e seu fácil acesso, trouxe grande 

progresso para a humanidade, e transformou a sociedade em uma presencial 

fisicamente e virtualmente. Dessa forma, abriu possibilidades de as pessoas 

melhorarem nas relações familiares, educacionais, trabalho e de interagir com o 

mundo (SANTOS, 2001, p.27). 

Surgiu então um “novo mundo” que não é físico, sendo denominado por muitos 

cientistas de “Ciberespaço”, onde as pessoas trocavam informações, acessavam 

conteúdos e interagiam com qualquer pessoa do globo. Ao passar do tempo, essa 

tecnologia foi se aperfeiçoado, e novas ferramentas foram surgindo como compras 
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online, pagamentos por meio de sites, transferências bancárias, redes sociais, novos 

ramos de trabalho, entre outras novidades, sendo tudo realizado sem sair do conforto 

da casa do usuário.  

Entretanto, com inúmeros benefícios da internet, os usuários com objetivo de 

causar danos às pessoas, criaram meios para deturpar o ambiente virtual, sendo 

chamados de crimes cibernéticos, como por exemplo: a pornografia infantil, a prática 

de racismo, fraudes em contratos eletrônicos, crimes contra honra, furtos de 

informações bancárias através de hackers, entre outros. Em razão da facilidade de se 

manter o anonimato, a internet se tornou um ambiente favorável a prática de diversos 

crimes. 

A Pedofilia, como foco de nossa pesquisa, é considerada pelo Código 

Internacional de Doenças da Décima Conferência de Genebra (CID-10) como “um 

transtorno da preferência sexual, definido como a preferência sexual por crianças, 

quer se trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou de outro sexo, geralmente 

pré-púberes ou no início da puberdade” (CRUZ, 2002, p. 11). 

No ambiente virtual estão presentes os mais diversos usuários, desde crianças 

até pessoas idosas, sendo as crianças as mais vulneráveis a serem vítimas de crimes, 

pois estão desprovidas de experiência e malícia para perceberem os riscos que as 

cercam. É difícil saber se aquele usuário é quem realmente informa ser, em razão 

disso, há uma facilidade para garantir um anonimato, contribuindo para que esse novo 

meio atraia mais criminosos.  

O Ministério Público de Santa Catarina define a pedofilia na internet em casos 

que consistem em produzir, publicar, vender, adquirir e armazenar pornografia infantil 

pela rede mundial de computadores, por meio das páginas da Web, e-mail, 

newsgroups, salas de bate-papo (chat), ou qualquer outra forma17. Bem como, o uso 

da internet com a finalidade de aliciar crianças ou adolescentes para realizarem 

atividades sexuais ou para expô-las de forma pornográfica (MPSC). 

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Mato do Grosso do Sul em 

2007, revela que os métodos utilizados pelos pedófilos para se aproximar da vítima 

no meio virtual é “da criação de perfis falsos, da utilização de linguagem cativante, da 

demonstração de confiança, do oferecimento de favores ou vantagens financeiras 

 
17 Disponível em: https://www.mpsc.mp.br/navegacao-segura-na-internet-e-combate-a-pedofilia/sobre-
a-pedofilia.  

https://www.mpsc.mp.br/navegacao-segura-na-internet-e-combate-a-pedofilia/sobre-a-pedofilia
https://www.mpsc.mp.br/navegacao-segura-na-internet-e-combate-a-pedofilia/sobre-a-pedofilia
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para que seja mantido o sigilo ou segredo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO 

GROSSO DO SUL, 2007 apud LIMA; MENDES; 2011).  

Outrossim, esses indivíduos entram em grupos de discussão sobre um 

determinado tema, dando a chance de compartilhar ou receber conteúdo de 

pornografia infantil, por diversas vezes decodificados, justamente para não serem 

flagrados trocando material pornográfico (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO 

GROSSO DO SUL, 2007 apud LIMA; MENDES; 2011). 

Portanto, esse novo de meio de comunicação abriu novas oportunidades para 

melhorar a vida da sociedade, mas também gerou possibilidades para cometer novas 

infrações e um novo meio para cometer infrações que já existiam, cabendo ao Poder 

Judiciário agir contra esses delitos e resguardar a segurança do indivíduo, e os 

usuários desse ambiente virtual estarem atentos aos riscos que os rodeiam.  

1.2 OS OBSTÁCULOS NO COMBATE Á PEDOFILIA VIRTUAL  

O surgimento do ambiente virtual desencadeou o nascimento de diversas e 

inéditas situações jurídicas na sociedade. Por meio dele, a disseminação de 

informações e a interação entre as pessoas se tornaram mais fáceis e práticas, 

revolucionando diversos âmbitos da nossa vida. 

Porém, com essa evolução, também surgiram novas formas de praticar crimes. 

Os denominados crimes cibernéticos, que se originaram na sociedade a partir do 

surgimento das novas tecnologias, podem ser classificados de duas formas: Crimes 

Cibernéticos Abertos e os Crimes Exclusivamente Cibernéticos.  

Analisando o dito por Emerson Wendt e Higor Jorge, os Crimes Cibernéticos 

Abertos são aqueles que podem ser realizados por meios tecnológicos como o 

computador, porém, não dependem exclusivamente deste meio, podendo ser 

realizados por outros métodos que não o tecnológico. Já os crimes Exclusivamente 

Cibernéticos, como o próprio nome já diz, dependem de algum meio tecnológico de 

forma indispensável, não podendo ser praticados por meio de nenhum outro método. 

(WENDT; JORGE, 2013, p. 19). 

Os crimes cibernéticos atingem o Direito Penal de forma pesada, criando uma 

série de problemáticas relacionadas ao modo como a lei deve reagir e lidar com novas 

formas de crimes e delitos. O ambiente cibernético gera uma sensação de segurança 

e impunidade aos infratores, que acreditam estarem em um ambiente sem leis onde 
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se podem realizar todas as suas vontades sem se importar com as consequências de 

seus atos. (ROSSINI 2004). 

Cristiany Conte (2009) afirma sobre as complicações trazidas pelos crimes 

virtuais: 

O surgimento do denominado mundo virtual ou ciberespaço, que 
apresenta novas concepções de tempo e, sobretudo, de espaço, 
passou a constituir um empecilho à correta aplicação da lei penal, 
posto que a concepção clássica de território (espaço físico) ganha 
outra denotação, qual seja: de espaço virtual, isto é, ambiente global 
no qual há uma transcendência dos limites territoriais (da vida real). 
(CONTE, 2009, p.01). 

Através da internet, a pedofilia toma proporções horrendas. Nela existem 

incontáveis sites que divulgam fotos e vídeos eróticos ou de sexo explícito contendo 

crianças e adolescente, com comunidades anônimas e com usuários de difícil 

rastreamento. A dificuldade em encontrar provas definitivas que identifiquem o autor 

dessa prática é um dos principais obstáculos, fazendo com que os autores 

permaneçam em liberdade por muito tempo, ou até mesmo fiquem impunes. 

Além de tudo isso, as crianças e adolescentes também podem enfrentar a ação 

de pedófilos até mesmo em suas próprias casas, tendo como autores pessoas 

conhecidas da família que tinham como dever a proteção. 

É importante também ressaltar sobre a falta de lei específica que regulamente 

os crimes virtuais como a Pedofilia. O principal fator que contribui para esta falta é 

justamente a rapidez em que o ambiente tecnológico se expande e se atualiza, de 

forma muito mais rápida do que a própria legislação, que acaba não conseguindo 

acompanhar as mudanças. Na atualidade, nenhum país do mundo é capaz de manter 

um controle total e pleno de seus ciberespaços, tornando a disseminação de crimes 

virtuais um problema global. (BRANT, 2003). 

Sendo assim, há uma clara escassez de legislações brasileiras destinadas a 

combater crimes como a pedofilia virtual, sendo os autores punidos não pelo crime 

“Pedofilia”, e sim, por praticarem condutas tipificadas como a de produzir fotos e 

compartilhar conteúdos pornográficos referentes às crianças e adolescentes (Como 

disposto nos arts. 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Pelo Pedofilia não ser um crime especificamente estipulado no Código Penal, 

e por ele não ser enquadrado com crime hediondo, há inclusive a possibilidade de os 
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indiciados pelo crime pagarem fiança e responderem em liberdade quando chegam a 

ser encontrados e processados. (PÉRIAS, 2004, p. 22). 

A ação dos pedófilos no ambiente tecnológico é extremamente facilitada. Esses 

indivíduos se aproveitam da pouca segurança e fiscalização da rede para gerar 

inúmeras páginas com IPS e hosts distintos, cadastrando os sites com nacionalidades 

diversas das suas. Tudo isso serve para tornar o combate a esse mal uma tarefa árdua 

e, muitas vezes, impossível, pois mesmo que haja meios de punição já estipulados na 

legislação, o rastreamento desses criminosos é muito difícil. 

Segundo dados da ONG SaferNet: 
 

A cada mês são formados aproximadamente cerca de mil novos sites 

de pornografia Infantil no Brasil, sendo a maior parte das vítimas 

crianças de 9 a 13 anos de idade, e um certo percentual ainda se 

destina à bebês de 0 a 3 meses. (RAPHAELLA KARLA LIMA, 2015). 

 

Para identificar quem foi o indivíduo autor dessas ações reprováveis, a Polícia 

Federal precisa realizar o rastreamento por meio do nome de usuário do IP (Internet 

Protocol) do dispositivo de onde partiram os atos. O IP é basicamente o endereço do 

computador de um indivíduo. Porém, muitas das empresas provedoras destes 

serviços se recusam a disponibilizar os dados necessários à polícia, cooperando 

apenas com a exigência de uma sentença ou determinação judicial, o que causa um 

grande atraso na investigação e eventual punição dos responsáveis.  

Além disso, ainda não existe uma lei vigente no país que determine que locais 

públicos de acesso à internet guardem um registro de IPs e de acesso nos seus 

computadores, o que torna ambientes como cybercafés e lan houses, locais muito 

mais propícios para a prática da pedofilia, justamente por não serem monitorados de 

forma muito rigorosa. 

Os criminosos também podem agir dentro dos jogos online. Eles criam contas 

falsas, se passando por crianças, e se aproveitam dos mecanismos de comunicação 

dentro dos jogos para abordar e manipular os jovens, chegando até mesmo a marcar 

encontros com eles na vida real. 

Outro meio muito utilizado pelos pedófilos é o Whatsapp. Por meio deste 

aplicativo de mensagens é possível exportar e compartilhar imagens e vídeos em uma 

velocidade impressionante, e em poucos minutos já se torna quase impossível 

identificar qual foi o dispositivo responsável pela postagem inicial. Além disso, a 
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empresa Whatsapp não possui uma sede no Brasil, o que atrasa e dificulta a 

requisição de informações essenciais para a investigação da Polícia Federal. 

Tendo em vista os aspectos observados, fica clara a ampla gama de obstáculos 

que a Justiça enfrenta diariamente quando busca combater a pedofilia virtual. O 

ambiente tecnológico fornece um campo anônimo e “seguro” para que essas ações 

tão reprováveis continuem acontecendo, e a escassez de legislações mais específicas 

e de políticas públicas relacionadas ao tema geram uma falta de esperança sem 

precedentes quanto a redução dos casos e punição dos culpados. 

 

1.3 MEDIDAS DE COMBATE A PEDOFILIA VIRTUAL E OS ENTENDIMENTOS 
JURISDICIONAIS 

 

As análises da legislação brasileira abordam as condutas associadas à 

pedofilia virtual. Com o passar do tempo, em meio ao mundo das informações, muitas 

crianças têm o acesso à internet e estas muitas vezes são desprovidas de 

experiências suficientes no mundo, estando alheias aos perigos e tornando-se alvos 

fáceis quando expostas ao mundo virtual. 

A Constituição Federal de 1988 se refere aos Direitos e Garantias 

Fundamentais, quanto à Dignidade da Pessoa Humana, prevista no art. 1º, inciso III. 

Este princípio defende a proteção da dignidade de um indivíduo. O legislador originário 

criou a família como uma peça importante para o desenvolvimento social de seus 

membros, recebendo então, conforme o art. 226 da CF/88 e seus parágrafos, proteção 

especial do Estado (VIANNA, 2011). 

Portanto, tratando-se desta proteção, o art. 227 da CF/88, estabelece que é o 

dever da família e do Estado resguardar com absoluta prioridade os direitos das 

crianças e do adolescente. Conforme o artigo 227, caput: 
 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.  

Entende-se que o artigo mencionado descreve sobre a proteção em caso de 

exploração. Esse dever deve ser exercido principalmente pelos pais, que precisam 
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conversar com as crianças e os adolescentes, alertando sobre a existência dos 

perigos que podem vir com a internet.  

É de suma importância que os responsáveis instruam os filhos sobre como 

devem agir e ensiná-los a sempre desconfiarem de qualquer tipo de abordagem por 

estranhos no âmbito virtual. Os pedófilos agem principalmente ao criar perfis falsos, 

se passando por crianças, para poder obter a confiança de uma criança inocente. Eles 

acabam por conseguirem seus endereços e o número de celular e manipulam a 

criança de tal maneira a ponto de esta chegar até mesmo a mandar fotos nuas suas. 

Com isso, é muito fácil que esse conteúdo seja compartilhado, conquistando a sua 

devida atenção, mandando imagens de desenhos pornográficos (MELO,2010). 

A pedofilia através da internet tornou-se um mercado muito atrativo pelo fato 

de a atividade ter um lucro consideravelmente alto. Embora não seja fácil a 

identificação dos pedófilos, umas das medidas utilizadas pela Polícia Federal é o uso 

do avanço da tecnologia por meio do rastreamento do IP. Ao acessar esta informação 

do pedófilo, haveria a possibilidade de identificá-lo. Porém, como já mencionado no 

capítulo anterior, este método acaba por não ser muito eficaz pela falta de 

equipamentos, monitoramento e dados necessários disponibilizados pelas empresas.  

Quanto ao acesso à internet pelas crianças e adolescentes, para evitar 

situações fora do comum em relação à comunicação entre o pedófilo e a vítima, há 

ferramentas para limitar o uso de determinados conteúdos na internet por parte dos 

menores como os feitos pela SaferNet, que são recursos que limitam o tipo de 

conteúdo de acordo com a faixa etária da criança. Um outro exemplo é a plataforma 

Family Link, criada pela Google, que ajuda a família a criar hábitos digitais saudáveis 

e os incentiva, encontrando conteúdos seguros e de qualidade para as crianças e 

adolescentes. Por meio dessa plataforma os pais podem gerenciar o uso dos 

aplicativos via telefone, tablete ou computador e até mesmo identificar e localizar a 

criança onde quer que ela esteja. 

Atitudes fundamentais também poderiam ser adotadas pelas escolas, como 

campanhas para preparar as crianças e os adolescentes ensinando a autodefesa, a 

importância de denunciar e abordando temas como os riscos que o ambiente virtual 

pode trazer, pois o maior mecanismo de combate à pedofilia virtual são as informações 

e as denúncias. Portanto, é fundamental que as crianças e os adolescentes desde 

cedo tenham esse conhecimento a fim de evitar qualquer tipo de exploração através 

da internet. 
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Outra medida que é válida para o combate a pedofilia virtual, que também é 

adotada por alguns Estados, é o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) criada com base no Requerimento nº 200, 4 de Março de 2008, com finalidade 

de regulamentar e registrar estabelecimentos que possuam internet, de forma que 

seus clientes tenham um cadastro atualizado a fim de que as ações dos pedófilos 

possam ser identificadas e apurar a utilização da internet para a prática de crime de 

pedofilia virtual bem como a relação desses crimes com o crime organizado. 

Diante disso, é o dever do Estado encontrar uma solução para melhorar a 

estrutura dos órgãos de investigação, de modo que os investigadores sejam 

profissionais bem treinados e capacitados com conhecimentos na área de informática, 

além de possuírem ao seu dispor equipamentos de alta qualidade para as 

investigações. (NOGUEIRA, 2009 apud COUTINHO, 2011, p.19). 

A cooperação entre os Estados também é fundamental para o combate à 

pedofilia virtual, devendo haver a troca de informações no âmbito Internacional a fim 

de combater de forma rápida este mal, pois não é fácil identificar a autoria dos 

pedófilos na era digital, principalmente pelo fato de eles poderem estar em qualquer 

lugar do mundo e a jurisdição que está à frente da investigação pode não ser 

competente para processar e julgar esses indivíduos. 

Recentemente uma proposta em análise na Câmara dos Deputados agrava as 

penas para crimes de pedofilia virtual. O Projeto de Lei 4319/20 modifica alguns 

trechos do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei de 

Execução Penal. Um ponto interessante é que esse projeto faz diversas alterações no 

ECA, como é o caso do artigo 240 que sugere o aumento da pena atual por conta da 

divulgação dos materiais de pornografia infantil nas redes. E aos que divulgarem fotos 

ou vídeos explícitos na internet a pena seria de 8 a 12 anos de reclusão e multa. 

É importante também que o Estado trabalhe em ações de combate à Pedofilia 

e à Violência contra a Criança e o Adolescente, indicando mecanismos para que a 

população ou até mesmo a própria criança possam denunciar.  

Além dos meios já mencionados, é fundamental para evitar um problema futuro, 

um diálogo aberto com as crianças e os adolescentes sobre a importância de acessar 

a internet de forma cautelosa e consciente, e sempre informar aos pais caso surja 

alguma situação fora do comum nas conversas ou no ambiente online como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste artigo nós buscamos analisar como a internet surgiu e se 

tornou uma ferramenta essencial no mundo moderno, trazendo inúmeros benefícios à 

sociedade, mas que ao mesmo tempo serviu como um meio extremamente eficaz para 

a ação e propagação de atividades reprováveis e ilegais como a Pedofilia. 

O acesso irrestrito das crianças e adolescentes à internet disponibiliza a elas 

uma ampla gama de conteúdos pornográficos e também os insere em um ambiente 

de alto risco, estando eles vulneráveis à ação dos pedófilos e à exploração sexual. 

As autoridades policiais responsáveis pelas investigações enfrentam inúmeros 

obstáculos, seja por conta da falta de equipamentos, dificuldade no contato com 

empresas responsáveis por armazenar os dados online, além de uma equipe reduzida 

em face de uma demanda gigantesca. 

O autor do crime se sente livre para agir, principalmente no ambiente virtual, 

justamente porque sabe que suas ações serão muito difíceis de ser identificadas e 

rastreadas, contribuindo para o aumento da sensação de impunidade e, 

consequentemente, o aumento das ocorrências. Com a internet, os pedófilos deixam 

de agir de forma isolada e passam a interagir uns com os outros, compartilhando e 

exportando informações e conteúdos de cunho pornográfico envolvendo os menores 

numa velocidade alarmante. 

Além de analisarmos como o ambiente virtual afeta a propagação da Pedofilia, 

nós também procuramos identificar como o Estado e a própria legislação lidam com 

esse crime. Apresentamos também informações essenciais e métodos eficazes para 

a prevenção e combate à Pedofilia Virtual. 

Como principais exemplos, foram citados aplicativos como o SaferNet e o 

Family Link, plataformas destinadas a restringir o acesso das crianças e adolescentes 

à conteúdos impróprios e perigosos na internet, podendo os pais realizarem o 

monitoramento em tempo real a fim de controlarem o acesso dos filhos. 

Também foi citado o Projeto de Lei 4319/20 que visa realizar alterações no 

Código Penal, na Lei de Execução Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) a fim de aumentar as penas relativas às práticas da Pedofilia. 

Ademais, exaltamos a importância do diálogo dos pais com os filhos e a 

conscientização da população sobre a grande relevância da denúncia para a 

investigação dos casos. O Estado também possui o seu papel essencial, devendo 
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criar mecanismos eficazes de denúncia, financiar políticas públicas e auxiliar na 

conscientização de toda a população sobre a Pedofilia. 
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
NO  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM 

ATOS  NORMATIVOS DO SUS A PARTIR DA GARANTIA CONSTITUCIONAL 
DO  DIREITO À SAÚDE.  
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RESUMO  

Este artigo faz uma breve contextualização histórica do Sistema Único de 
Saúde,  sua regulamentação constitucional e infraconstitucional, analisando o 
Princípio do  Mínimo Existencial e o Princípio da Reserva do Possível, assim como a 
atuação do  poder judiciário como o garantidor dos direitos fundamentais, analisando 
os julgados  recentes das Egrégias Cortes no que tange à ponderação entre a 
prevalência do  interesse individual sobre o interesse coletivo e a responsabilidade do 
Estado em  fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a 
partir da  garantia constitucional do direito à saúde e a intervenção do poder judiciário  

 

PALAVRAS-CHAVE: direito à saúde, judicialização da saúde, SUS, Princípio 
do  Mínimo Existencial, Princípio da Reserva do Possível.  

INTRODUÇÃO   

O direito à saúde é direito fundamental, conforme prevê o art. 6º 

da  Constituição Federal de 1988, com norma de aplicação imediata, de acordo com 

o  art. 5º, § 1º da nossa Carta Magna, em uma retrospectiva histórica, nota-se que 

o  direito à saúde só passou a ser observado com o processo de redemocratização 

do  nosso país em 1988, pois é na CF/88 que a saúde pública é abordada pela 

primeira  vez como direito fundamental, devendo ser assegurada amplamente pois 

possui  estreita ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, um 

dos  fundamentos da República.  

Desde a promulgação da CF/88, o debate em torno dos direitos 

fundamentais  ainda ocupa a pauta dos desafios para o Estado e a sociedade. No que 

tange  especificamente ao direito à saúde, a omissão e/ou ineficácia do Estado em 

prestar  uma efetiva assistência nessa área tem provocado um evento 

crescente  denominado “judicialização da saúde”, e esta, por sua vez, provoca o 

chamado  “ativismo judicial”. 

mailto:20891094@faculdadelasalle.edu.br
mailto:20890835@faculdadelasalle.edu.br
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Deste modo, a problemática consiste em analisar a responsabilidade 

do  Estado no fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos 

do  Sistema Único de Saúde – SUS a partir da garantia constitucional do direito à 

saúde,  com o objetivo geral deste ensaio teórico é analisar a crescente demanda 

da  judicialização da saúde e a responsabilidade do Estado perante a 

Constituição  Federal, no que tange fornecimento de medicamentos não incorporados 

em atos  normativos do Sistema Único de Saúde – SUS a partir da garantia 

constitucional do  direito à saúde, tendo alguns objetivos específicos, como 

contextualizar o Sistema  Único de Saúde do Brasil, passando pela compreensão da 

aplicação do princípio da  reserva do possível como fator limitador da efetividade da 

assistência em saúde em  detrimento do princípio do mínimo existencial e analisar a 

responsabilidade do  Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS a  partir da garantia constitucional do direito à saúde e a 

intervenção do Poder  Judiciário.  

Apenas após a promulgação da CF de 88, os arts. 198 a 200, atribuem 

ao  Sistema Único de Saúde (SUS) a coordenação e a execução das políticas 

para  proteção da saúde no Brasil, sendo o SUS uma organização 

administrativa  destinada à promoção da saúde pública brasileira.  

O SUS nasceu por meio da pressão dos movimentos sociais, 

pois  anteriormente à Constituição Federal de 1988, a saúde pública estava ligada 

à  previdência social e à filantropia. Seu modelo de gestão é descentralizado, ou 

seja,  o Governo Federal (União), Estados e Municípios dividem a responsabilidade 

de  forma integrada para garantir atendimento de saúde gratuito a qualquer cidadão.  

Em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

A  Lei Federal 8.080, em seu art. 2º, reconhece a saúde como direito fundamental 

do  ser humano, sendo do Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao 

seu  pleno exercício, por conta da inércia dos Poderes Executivo e Legislativo, 

a  concretização desses direitos e garantias fica prejudicada.  

Diante disso, o Poder Judiciário vem sendo crescentemente utilizado 

como  meio de garantia e efetivação de direitos e quando o Judiciário precisa intervir 

na  atuação dos poderes Executivo e Legislativo, ocorre o fenômeno chamado 

de  “Ativismo Judicial”.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem adotado o posicionamento 

de  reconhecer como necessária a judicialização na área da saúde, porém, defende 
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que as decisões nesse sentido devem ser cautelosas a fim de se evitar onerar 

ou  comprometer o orçamento público. Sobre os medicamentos incorporados ao SUS, 

o  Ministério da Saúde estabeleceu, através do Decreto nº 7.508 de 28 de junho 

de  2011, a RENAME – Relação de Medicamentos Essenciais – que traz, 

anualmente,  uma relação de medicamentos e insumos que o SUS disponibiliza.  

No entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso  Especial 1.657.156/RJ, foram exigidos, em suma, os seguintes requisitos, 

comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido  por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade 

do  medicamento a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo 

do  medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na 

Agência  Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  

Segundo TORRES, Ricardo Lobo apud Min. MELO, Marco Aurélio 

(Relator  do Recurso Extraordinário 566.471-Rio Grande do Norte), o direito ao 

mínimo  existencial consiste no “direito às condições mínimas de existência humana 

digna  que não pode ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos (= 

imunidade)  e que ainda exige prestações estatais positivas.’’  

Neste contexto, analisando ao longo do tempo os julgados do 

Supremo  Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, mostrou 

uma  instabilidade nos parâmetros e na interpretação adotados para o julgamento, 

ora  mais voltados aos interesses do Estado, ora mais voltados aos interesses 

do  paciente, demonstrando, desta forma, que ainda não logrou encontrar 

um  equacionamento homogêneo à problemática em questão.  

Com o efeito da Teoria da Reserva do Possível, que teve origem 

na  Alemanha, onde uma decisão da Corte Alemã, de acordo com Nunes 

(2009),  sustentou que as limitações de ordem econômica podem comprometer a 

plena  efetivação dos direitos sociais e indeferiu um pedido de acesso universal a 

inclusão  de ensino público superior, argumentando que, para além do mínimo 

existencial, os  direitos fundamentais dependeriam da existência prévia de recurso 

orçamentário, essa teoria foi sendo adotada no ordenamento jurídico brasileiro 

através do direito  constitucional comparado e passou a ser aplicada como justificativa 

para a  supressão de direitos sob a alegação da escassez de recursos.  

Neste prisma temos o Recurso Extraordinário - RE 566.471, o qual se trata  de 

importantíssimo julgamento, haja vista que a decisão final, atingirá mais de 42.000 
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(quarenta e dois mil) processos que versam sobre o mesmo tema,  protocolado em 

2007, pelo Estado do Rio Grande do Norte, questionando uma  decisão do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Norte que obrigou o fornecimento  de um remédio de alto 

custo à pessoa com recursos limitados. Tal recurso, fixou o  seguinte tema: “Dever do 

Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador  de doença grave que não 

possui condições financeiras para comprá-lo”.   

Neste processo discute a obrigatoriedade, ou não, de o Estado 

fornecer  medicamento de alto custo, menciona ainda, a recusa da União em 

reembolsá-los  pelos gastos, justamente por se tratar da compra de medicamentos 

fora da relação  estabelecida pelo Ministério da Saúde.  

No Recurso Extraordinário 566.471, questiona-se a situação individual, sob 

o  ângulo do custo, colocar em risco o todo, a assistência global e tantos 

quantos  dependem de determinado medicamento, de uso costumeiro, para prover a 

saúde  ou minimizar sofrimentos decorrentes de certa doença.  

Do exposto, denota-se que o direito à saúde, garantido pela 

Constituição  Cidadã, não pode ser ignorado e os direitos mínimos para sobrevivência 

do ser  humano com dignidade devem ser observados.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia empregada quanto aos meios foi de pesquisa bibliográfica 

por  meio de referências bibliográficas. Tal pesquisa teve o intuito de realizar um 

estudo,  avaliando trabalhos e/ou obras científicas publicadas em livros, revistas, 

publicações  avulsas, imprensa escrita, bem como legislação, e, principalmente, 

analisar decisões  proferidas pelas Egrégias Cortes, gerando jurisprudência pertinente 

ao assunto  abordado, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, tendo em vista 

que  partimos de teorias.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A judicialização da saúde é um fenômeno que vem crescendo ao longo 

dos  anos , destaca-se que o CNJ passou a apoiar políticas que auxiliem os Juízes 

sobre  o tema a judicialização da saúde, por esse motivo, entre outras medidas ele 

editou a  Resolução n.º 06/09/2016 que dispõe sobre a criação e manutenção, pelos 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

0
9

 

Tribunais  de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, devendo 

estes  auxiliar os Magistrados mediante pareceres da medicina baseada em 

evidência, por meio do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUUS). Essa 

resolução,  dispõe, ainda, sobre a criação e especialização de vara em comarcas com 

mais de  uma vara de Fazenda Pública. Além disso, vários eventos são realizados 

com  frequência pelo CNJ.  

CONCLUSÃO  

O Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores e mais complexos  sistemas 

de saúde pública do mundo, que garante acesso integral, universal e  gratuito para 

toda a população do país, revela-se com muitas falhas, no que tange  ao fornecimento 

de medicamentos, essa dificuldade em se obter certos  medicamentos, principalmente 

aqueles não incorporados à lista do SUS,  considerando a má gestão da saúde 

pública, a ineficiência na alocação dos recursos  e a escassez de tais recursos, o 

cidadão passou a buscar socorro no Poder  Judiciário, ocasionando a excessiva 

judicialização da saúde, originando, desta  forma, problemas relacionados ao ativismo 

judicial.  

Visando encontrar solução a essa problemática, o Supremo Tribunal 

Federal  julgou o mérito da questão, suscitada no Recurso Extraordinário - RE 

566.471, e  decidiu, que o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a fornecê-

lo, sob a  alegação de que não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo 

em que  todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, 

devam  ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas, salvo em situações 

excepcionais,  onde o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo 

Estado, de  medicamento de alto custo, não incluído em Política Nacional de 

Medicamentos ou  em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 

Excepcional, depende  da comprovação da imprescindibilidade – adequação e 

necessidade.  

Por fim, espera-se que o final do julgamento do retromencionado 

Recurso  Extraordinário, o qual atingirá mais de 42.000 (quarenta e dois mil) 

processos que  versam sobre o mesmo tema, possa desvencilhar essa equação entre 

as garantias  individuais, asseguradas em nossa Carta Magna, o deferimento de 
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determinada  prestação de saúde, visando obter o equilíbrio entre garantir o direito à 

saúde e  manter o equilíbrio econômico-financeiro do Estado. 
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RESUMO  

O artigo tem por finalidade, trazer a atual realidade quanto ao 
funcionamento das inspeções do trabalho análogo ao de escravo, frente as 
alterações que  ocorreram nos últimos anos, como as mudanças na legislação e 
na estrutura  da esfera trabalhista, buscando analisar se as atuais normas que 
tratam sobre  o trabalho escravo contemporâneo brasileiro, estão alinhadas com 
as normas e  métodos recomendados e orientados pela Organização 
Internacional do  Trabalho – OIT, tendo em vista que o Brasil faz parte de 
inúmeros tratados que  visam o combate a escravidão, onde o descumprimento 
deles podem acarretar penalidades no âmbito internacional, como já aconteceu 
anteriormente no caso dos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, onde o Brasil 
foi condenado por  descumprir normas da Convenção Americana de Direitos 
Humanos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Escravo; Legislações; Normas.  

INTRODUÇÃO   

Muitos especialistas, mostram-se preocupados com o cenário que vem  se 

desenvolvendo na área trabalhista, visto que, nos últimos anos ocorreram  muitas 

reformulações em sua estrutura, além de outras propostas que ainda  estão no papel. 

Desta forma, é justificável essa preocupação, já que além das  mudanças estruturais 

e legislativas propostas, há também o fato da diminuição  no orçamento, que 

reduziram as operações de fiscalização.   

Para que se possa analisar com o máximo de precisão possível,  traremos 

dados que embasem os fatos aqui narrados, além de opiniões de  especialistas que 

acompanham de perto a realidade da área trabalhista no que  compete ao combate 

ao trabalho análogo ao de escravo, já que o objetivo do  artigo é analisar o atual 

cenário decorrente das alterações legislativas e  estruturais que ocorreram nos 

últimos anos.  

Desta forma, será abordado temas que retratem a história do trabalho  análogo 

ao de escravo, e a importância dos direitos humanos no combate a  erradicação desta 
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prática terrível, ainda presente no território nacional. Será objeto de análise, também, 

as legislações e tratados internacionais que  influenciam, de forma direta, as questões 

que envolvem este delito, com  análise de sua real eficácia social. Por fim, serão 

destacados os sucessivos  cortes estruturais e financeiros que acabam por mitigar a 

amplitude das  operações responsáveis por combater diretamente o trabalho 

escravo  contemporâneo.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O estudo proposto abordará uma metodologia de natureza qualitativa e  será 

desenvolvido mediante pesquisas bibliográficas, com base em materiais  publicados 

em livros, jornais, revistas, além de artigos e monografias  publicados sobre o tema 

(Vergara, 2003).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

1. O TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO E OS DIREITOS  HUMANOS  

O termo trabalho escravo sofreu muitas mudanças em seu significado  durante 

os anos, pelo que, na atualidade, os estudiosos consideram errado  chamar as 

práticas associadas a escravidão de trabalho escravo. Nos dias  atuais, existem novos 

termos que melhor definem essas práticas abusivas, que ainda são praticadas no 

Brasil e no mundo, sendo denominadas de trabalho análogo ao de escravo, trabalho 

escravo moderno, contemporâneo,  neoescravidão e afins.  

Nos termos do artigo 1º, do primeiro tratado internacional contra a  escravidão 

estabelecido pela Liga das Nações Unidas, em 1926, “Escravidão é  o estado e a 

condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou  parcialmente, alguns ou 

todos os atributos do direito de propriedade”. Alguns  anos depois muitas outras 

definições começaram a surgir com o passar do  tempo, haja vista que a palavra 

escravidão passou a significar mais do que  apenas o entendimento de propriedade 

de uma pessoa sobre a outra, mas, um  conceito que retrata uma variedade de 

violações aos direitos humanos. O trabalho análogo ao de escravo está tipificado no 

art. 149 Código Penal. 
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Como pode-se observar o conceito de trabalho escravo nacionalmente é  muito 

abrangente, onde sua caracterização se dá por meio de coação,  ameaças, sanções 

exageradas ou falsas promessas do empregador, abrangendo, inclusive, a falta de 

boas condições de trabalho.  

A doutrina dá ao crime de redução a condição análoga à de escravo o  nome 

de “plágio”, que significa a sujeição de uma pessoa ao poder (domínio)  de outra. 

(CUNHA, 2019, p. 221). Nesse sentindo, a escravidão é uma  situação de direito em 

virtude da qual o homem perde a própria personalidade,  se tornando “coisa”, conduta 

esta tipificada como crime no artigo anteriormente  citado.  

Desta forma, nota-se que o bem jurídico violado nos casos que envolve  o crime 

descrito no art. 149 do CP não é simplesmente a liberdade, mas sim a  dignidade da 

pessoa humana que acaba sendo violada de maneira brutal.  

2. EFICÁCIA SOCIAL DA LEGISLAÇÃO E DAS MEDIDAS E  ENFRENTAMENTO 
A ESCRAVIDÃO  

Como já destacado, o trabalho análogo ao escravo não se traduz  apenas em 

infrações trabalhistas, pois é tipificado como um ilícito penal, haja  vista que uma das 

melhores definições do que vem a ser o trabalho escravo  contemporâneo encontra-

se no art. 149 do Código Penal Brasileiro, que  destaca diversas condutas que 

caracterizam a conduta escravista  contemporânea.  

Com o intuito de resguardar o trabalhador, em 1943, foi promulgada 

a  Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT com o objetivo de regulamentar  normas 

trabalhistas que viessem assegurar aos trabalhadores boas condições  de trabalho 

mediante a preservação de sua dignidade e que inibissem os  abusos praticados pelos 

empregadores, dando respaldo aos trabalhadores  para que pudessem buscar seus 

direitos na justiça trabalhista.  

Observa-se que, quando se trata do combate a escravidão, a  normatização 

alcança nível internacional, haja vista que a importância em coibir  tal prática que, 

infelizmente, está presente em todos os cantos do mundo. Por  esta razão, os 

inúmeros tratados internacionais que visam a regulamentação e  a proteção do 

indivíduo e de seus direitos humanos básicos que, para que sejam respeitados, 

diversos países acabam assinando acordos, que os tornam  signatários desses 

tratados e os obrigam a cumprir o que é acordado, sob pena  de sanções 

internacionais que dificultariam o desenvolvimento do país no  cenário internacional.  
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Observa-se, da leitura da Constituição Federal, o repúdio a prática do  trabalho 

análogo ao de escravo, seja por normas expressas, como a citada no  art. 243, ou 

seja, pelo conjunto de suas normas e princípios que sempre zelam  pela dignidade da 

pessoa humana.  

Diante da sucinta abordagem das normas, nacionais e internacionais,  que 

dispõem a respeito do combate ao trabalho análogo ao escravo, observa se que desde 

o início do século passado muitas ações já vinham sendo  realizadas para pôr fim às 

práticas escravistas, pelo que se conclui que a  continuidade dessas práticas, nos dias 

atuais, não pode ser atribuída à  ausência de legislações rígidas que reprimam esta 

conduta.  

3. FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO   

A partir do momento em que o Brasil assumiu publicamente a  existência do 

trabalho análogo ao de escravo em seu território, as autoridades  públicas começaram 

a tomar todas as medidas necessárias para que  conseguissem combater e, 

consequentemente, erradicar esse tipo de prática  do país.   

De acordo com os dados obtidos no Observatório da Erradicação do  Trabalho 

Escravo e do Tráfico de Pessoas18, entre os anos de 1995 até os dias  atuais, são 

mais de cinquenta mil trabalhadores resgatados do trabalho  análogo ao de escravo. 

Esse elevado quantitativo deve-se às operações  realizadas pelos Auditores Fiscais 

do Trabalho, organizados em equipes  componentes do Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel (GEFM), que possui  esse enfoque específico (SINAIT, 2019).  

No ano de 2020 a verba destinada para o combate a escravidão sofreu  um 

corte de 41%, onde apenas 1,3 milhões de reais foi destinado para que as  operações 

pudessem ocorrer. Esse é o menor valor já repassado para o combate ao trabalho 

escravo nos últimos 10 anos. (Ministério da Economia,  2021)  

CONCLUSÃO   

O Brasil, apesar de todas as dificuldades aqui já apresentadas, por  muitos 

anos foi visto no cenário internacional como um exemplo no combate ao  trabalho 

 
18 OBSERVATÓRIO da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Disponível  em: 
https://smartlabbr.org/trabalhoescravo. Acesso em 5 out. 2019. 
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análogo ao de escravo, recebendo o reconhecimento da Organização  Internacional 

do Trabalho – OIT.   

Não obstante os ótimos resultados obtidos nos últimos anos, a área  trabalhista 

como um todo, vem sofrendo muitas mudanças e restrições no que  se refere a 

redução das operações de fiscalizações em face da reestruturação  do Ministério do 

Trabalho e Emprego que foi dissolvido e reorganizado em  secretarias e 

subsecretarias integradas em outros Ministérios, pela Medida  Provisória 870/2019, 

fazendo assim que ocorresse uma limitação na autonomia  da área trabalhista nas 

suas tomadas de decisão.  

Além de toda essa mudança estrutural, observamos também os  sucessivos 

cortes orçamentários impostos aos órgãos responsáveis pelas  fiscalizações 

trabalhistas, alcançando, no ano de 2020, um percentual de 41%  do seu orçamento, 

refletindo no menor repasse de recursos do governo federal  nos últimos 10 anos.   

Nesse contexto, é possível observar que o Brasil está declinando com  suas 

obrigações, nacionais e internacionais, no combate ao trabalho análogo  ao de 

escravo e resgate de trabalhadores e, consequentemente, tal fato pode vir a fazer o 

país se tornar, mais uma vez, réu na Corte Interamericana de  Direitos Humanos. 
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RESUMO 

Este artigo tem por fito ao Estado como sendo o fator determinante na 
otimização e efetivação desse direito. O objetivo é demonstrar como o direito à saúde 
vem sendo violado e abordar sobre o direito à saúde, direito este elencado em nossa 
Constituição Federal de 1988, assim como evidenciar uma possível situação de 
Estado de coisas inconstitucionais demonstrando os desafios enfrentados pela 
pandemia de COVID 19 que assolou o Brasil e outros países nos últimos dois anos, 
bem como elucidar que a prestação desse direito cabe prestado de forma insatisfatória 
pelo Estado o que pode configurar como Estado de coisas inconstitucionais. A priori 
faz-se uma análise contemporânea do direito à saúde em tempos de pandemia, 
demonstrando o que afetou na saúde o novo Corona vírus, a partir disso, aborda-se a 
prestação desse direito por parte do Estado, sendo este agente principal na 
efetividade do direito, e por fim, frisa-se a questão do direito à saúde ligado a dignidade 
da pessoa humana, direito que decorre do direito à vida. Assim, o trabalho se alicerça 
em uma pesquisa exploratória e qualitativa visando valorar a análise acerca do tema 
proposto. Usou-se a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito à Saúde, Direito, Pandemia, Estado. 

INTRODUÇÃO 

O direito à saúde tem vinculação na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 

5º, constituindo direito fundamental de todos, ou seja, um direito coletivo que visa 

assegurar a prestação do direito para todos, direito este que se enquadra nos direitos 

de segunda geração, no qual fica associado a prestação estatal, sendo assim cabe 

ao Estado impulsionar ações eficazes que possam assegurar a eficácia deste direito 

a todos. 

Todos têm direito ao serviço de saúde que seja fornecido pelo Estado, cabendo 

a este viabilizar e garantir a execução de políticas sociais e econômicas que 

pretendam reduzir as lacunas no âmbito da saúde.  
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O tema apresentado é de suma relevância, tendo em vista a situação na qual 

o país está passando, por infecções do novo coronavírus, em que o direito à saúde 

está em voga e que vem ao longo dos anos sendo ignorado por parte do poder estatal 

justificando assim a situação atual. A pandemia trouxe novas perspectivas para o 

cidadão, uma delas o questionamento acerca da preparação para enfrentamento do 

vírus, a busca incessante pelo bem da saúde e a violação desse direito, assim como 

o Brasil apesar de oferecer, mesmo que em seu mínimo, a saúde de certo modo 

apresenta um certo estado de coisas inconstitucionais, tendo em vista que o mesmo 

concerne em violação de direito fundamentais em massa.   

O presente artigo tem como objetivo demonstrar uma possível situação em que 

ocorre o Estado de coisas inconstitucionais no âmbito da saúde, e que nesse episódio 

de pandemia em que se encontra o país e principalmente o município de Manaus, 

pode-se observar uma possível violação ao direito à saúde.  

O objetivo específico é abordar que o direito à saúde vem sendo violado de 

forma massiva, assim como apresentar a negligência do Estado em propor ações que 

viabilizem a prestação desse direito.  

Questionamentos como se o direito à saúde vem sendo prestado de forma 

eficaz como preceitua a Constituição Federal de 1988? Qual o papel do Estado no 

desempenho da prestação desse direito à população de Manaus? Com o advento da 

Pandemia que afetou diretamente e colapsou o sistema de saúde em Manaus, pode-

se configurar como um Estado de Coisa Inconstitucional? O Estado, sendo 

competente e parte primordial para efetivação do direito à saúde, propõe alguma 

política pública de saúde ao combate da Covid-19?  

Dessa forma, o primeiro tópico abordará a questão do direito à saúde em 

tempos de pandemia, em que com o advento do novo vírus a saúde sofreu uma 

explosão na prestação do serviço e que de certa forma corroborou para os altos 

índices de óbitos no Brasil, assim como apresentar um possível Estado de Coisas 

Inconstitucionais no campo da saúde, tendo em vista que o caos na saúde é uma 

questão que afeta a massa populacional.  

O segundo tópico traz à baila o papel do Estado na prestação do direito à 

saúde, direito este que se enquadra nos direitos sociais de segunda geração, ao qual 

se dá por prestação Estatal por meios de medidas públicas, sendo a parte que deve 

atuar como principal agente na preservação e efetivação do cumprimento desse 

direito.  
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Por fim, o terceiro tópico remete ao direito à saúde em si, em que esse direito 

se entrelaça os demais e que é inerente a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, 

se utilizará a pesquisa qualitativa bibliográfica e documental, utilizando-se de materiais 

publicados, leis e livros que possam contribuir para o desenvolvimento e proporcionar 

maior entendimento e esclarecimento a respeito do tema abordado. 

Assim, a pesquisa averigua se no âmbito da saúde ocorre um possível Estado 

de Coisas Inconstitucionais, tendo em vista a crise pandêmica pela qual o país passa 

e, principalmente o Município de Manaus no qual apresentou um colapso no início de 

janeiro de 2021 com a falta de equipamentos para combate ao vírus, evidenciando o 

papel do Estado em assegurar que a saúde alcance a todos. 

1 SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

A pandemia de COVID 19 se alastrou no mundo de forma repentina, sendo 

considerada questão de crise mundial. Em nível global, a pandemia pode ser 

observada de várias vertentes, a China, primeiro epicentro da doença, foi aos poucos 

através de medidas locais contendo a proliferação do vírus, nos EUA a doença foi 

alarmante, visto que o país se tornava o novo epicentro da doença. Assim como, os 

EUA a Europa apresentava novas infecções na medida em que a doença avançava. 

Dessa forma, fica evidente que a pandemia por COVID 19 passou a ser um 

denominador comum no mundo. 

No Brasil a pandemia se alastrou de forma abrupta, os primeiros casos de 

infecção no Brasil surgiram no início de 2020 e até o dia 28 de maio de 2021, conforme 

o site CORONAVÍRUS/BRASIL ceifou um total de 459.045 vidas. A forma como a 

doença vem se proliferando se dá por diversos fatores, entre eles, a precariedade na 

prestação da saúde, a desorganização dos hospitais em atender a população e a falta 

de políticas públicas por parte do Estado. 

Assim como em muitos Estados do Brasil o Amazonas não está isento de um 

possível colapso na saúde caso seja registrado um aumento expressivo de casos do 

novo coronavírus, segundo órgãos de saúde que atuam no Estado. (G1, AM 2020) 

Observa-se que no dia 5 de janeiro, a Prefeitura de Manaus decretou estado 

de emergência por 180 dias, além da capital diversos Munícipios vêm sofrendo com a 

falta de estruturas adequadas que possam abarcar o quantitativo de usuários que 

buscam a saúde pública. 
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O sistema de saúde em Manaus já era falho antes da pandemia, observando 

os diversos contextos em que o direito à saúde era violado, pois o simples acesso a 

uma unidade básica de saúde muitas das vezes consistia em travar uma batalha.  

Destarte que o cenário de negligências no âmbito da saúde foi alarmante como 

surgimento do vírus, o foco voltou-se para a saúde, todavia o colapso já era 

visualizado anteriormente, porém não era observado aos olhos do mundo. 

Com o advento da pandemia muitos brasileiros viveram o caos de forma mais 

profunda, mais alarmante e desumana, isso por que, apesar da prestação precária da 

saúde, um novo fator foi inserido no contexto de quem sai de casa em busca da 

prestação do direito à saúde, a infecção por COVID 19. 

Com o advento do novo vírus, o quantitativo de pessoas que buscam 

atendimento hospitalar aumentou consideravelmente tendo em vista que o vírus 

apresenta várias complicações graves, dessa forma o sistema de saúde, que já era 

inflado, colapsou pois não havia uma estruturação adequada para suportar toda a 

população que necessitava de atendimento, inclusive a falta de profissionais de saúde 

bem com a carência de leitos e de equipamentos específicos para o combate ao vírus. 

Não se pode olvidar que o sistema de saúde em Manaus é calamitoso, o acesso 

à saúde e os serviços são precários e a partir dessa premissa baseia-se a questão do 

estado de coisas inconstitucionais, em que consistindo um quadro de violação em 

massa dos direitos fundamentais e que vem afetando muitas pessoas, assim como a 

falta de organização por partes dos entes que corrobora com essa violação assim 

como também agrava a situação atual. 

O reflexo da Pandemia de COVID 19 demonstra a estruturação fraca do Estado 

em atuar na prestação do direito à saúde, ficando evidente o descaso do mesmo para 

com o setor saúde e a carência do sistema único de saúde (SUS). 

A simples menção do Estado de Coisas Inconstitucional, não irá solucionar o 

caso evidenciado, em razão disso faz-se essencial que o Estado exerça de forma 

célere e eficiente ações para que ocorra o cumprimento e a garantia eficaz dos direitos 

dispostos pela Constituição Federal. 

Conceitua Campos (2016, p. 21) o Estado de Coisa Inconstitucional como  

 

[...] técnica de decisão por meio da qual cortes e juízes constitucionais, 
quando rigorosamente identificam um quadro de violação massiva e 
sistemática de direitos fundamentais decorrente de falhas estruturais 
do Estado, declaram a absoluta contradição entre os comandos 
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normativos constitucionais e a realidade social, e expedem ordens 
estruturais dirigidas a instar um amplo conjunto de órgãos e 
autoridades a formularem e implementarem políticas públicas voltadas 
à superação dessa realidade inconstitucional. 

 

 O estado de coisas inconstitucional segundo Hernández (2003, p. 203-228) 

como a expressão que visa a proteção dos direitos fundamentais em sua dimensão 

objetiva, tendo em vista que sua aprovação corrobora em deliberações de ações e 

deveres com fito de proteção dos direitos fundamentais pelo Estado. 

 O Estado de coisa inconstitucional foi abraçado na Colômbia referindo-se à 

violação de direitos fundamentais no sistema prisional. Partindo desse prisma, 

observa-se que há violação na prestação do direito à saúde em Manaus, e que se faz 

primordial medidas capazes de abrandar a situação. 

 A Pandemia apenas evidenciou a urgência de medidas por parte do poder 

público no âmbito da prestação da saúde, em que esse direito estabelecido na 

Constituição Federal de 1988, fica a encargo da prestação do Estado. Não obstante, 

direito esse ligado à dignidade da pessoa humana, em que o cidadão deve ter seu 

direito resguardado.  

Assim, sendo o Estado a parte que possui maior poder econômico em relação ao 

cidadão deve se existir um equilíbrio, com a finalidade de que possa ser prestado um 

serviço na prestação da saúde adequado para que o cidadão viva com dignidade 

 2 O PAPEL DO ESTADO EM GARANTIR O DIREITO À SAÚDE 

O direito à saúde é um direito fundamental essencial para o exercício dos outros 

direitos, visa o bem-estar físico, mental e social de uma sociedade. O direito à saúde 

integra o rol dos direitos sociais como de segunda dimensão, no qual se enquadram 

os direitos em que se faz necessário a prestação estatal. 

De acordo com Guerra Filho (2005, p. 59) compreende serem direitos de 

segunda dimensão 

[...] aqueles consagrados a partir do momento em que surgem 
reclamos da realização, pelo Estado, de maior justiça social, 
promovendo uma situação mais igualitária entre os indivíduos e 
setores da sociedade economicamente desnivelados. Esses seriam, 
portanto, direitos a determinadas prestações do Estado ao povo que o 
compõe [...] 
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Em mesmo sentido, Bonavides (2006, p. 564) conceitua como direitos que 

nascem ligados ao princípio da igualdade, sem que haja a separação, porém são de 

eficácia duvidosa, em virtude da sua própria natureza, que exigem do Estado 

prestações concretas. 

 Sendo assim, o Brasil adotou no artigo 6º da Constituição Federal, os direitos 

sociais, dentre seu texto discorre o direito à saúde. Logo em seguida, no mesmo corpo 

constitucional no artigo 196, o Estado compromete-se a realizar uma prestação 

positiva, com o objetivo de efetivar o direito à saúde. 

Nesse raciocínio, o legislador incutiu ao Estado no art. 196º da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o dever de garantir a prestação desse direito, 

mediante políticas públicas. Os Estados constituem pessoas jurídicas de direito 

público interno, sendo responsáveis e competentes para abordar assuntos coletivos, 

que visam o bem-estar social, são munidos de autonomia política e capacidade para 

se auto-organizarem. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196 deixa claro que a saúde é 

um direito de todos e que tal direito deve ser provido pelo Estado. Assim como no 

artigo 6º em que todos têm o direito à educação e saúde com qualidade, visando ao 

Estado cumprir com seu papel, de prover o mínimo existencial aliando-se aos 

princípios da dignidade da pessoa humana, que resulta nas condições de melhor 

atender ao ser humano, como forma de cumprir o que está regido em nossa 

Legislação. 

De acordo com Ferreira Filho (2006, p. 312), os direitos fundamentais para o 

desenvolvimento da vida, são de prestação por parte do Estado, tendo em vista que 

são direitos interligados as condições mínimas de dignidade da pessoa humana. 

Sendo assim, cabe ao Estado, como sendo uma de suas funções, assegurar a eficácia 

dos direitos fundamentais, bem como observar e modificar a realidade social. 

Nesse prisma o Estado possui deveres e obrigações na aplicação efetiva dos 

direitos sociais, entre eles o direito à saúde. Sabe-se que cabe ao Estado estabelecer 

regulamentos de interesse coletivo para corrigir falhas na prestação efetiva desse 

direito. Desta forma, o Estado possui o dever não somente de regulamentar como 

também de analisar as mudanças na sociedade, para que assim sejam estabelecidas 

medidas eficazes de efetivação do direito à saúde. 

Dessa forma, Campos (2016, p. 81) aduz que: “O dever de proteção inclui, 

portanto, a obrigação geral de o Estado criar, mediante lei, às condições e os meios 
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indispensáveis para serem os direitos fundamentais protegidos e assegurados na 

maior amplitude possível diante de toda a sorte de limitações fático-jurídicas 

presentes”. (grifo original). 

No que tange acerca dos problemas na saúde, Krell (2002, p.53), diz que a 

solução seria atender todos os casos 

 

[...] se os recursos não são suficientes, deve-se retirá-los de outras 
áreas (transporte, fomento econômico, serviço da dívida) onde sua 
aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos mais essenciais 
do homem: sua vida, integridade e saúde. Um relativismo nessa área 
poderia levar a ponderações perigosas e anti-humanistas do tipo “por 
que gastar dinheiro com doentes incuráveis ou terminais? (KRELL, 
2002, p.53). 

 

Em mesmo sentido questiona, Menezes (2015, p. 27) se a saúde pública vem 

cumprindo com o fim estabelecido na Constituição Federal de 1988, se os recursos 

são disponíveis ou se necessita de reforma para adequação do nosso dispositivo, 

visto que a Carta de 88 é a reguladora para efetivação dos direitos fundamentais, 

sociais e humanos. 

Nesse cenário, deve ser estabelecido um padrão mínimo de segurança material 

à população, já que o Estado não pode assegurar um padrão “ótimo” de bem-estar 

social, e sim, apenas em efetivar as condições mínimas para uma existência com 

dignidade. Contudo, não significa que a otimização do bem-estar social não possa ser 

uma meta a ser alcançada, visto que o mínimo é precário. 

3 DO DIREITO Á SAUDE  

O direito à saúde faz parte do rol dos direitos de segunda geração, consiste nos 

direitos versados aos grupos menos favorecidos, em que há uma imposição ao Estado 

a obrigação de prestá-lo, estes direitos têm como fito a diminuição das desigualdades 

sociais, consistindo na premissa de que não se pode ser livre sem que haja condições 

mínimas necessárias para realizar tal liberdade.  

O direito à saúde se enquadra como direito fundamental subjetivo às pessoas, 

dessa forma, assim corrobora Rothenburg (2014. p. 5) em que preceitua os direitos 

fundamentais como direitos universais porque são ligados à dignidade da pessoa 

humana, ou seja, são direitos ligados estritamente ao homem. 
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O autor retro mencionado (2014. p. 41) define como direito fundamental 

aqueles que condiz com os valores, que se entrelaçam nas normas jurídicas de uma 

sociedade, garantindo assim, liberdade, valores, segurança e igualdade, todos 

moldados na dignidade da pessoa humana. 

Nesse plano, os direitos fundamentais destinam-se a assegurar que as pessoas 

possam viver de forma digna, livre e igual na sociedade. No entanto, o impacto da 

violação de direitos humanos por meio das condições desumanas na prestação da 

saúde às pessoas é amplamente visível. O desrespeito a outros direitos, como o 

direito à vida, é notório. 

Conforme Dimoulis e Martins (2012, p. 42) estabelece que todos os direitos 

constitucionalmente garantidos têm o mesmo destaque e influência jurídica, não 

havendo assim distinção na sua aplicação que é o foco no que tange aos direitos 

fundamentais. 

Destarte, os direitos fundamentais não podem se sobressair sobre qualquer 

outro direito e sim ser respeitados e, principalmente, realizados no plano de sua 

atribuição para que se cumpra o que estabelece nossa Constituição Federal de 1988. 

De acordo com Nunes Junior Araújo (2005, p. 109-110) os direitos 

fundamentais, em todas as dimensões, visam resguardar a dignidade da pessoa 

humana, de certo que o homem possui amplitude de características, visando assistir 

o homem em todos os âmbitos, sejam estes, em seus direitos individuais, abarcando 

sua liberdade, em direitos sociais, econômicos e culturais sob a ótica de suas 

necessidades seja por seu direito à solidariedade relacionada à sua preservação. 

De acordo com Dallari (1999, p.22 e 23), 

 

Por ser direito essencial, a vida deve ser plena. A ausência de doenças 
será uma das formas de efetivação desse direito, uma vez que a saúde  
proporciona qualidade de vida. O princípio da dignidade humana é 
elemento basilar e informador dos direitos e garantias fundamentais. 
Portanto, os direitos fundamentais à vida e à saúde decorrem da 
dignidade da pessoa humana.  

 

De acordo com Montoro (apud MARCILIO e PUSSOLI, 1998, p.15), “as 

pessoas não são sombras, não são aparências, são realidades concretas e vivas”. O 

autor evidencia a relevância da valoração dos direitos humanos e o bem maior a vida. 

Partindo dessa premissa a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de San José da Costa Rica) de 1969, elucida a questão da saúde como sendo parte 
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primordial para a integridade da pessoa humana, conforme artigo 5º inciso 1 e 2 em 

que consistem respectivamente em “toda pessoa tem direito a que se respeite sua 

integridade física, psíquica e moral” além do mais “ninguém deve ser submetido a 

torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa 

privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao 

ser humano”. 

Corrobora em mesmo sentido Luís Roberto Barroso (2009, p.10) em que “O 

Estado constitucional de direito gravita em torno da dignidade da pessoa humana e 

da centralidade dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é o centro 

de irradiação dos direitos fundamentais, sendo frequentemente identificada como o 

núcleo essencial de tais direitos”. 

Norberto Bobbio (1992, p. 5) diz que: 

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas 
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas. [...] o que parece fundamental numa época histórica e numa 
determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em 
outras culturas. 

 

Sabe-se que o direito à saúde está intimamente ligado aos desafios 

enfrentados pela sociedade ao longo dos tempos, dessa forma deve-se prevalecer a 

propositura efetiva do direito que, por meio de grandes batalhas sociais, foi 

conquistado.  

Marmelstein (2008, p. 20) alega que os direitos fundamentais são: “[...] normas 

jurídicas, ligadas à compreensão de dignidade da pessoa humana e de prestação do 

poder público, elencadas em escopo constitucional dos Estados Democráticos de 

Direito”.  

O direito à saúde está assegurado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), como um direito de todos, previsto no artigo 6º da lei retro mencionada, inclui 

este direito no rol dos direitos sociais, a fim que todos independente de classe tenham 

acesso ao direito fundamental à saúde.  

Partindo dessa máxima, o foco é a proteção e efetividade na prestação do 

direito à saúde pública, na qualidade apresentada à sociedade, assim como o acesso 

digno a todos, preservando o direito da pessoa humana, com respeito e dignidade. 
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Desta forma, fica evidente que a Constituição Federal de 1988, assim como a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos deixam claro a importância do direito à 

saúde, como sendo um direito inerente à dignidade da pessoa humana e com 

prestação efetiva por parte do Estado em promover que esse direito alcance a todos. 

Assim, compete ao Estado promover o que estabelece a Constituição Federal, 

no qual o direito à saúde faz parte dessa premissa e que na realidade social está 

sendo violado e desrespeitado, e que por meios de medidas e ações o Estado pode 

refrear a inconstitucionalidade na efetivação do direito à saúde, assim como garantir 

que todos tenham acesso a uma prestação digna na saúde. 

CONCLUSÃO 

A amplitude sobre o direito à saúde que está ligado a dignidade da pessoa 

humana remete a importância de assegurar que tal direito seja prestado de forma 

efetiva, com o objetivo de amenizar as desigualdades sociais o direito à saúde 

transcende, pois decorrem dele alguns outros como o direito à educação e lazer. 

Reforçar-se a importância em vislumbrar esse tema, tendo em vista a situação 

de crise pela qual o país está passando, frente a essa reflexão nota-se que o direito à 

saúde é fundamental ao homem, buscou se desenvolver uma pesquisa que 

demonstrasse um possível Estado de Coisas Inconstitucionais no âmbito da saúde e 

na precariedade da prestação desse direito.  

Vislumbra-se que o Estado de coisa inconstitucional visa proteger os direitos 

fundamentais em sua dimensão objetiva, que o acesso à saúde seja prestado de 

forma digna, preservando o que a Constituição estabelece. 

No que concerne a este instituto no qual, teve seu primórdio na Colômbia com 

a violação massiva dos direitos humanos no sistema prisional, buscou-se demonstrar 

que essa violação também ocorre no âmbito da saúde no Brasil e, principalmente na 

cidade de Manaus. 

A Constituição Federal de 1988 assegura o acesso à saúde, sendo este direito 

fundamental, ou seja, são reconhecidos em todo o mundo e advém com o indivíduo, 

não podendo ser restringidos ou ignorados pelos órgãos estatais. O direito à saúde 

interliga os demais direitos, pois trata-se de direito abarcado pela qualidade de vida, 

dignidade humana e bem-estar social. 
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Nesse ínterim, fica claro a importância da efetividade de medidas que 

assegurem os preceitos da Constituição Federal, uma vez, que o que é estabelecido 

no texto constitucional diverge da realidade vivenciada pelo povo. 

Dessa forma, no primeiro tópico aborda-se a saúde nos tempos de pandemia, 

na qual o direito à saúde ficou em foco tendo em vista o número de pessoas infectadas 

pelo novo vírus que buscaram socorro nos hospitais. 

O segundo tópico trata do papel do Estado na prestação efetiva do direito à 

saúde para todos, como sendo agente principal que detém autonomia e recursos para 

corrigir as falhas e gargalos enfrentados na saúde, faz-se necessário que que o 

Estado atue por meio de políticas públicas e sociais para assim viabilizar o Direito à 

Saúde. 

Por fim, o terceiro tópico remete ao direito à saúde em si, sendo este ligado aos 

direitos humanos sendo inerente ao indivíduo, com a finalidade de minimizar as 

desigualdades e impactos sociais. 

Diante ao exposto, surge de forma tímida o Estado de Coisas Inconstitucional 

que visa a mudança de cenário de um campo minado de falhas e descaso por parte 

do poder estatal na efetivação do direito à saúde, pois sendo a parte mais forte na 

relação povo versus Estado, este deveria atuar com firmeza na prestação de um 

direito que é tão essencial a dignidade da pessoa humana, pretende-se que mudanças 

e intervenções ocorram para que modifiquem o cenário atual na saúde. 

Após quase dois de pandemia o Estado continua omisso na prestação do direito 

à saúde, o momento perde urgência e eficácia, medidas positivas que possam diminuir 

o caos na saúde pública, o vírus assola a cidade de Manaus e o povo sofre com 

contínuas violação desse direito que hoje se faz mais do que essencial, é vital.  
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RESUMO 

Discorre-se a respeito da evolução do direito pátrio sobre a propriedade e a 
garantia da posse com enfoque social. Garantias à manutenção da propriedade e da 
posse. Dos direitos possessórios e sua tutela legal, ações e reações do proprietário e 
do posseiro na defesa dos seus direitos. Foram utilizadas pesquisas históricas e 
bibliográficas, assim como pesquisas jurisprudenciais dos tribunais superiores e 
entendimentos doutrinários. Fez-se um estudo evolutivo histórico do direito no tocante 
à propriedade e à posse, partindo do direito natural e chegando aos direitos de 
segunda e terceira geração, com foco na solidariedade entre as pessoas. Com isso, 
o leitor poderá ter noção da evolução havida nestes dois temas tão importantes para 
o Direito Civil e causa de grande controvérsia jurídica. Vale salientar que este trabalho 
se ateve, tão somente, às questões sobre posse e propriedade envolvendo o direito 
privado, em questões de Direito Civil, enfatizando a necessidade de o Estado garantir 
oportunidades a todos os cidadãos, assegurando-lhes os direitos fundamentais de 
segunda e terceira geração. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Possessório, Direito Processual Civil, Direito 
Fundamental, Posse, Propriedade. 

 

INTRODUÇÃO 

 O direito à propriedade e à posse sofreu grandes mudanças com a evolução 

dos direitos sociais, mais fortemente influenciados pelo surgimento dos direitos 

humanos de segunda e terceira geração. Assim, o legislador sentiu-se obrigado a 

adequar-se às mudanças sociais sofridas. Sabe-se das dificuldades para se efetivar 

as mudanças legislativas, tão necessárias para as devidas adequações, visto a 

enorme influência que os grandes proprietários de terras mantêm junto ao congresso, 

dificultando a positivação dos direitos sociais. 

Ao longo da história a propriedade sempre foi motivo de conflitos, seja pela 

tentativa de esbulho, turbação ou simplesmente contra a necessária desapropriação 

com fito na necessidade social. Neste sentido, far-se-á um singelo estudo sobre os 

direitos possessórios garantidos na constituição e nas leis infraconstitucionais. 

mailto:20890138@faculdadelasalle.edu.br
mailto:bernardo.seixas@faculdadelasse.edu.br
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 O Estado, no sentido de estabilizar as relações jurídico-sociais entre os 

particulares, buscou meios para a proteção do direito da propriedade e da posse, bem 

como regulou seus efeitos. 

É cediço que propriedade e posse são temas complexos, gerando diversas 

discussões jurídicas, contudo, quando se apresenta o direito social para essa 

discussão, as coisas ficam mais acirradas e dignas de análise. 

1. DIREITO CONSTITUCIONAL À POSSE, À PROPRIEDADE E À MORADIA  

O texto constitucional em seu artigo 5º, caput e no seu inciso XXII, falam sobre 

o direito à propriedade, tornando-o um direito fundamental: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade. 

 

Imprescindível, antes de tudo, verificar se os direitos à propriedade e à posse 

estão sendo respeitados, para somente depois concedermos o direito à moradia. Não 

se pode esquecer que a propriedade é um direito fundamental e assim deverá ser 

respeitado. O direito à moradia é um direito constitucionalmente protegido dentro dos 

direitos sociais do artigo 6º da CF/88, “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. Assim sendo, os conflitos deverão ser resolvidos dentro de uma análise 

harmônica da constituição, visto que não há hierarquia entre norma constitucional. 

Segundo Souza (2004, p. 224, apud ALMEIDA FILHO, 2018, p. 69), constitui-

se em direito de personalidade, “irrenunciável da pessoa natural, indissociável de sua 

vontade e indisponível”. É elemento essencial do ser humano é um bem 

extrapatrimonial.  

O Comentário Geral n. 04, de 12 de dezembro de 1991, do Comitê dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas – ONU19 define 

o que considera uma moradia adequada: 

 
19 Informações transcritas para o português contidas no documento das Nações Unidas, Committee on 
Economical, Social and Cultural Rights. General Comment Nº 04: The Right To Adequate Housing (Art. 
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Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes 
não têm um grau de segurança de posse que garanta a proteção legal 
contra despejos forçados, perseguição e outras ameaças. 
Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a 
moradia não é adequada, se os seus ocupantes não têm água potável, 
saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, iluminação, 
armazenamento de alimentos ou coleta de lixo.  Economicidade: a 
moradia não é adequada, se o seu custo ameaça ou compromete o 
exercício de outros direitos humanos dos ocupantes.  
Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança 
física e estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como 
proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças 
à saúde.  
Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades 
específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são 
levadas em conta.  
Localização: a moradia não é adequada se for isolada de 
oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e 
outras instalações sociais ou, se localizados em áreas poluídas ou 
perigosas.  
Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e 
levar em conta a expressão da identidade cultural (UNITED NATIONS, 
1991). 

 

Conclui-se, desta forma, que o direito à propriedade está expressamente 

garantido no rol dos direitos fundamentais do Art. 5º da CF/88 em seu inciso XXII, “é 

garantido o direito de propriedade”. Assim também, pode-se depreender que o direito 

à posse também está presente como direito fundamental, visto que é um elemento 

fundamental para o cumprimento do direito à moradia, previsto no Art. 6º da carta 

magna como um direito social, uma vez que não há vida digna sem uma moradia 

digna. 

2. A POSSE 

Existem duas teorias aceitas sobre posse. A primeira é a Teoria Objetiva 

(baseada em Ihering), onde a mera conduta de dono já configura a posse, mesmo que 

não se tenha a intenção de possuí-la. A segunda é a Teoria Subjetiva (baseada em 

Savigny), para Savigny a posse será configurada somente quando houver apreensão 

física da coisa somada à vontade de tê-la como própria, sendo necessários os dois 

elementos por ele considerados, o “corpus e o animus”. O corpus é referente ao poder 

 
11, Para. 1). Geneva, 1991. Disponível em: https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf. Acesso em: 
11/05/2021. 

https://www.refworld.org/pdfid/47a7079a1.pdf
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físico, externo e objetivo sobre a coisa, é o mesmo que tê-la em suas mãos ou estar 

ocupando a coisa. O animus é referente à vontade de ter a coisa como sua. 

O nosso legislador consagrou20, no Código Civil/2002, a Teoria Objetiva de 

Ihering, visto que para ter-se posse da coisa não se faz necessário ser dono, 

bastando, para tanto, ocupá-la. Art. 1.196. “Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 

Ou seja, todo aquele que faz uso, frui (goza) ou dispõe do bem, tem para si a posse. 

Portanto, pode haver mais de um possuidor (o direto e o indireto), pois a posse 

pertence a quem tem o exercício de algum dos três poderes inerentes à propriedade. 

O uso ou “jus utendi”, significa ter o direito de usar a coisa, podendo ocupá-la 

para a finalidade a que se destina. A fruição, gozo ou “jus fruendi”, significa que o 

possuidor poderá explorar economicamente, obtendo as vantagens e os benefícios 

da coisa. A disposição ou “jus disponiendi”, é o direito de dispor da coisa, podendo 

modificá-la, vendê-la, consumi-la ou até mesmo destruí-la. A disposição é um direito 

quase absoluto sobre a coisa.  

A posse pode ser adquirida de várias formas previstas no Código Civil: Por 

apreensão ou ocupação (apanhar um fruto de uma árvore na praça, pescar um peixe, 

pegar um colchão abandonado na calçada); por contrato (na compra e venda, na 

doação, no mútuo – onde é transferida a posse e a propriedade da coisa ou na 

locação, no comodato e no depósito - onde se adquire a posse da coisa). 

A doutrina é controversa quanto à possibilidade de aquisição de posse pelo 

incapaz. Alguns autores não aceitam, baseados no art. 104, I do Código Civil/2002. 

Outros, no entanto, dizem ser possível, pois a posse não é um direito, e sim um fato, 

embasados nos art. 542 e 543 do Código Civil/2002 (aceitação ficta). 

2.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE 

Ricardo Aronne (2014 apud TARTUCE, 2018, p. 877) pontua que “o bem pode 

não estar atendendo à função social da posse, apesar de satisfazer a função social 

da propriedade”. Complementando tal afirmação, o enunciado 492 da V Jornada de 

Direito Civil de 2011 apresenta posse como “direito autônomo em relação à 

 
20 O Código Civil/2002 e a doutrina Brasileira adotam a Teoria de Rudolf von Ihering, o jurista alemão 
ocupa ao lado de Friedrich Karl von Savigny lugar ímpar na história do direito. 
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propriedade e que deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de 

interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”.  

Segundo Fachin (1988, p.19), “A função social da posse situa-se em plano 

distinto, pois, preliminarmente, a função social é mais evidente na posse e muito 

menos evidente na propriedade, que mesmo sem uso, pode se manter como tal”.  

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias21 - “o acesso à posse é um 

instrumento de redução de desigualdades sociais e justiça distributiva”. Concluímos, 

com isso, que função social da posse não sanciona apenas a conduta ilegítima de um 

proprietário perante a coletividade, mas, também, corrobora o direito à moradia como 

direito fundamental, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. 

2.2 OS DIREITOS DO POSSUIDOR  

Possuidor é aquele que detém um dos atributos inerentes ao direito de 

propriedade. 

A posse, no campo dos direitos reais, pode ser definida, segundo Gagliano e 

Filho (2019, p.1.035), como um domínio fático da pessoa sobre a coisa. Para Tartuce 

(2018, p. 875), uma pessoa pode ter a posse sem ser proprietária do bem, pois, em 

conformidade com o texto do Código Civil, “todo proprietário é possuidor, mas nem 

todo possuidor é proprietário”.  

Segundo Venosa (2020, p. 30), “A posse é o fato que permite e possibilita o 

exercício do direito de propriedade. Quem não tem a posse não pode utilizar-se da 

coisa”. O Código Civil/2002 versa sobre o assunto em seu Livro III, Título I. Assevera 

o artigo 1.196 a definição a seguir: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de 

fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” e, 

ainda, no mesmo Código, o artigo 1.204 dispõe que: “Adquire-se a posse desde o 

momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos 

poderes inerentes à propriedade.”. 

Quanto aos direitos do possuidor, para análise do referido instituto, insta 

salientar se a posse configurada se dera de boa-fé ou de má-fé.  

Em relação ao possuidor, configura-se posse boa-fé quando possuidor ignora 

os vícios que impedem a aquisição da coisa. Já a posse de má-fé se dá quando o 

 
21 FARIAS, Cristiano; NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil: Volume Único. 4 
ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. 2206 p. 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

3
4

 

possuidor não só conhece os vícios da posse, como também deveria conhecê-los, em 

razão das circunstâncias. 

 Na definição de Cristiano Chaves de Farias (2019, p. 1.403) “Frutos são as 

utilidades econômicas que a coisa periodicamente produz, sem alteração ou perda de 

sua substância”.  

O Código Civil/2002, em seu art.1.214, assevera acerca do direito do 

possuidor de boa-fé em relação aos frutos, que: 

O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos 
percebidos. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que 
cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as 
despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os 
frutos colhidos com antecipação.  

 

Nesse diapasão, o possuidor de boa-fé, tem direito aos furtos, com ressalva 

dos pendentes. Já o possuidor de má-fé não tem direito aos frutos.  

Na dicção de Tartuce (2019, p. 813) “as benfeitorias são bens acessórios 

introduzidos em um bem móvel ou imóvel, visando sua conservação ou melhoria da 

sua utilidade”. Nos termos do Código Civil/2002, art.96 – As benfeitorias podem ser 

voluptuárias, úteis ou necessárias. 

Preceitua o art.1219 do Código Civil – O possuidor de boa-fé tem 
direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, 
quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando 
o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de 
retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. 

Sendo assim, o possuidor de boa-fé, tem direito às benfeitorias necessárias e 

úteis, bem como pode se levantar as voluptuárias, sem prejuízo da coisa principal. Em 

se tratando de possuidor de má-fé, somente tem direito às benfeitorias necessárias.  

Ademais, possuidor de boa-fé tem direito de retenção sobre a coisa principal 

até que seja ressarcido pelas benfeitorias necessárias e úteis. 

3. A PROPRIEDADE. 

A propriedade está descrita no rol dos direitos reais do art. 1.225 do Código 

Civil/2002, em seu inciso I, sendo o único direito real sobre a coisa própria. Os demais 

direitos ali descritos são direitos sobre a coisa alheia. 
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A propriedade é mais complexa que a posse, pois a posse é mais natural, 

mais perceptível ao leigo. Ter uma fruta nas mãos determina sua posse; a 

propriedade, porém, será determinada pelos elementos previstos no mundo jurídico. 

O conceito de posse está no art. 1.228 do Código Civil/2002, “O proprietário 

tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha.”, portanto o proprietário é aquele 

que detém os três atributos: Poder de uso, de gozo e de disposição do bem, além do 

direito de reaver essa coisa de quem injustamente a possua ou ocupe. 

Com isso, o proprietário de uma casa pode morar nela (jus utendi), pode 

alugá-la (jus fruendi) e pode também vendê-la (jus disponendi). Pode ceder o uso a 

terceiros (Direito real de habitação, art. 1.414 do Código Civil/2002), pode ceder a 

fruição (Usufruto, art. 1394 do Código Civil/2002), pode ceder a disposição (Contrato 

estimatório ou por consignação, art. 537 do Código Civil/2002). A propriedade também 

produz mais um direito ao proprietário, o direito de reaver a coisa (Direito de reaver a 

coisa, previsto no art. 1.228, in fine, do Código Civil/2002). 

Como previsto no art 5º, XXIII, no art. 182, § 2º, e no art. 225 da CRFB/88; e 

também no art. 1.228, § 1º do Código Civil/2002, pode-se entender que o direito à 

propriedade não é absoluto, visto que no moderno direito exige-se que a propriedade 

cumpra sua função social. 

3.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 

Houve grande mudança no direito à propriedade no final do século XVIII, mais 

precisamente com a independência dos Estados Unidos da América do Norte, em 

1787 e com a Revolução Francesa, em 1789. Mesmo assim, ainda é muito difícil 

identificar a presença da função social da propriedade, visto que a propriedade está 

revestida de formalidades preestabelecidas pela lei como, por exemplo, a 

necessidade de ter-se registro para ser proprietário. A lei tenta subtrair, assim, a visão 

individualista do proprietário do bem, visando um alcance social.  

Sobre a função social da propriedade, a Constituição Federal, em seu artigo 

182, §2°, estabelece que: “A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor”.  
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Para Fachin, (1988, p.19) “a função social da propriedade corresponde a 

limitações fixadas no interesse público e tem por finalidade instituir um conceito 

dinâmico de propriedade em substituição ao conceito estático, representando uma 

projeção da reação anti-individualista”.  

Ricardo Aronne (2014 apud TARTUCE, 2018, p. 877) pontua que “o bem pode 

não estar atendendo à função social da posse, apesar de satisfazer a função social 

da propriedade”. Complementando tal afirmação, o enunciado 492 da V Jornada de 

Direito Civil de 2011 apresenta posse como “direito autônomo em relação à 

propriedade e que deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de 

interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”. 

Também o Código Civil/2002, em seu artigo 1.228, §1°dispõe:  

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecimento em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 

Carlos Almeida Filho (2018, p. 84) considera que a proteção da propriedade 

está condicionada, na Constituição, ao cumprimento de sua função social, devendo a 

utilização da propriedade ser produtiva e contribuir com o desenvolvimento harmônico 

da coletividade. O mesmo autor evoca para fundamentação o artigo 21 do Pacto de 

San José da Costa Rica que dispõe sobre o direito à propriedade privada, abordando 

os aspectos do interesse social. 

Portanto, pode-se dizer que a propriedade atingirá sua função social quando 

cumprir o estabelecido em lei como necessário para satisfazer as finalidades 

econômicas e sociais. 

3.2 DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS 

Em se tratando de propriedade, a Constituição Federal, em seu artigo 5°, XXII, 

dispõe que “é garantido o direito de propriedade”. E no inciso seguinte versa que “a 

propriedade atenderá a sua função social”. Assim, além de ser tratada como um direito 

fundamental, Gagliano e Filho (2019, p. 1.063) consideram que o conceito de direito 

real deve levar em conta seu aspecto funcional, conceituando propriedade como 
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“direito real de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar a coisa, nos limites da sua função 

social”. 

Os direitos do proprietário podem ser encontrados no Código Civil, em seu 

Título III, Capítulo I, Seção I, com início em seu artigo 1.228, o qual dispõe: “O 

proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 

do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Continuando até o 

artigo 1.232. 

É possível encontrar em seu artigo 1.196 a definição a seguir: “Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade” e, ainda, no mesmo Código, o artigo 1.204 dispõe 

que: “Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em 

nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Podendo assim se 

diferenciar a posse da propriedade, visto que a posse pode ser definida 

informalmente, no caso deste artigo, por meio da ocupação indevida de propriedade 

de outrem. 

4. AS AÇÕES JUDICIAIS RELACIONADAS AO DIREITO À POSSE E À 
PROPRIEDADE  

4.1 REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

No que diz respeito às ações possessórias em espécie, Farias; Netto e 

Rosenvald (2019, p. 1.411) estabelecem que o sistema jurídico possui uma série de 

diferentes remédios processuais a serem utilizados para defender a posse. E “essa 

proteção é deferida a qualquer possuidor, independentemente da qualidade de sua 

posse, seja ela direta ou indireta, natural ou civil, nova ou velha, justa ou injusta, 

originária ou derivada, de boa-fé ou má-fé”. 

O remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha 

perdido ou sido dela privado em virtude de esbulho, para Gagliano e Filho (2019, p. 

1.058), é a ação de reintegração de posse.  

Entretanto, em se tratando de ocupação de bem, deve ser levada em 

consideração a função social como freio para delimitar a extensão da autonomia 

privada do proprietário em suas pretensões reivindicatória e possessória, pois que 

perdem legitimidade quando o proprietário não exercita o domínio e, anos depois, 
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deseja promover pretensão reivindicatória. (FARIAS; NETTO; ROSENVALD, 2019, 

p.1.382). 

Assim, pode-se observar o relevante destaque que a doutrina dispensa para 

o interesse social da posse diante do interesse individual privado. 

4.2 MANUTENÇÃO DA POSSE 

Para ajuizar-se uma ação com o intuito de manter a posse devem-se ter dois 

requisitos básicos, ter-se a posse e haver a turbação. (TITO, 2015, p. 109) “A 

manutenção, portanto, que não se decreta sem turbação efetiva da posse, dá sempre 

lugar à indenização de prejuízo necessariamente sofrido.”, conforme prevê o Art. 561, 

I e II do CPC/2015. 

Art. 561 do CPC/2015, Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a 
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou 
do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

 

A ação de manutenção da posse é um direito de quem tem a posse direta e 

de quem tem a posse indireta. “Havendo posses paralelas, a do possuidor direto e do 

possuidor indireto, é importante esclarecer que ambos gozam do direito de proteger a 

posse pelos interditos possessórios. Essa proteção se faz em relação a terceiros, e 

na relação entre eles.” (TITO, 2015, p. 42). 

A manutenção da posse prescinde do direito à propriedade. Portanto, um 

locatário, que tem direito à posse direta, conferido pelo contrato de locação, poderá 

ajuizar uma ação de manutenção da posse contra o proprietário, que tem a posse 

indireta, caso esse turbe a posse daquele. 

Na mesma esteira, o proprietário locador, que é detentor da posse indireta, 

também pode ajuizar uma ação de manutenção da posse, caso um terceiro turbe a 

posse do bem locado, garantindo, dessa forma, a posse do locatário. 

4.3 INTERDITO PROIBITÓRIO 

Na busca da proteção do Estado contra a ameaça e agressões à posse, o 

mecanismo processual adequado é o interdito proibitório, “interdictum prohibitorum" 

(proibir alguém fazer alguma coisa ou impedir alguém de fazê-lo). É um instrumento 
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rápido e ágil utilizado no processo judicial que protege a posse de imóveis urbanos ou 

rurais contra ameaças. Na ação de interdito proibitório o autor deve solicitar do 

magistrado que o réu seja condenado ao adimplemento da obrigação de não fazer 

(não turbar ou não esbulhar). 

Esta proteção está descrita no Código Civil Art. 1.210, pelo qual “o possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. 

Na prática, vale salientar que, em caso de ocupação parcial ou total do imóvel, 

cabe ação de reintegração e não de manutenção de posse, visto que o imóvel já se 

encontra na posse de outrem, conforme entendimentos jurisprudenciais: 

TJSP, Apelação n. 0005623-60.2012.8.26.0443, Acórdão n. 9831044, 
Piedade, Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Fernando Sastre Redondo, julgado em 21/09/2016; 

TJMG, Agravo 1.0024.05.811922-3/001, Belo Horizonte, 15.ª Câmara 
Cível, Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. 20.07.2006, DJMG 
05.09.2006; 

TJSP, Agravo de Instrumento 592.232-5/0, São Paulo, 10.ª Câmara 
de Direito Público, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 06.11.2006, v.u., 
Voto 5.333 

 Mesmo assim, não interessa o "nomem iuris" ou o nome dado à ação tendo 

em vista que o CPC/2015 consagrou a fungibilidade das ações de possessórias, “in 

verbis” o Art. 554 do CPC/15, “A propositura de uma ação possessória em vez de 

outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal 

correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.”. 

Em síntese: a) se o autor deduz sua pretensão e o juiz apura que os 

pressupostos que restaram provados são de outra que aquela pretendida, fará a 

conversão, dando a proteção que corresponda à lesão; b) se o autor denomina 

erradamente a ação; c) se a turbação se transforma em esbulho, ou a ameaça se 

concretiza; d) se o autor entende ter havido esbulho, mas resta comprovado que 

houve turbação, em qualquer das hipóteses o juiz dará proteção adequada, em 

qualquer fase do processo (VIANA, apud TITO 2015, p. 97). 

Do ponto de vista prático, uma ação que inicialmente era de interdito 

proibitório, contra a ameaça de turbação ou de esbulho, poderá se tornar em 

necessária reintegração de posse, contra o esbulho, ou manutenção contra a 

turbação, devido a lentidão do judiciário e a dinâmica na movimentação do agente 
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causador do dano que saiu de uma posição de ameaça para uma efetiva invasão da 

propriedade. 

4.4 AÇÃO REIVINDICATÓRIA 

Trata-se de um mecanismo para a tutela da posse que desfruta de natureza 

petitória e confere ao proprietário um meio idôneo para reivindicar a posse. 

Conforme Donizetti (2019, p. 843) “... o proprietário dispõe de duas vias para 

recuperar a posse perdida: ajuizar ação possessória alegando o esbulho contra ele 

perpetrado ou ingressar com ação reivindicatória, visando recuperar uma das 

faculdades inerentes ao seu domínio. Reitere-se que somente no último caso a 

discussão sobre a propriedade se revela pertinente”. Conclui-se, com isso, que a ação 

reivindicatória é uma exclusividade do proprietário. 

 Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para 

o reconhecimento do pedido: 1) A prova da propriedade pela parte autora; 2) A posse 

injusta exercida pela parte ré; 3) A perfeita individualização do imóvel. Ausente um 

deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial.  

Conclui-se, com isso, que para figurar na posição de autor de uma ação 

reivindicatória é necessário ser proprietário do imóvel. Caso contrário, a ação não será 

conhecida pelo juízo.    

4.5 IMISSÃO NA POSSE 

Assim como a ação reivindicatória a imissão na posse tem natureza petitória 

e se presta para proteger a posse daquele que adquire a propriedade. Tem como 

característica a necessidade de o novo proprietário reivindicar a posse daquele que a 

detinha antes, ou seja, tenciona-se a investidura inicial no bem. 

Um exemplo prático é a compra de imóveis em leilões, onde o novo 

proprietário, arrematante, para adentrar em seu novo imóvel, que está ocupado, 

deverá entrar com uma ação de imissão na posse, solicitando do magistrado que lhe 

seja concedida a investidura no imóvel, bastando para isso que o autor faça prova da 

sua propriedade, da posse injusta do réu e da perfeita individualização do imóvel. 
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CONCLUSÃO 

A propriedade tem sua gênese no direito natural do ser humano. Da terra ele 

tirava o seu sustento e o da sua família. Necessitava, contudo, viver perto de outros 

homens para comercializar aquilo que produzia e comprar aquilo que precisava. 

Contudo, esse homem não era proprietário das suas terras, visto que, em sua maioria, 

era apenas súdito de um soberano que lhe dava proteção em troca de pesados 

tributos. 

O direito à propriedade surge do clamor social em busca de mais liberdade do 

cidadão. Essa liberdade fica mais evidente depois da independência dos Estados 

Unidos da América do Norte e da Revolução Francesa, no final do século XVIII, mais 

precisamente 1787 e 1789 respectivamente. Estes dois eventos históricos são 

marcantes na evolução dos direitos à propriedade. Os dois países saem do 

absolutismo e entram em uma fase de intensa revolução social, influenciando grande 

parte do continente europeu e posteriormente o restante do mundo. 

No Brasil as constituições de 1824 e 1891 ainda seguem uma vertente 

absoluta do direito à propriedade. A constituição de 1934, por sua vez, começa a dar 

um tratamento mais social à propriedade, com enfoque no bem-estar social. Essa 

conquista é logo derrubada pela constituição de 1937, que concentra os poderes nas 

mãos do presidente, desconstitucionalizando o direito à propriedade. 

Mesmo com a redemocratização em 1946 a propriedade não volta a ser 

consagrada constitucionalmente como um direito absoluto. Voltando a figurar como 

tal, e verdadeiramente positivada, somente na constituição de 1988, vigente até hoje. 

A posse, por sua vez, passa a ter uma maior relevância com o surgimento dos 

direitos fundamentais de segunda e terceira geração, recebendo especial atenção dos 

legisladores e da doutrina mais moderna. Superando, por vezes, o direito à 

propriedade, a exemplo do direito à propriedade que sucumbe à Usucapião. A visão 

individualista e absoluta da propriedade vem dando espaço a uma interpretação mais 

fraterna e solidária.  
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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo analisar as políticas públicas implementadas 
pelas unidades subnacionais amazônicas, usando a paradiplomacia como ferramenta 
para desenvolver a região. Nossa principal discussão é sobre a paradiplomacia ser o 
caminho necessário para esses estados alcançarem seus objetivos de 
desenvolvimento. Isso devido à ineficiência que a descentralização da política externa 
brasileira causa, e como afeta negativamente as unidades. Dando ênfase aos estados 
que estão dentro da Amazônia Legal e sofrem com a falta de políticas públicas e a 
exploração dos recursos naturais.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Paradiplomacia, políticas públicas, unidades subnacionais 
amazônicas, política externa brasileira.  
 

INTRODUÇÃO 

Com a consolidação da soberania dos Estados foi estabelecida a ordem do 

sistema internacional, tendo os Estados como ator soberano. Porém novos 

acontecimentos causaram mudanças impactantes no desenvolvimento das relações 

internacionais, conceitos como a interdependência e a transnacionalização causam o 

aparecimento de novos atores dentro do sistema. Pode-se dizer que a paradiplomacia 

é recente, considerando que esta teve início no pós-1945, quando a sociedade 

internacional se empenhou na construção de uma nova ordem com mediação de um 

só organismo supranacional que pudesse exercer uma regência política e legislativa 

nas relações internacionais, o que veio a acontecer com a criação da ONU.  

A ideia da paradiplomacia, principalmente no âmbito europeu, era a de 

preservar a paz, seguindo o princípio descrito por Immanuel Kant em ‘À paz perpétua’ 

(2002, p. 124), “entre todos os poderes (meios) subordinados ao poder do Estado, o 

poder do dinheiro é sem dúvida o mais fiel, os Estados veem-se forçados a fomentar 

mailto:helenaguzman13@gmail.com
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a nobre paz e afastar a guerra”.No Brasil, a paradiplomacia teve um papel importante 

principalmente após os anos de 1980, considerando que países democráticos e 

federativos são ambientes extremamente propícios para a paradiplomacia. A 

integração regional entre Brasil e Argentina, e posteriormente a relação com o 

Paraguai, Uruguai e Bolívia foram extremamente importantes para o avanço e a 

popularização da paradiplomacia brasileira, além, é claro, da criação do MERCOSUL, 

em 1991. 

A paradiplomacia resulta em ações inéditas, unidades subnacionais começam 

a se inserir em conversas internacionais, agir em prol de seu estado buscando 

parceiros que o apoiem e possam fazer acordos. O Brasil, com seu grande território, 

abriga a necessidade de lidar com vários assuntos, um deles é a existência da maior 

floresta tropical do mundo, onde sua maior parte está em território brasileiro, 

conhecida como Amazônia Legal. Geograficamente está dividida entre vários estados 

subnacionais, que compartilham vários aspectos em comum, no âmbito da 

paradiplomacia, Moreira (2013, p.127) explica que, “A atuação externa era um meio 

também através do qual esses governos poderiam promover o próprio 

desenvolvimento de seus territórios”. É vital que haja uma boa comunicação entre 

esses estados, e muitas vezes até com os países vizinhos que também abrigam essa 

grande vegetação e com ela vários aspectos semelhantes de comércio, economia, 

cultura e etc. 

A principal ferramenta utilizada pelas unidades subnacionais amazônicas é a 

criação de políticas públicas que conversem com unidades vizinhas e incentivem 

cooperações internacionais. Sempre em busca que essas ações tragam 

desenvolvimento para a região, porém, às vezes, a paradiplomacia aplicada pelos 

estados não combina com a diplomacia formulada pela União, por isso a necessidade 

de secretarias e assessorias federais.  

A escolha do tema é resultante do aprofundamento da globalização que a atual 

ordem internacional vem experienciando e a maior participação de unidades 

subnacionais em políticas internacionais. Devido a nossa vivência em um desses 

estados mais importantes no assunto, o Amazonas, nos parece de muita importância 

pesquisar e estudar mais sobre como a paradiplomacia vem acontecendo e quais são 

essas políticas de cooperação entre esses estados amazônicos. Temos como objetivo 

reunir o máximo de contribuições de outros teóricos que já falaram sobre o assunto, 

encontrar os principais contribuintes das políticas seguidas em prol da preservação 
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da floresta amazônica, desenvolvimento da região e muitos outros aspectos que essas 

unidades compartilham, além de investigar quais são as ações, leis, tratados ou 

políticas públicas seguidas pelos atores que estão em vigor atualmente e fazer uma 

análise do impacto e da importância que elas têm. Porque vemos que o avanço no 

tema é imprescindível, não importando a atual política externa do Brasil, os estados 

amazônicos continuam fazendo suas próprias contribuições e participando de 

conversas internacionais, portanto é necessário sempre a atualização dos acordos em 

vigor, e uma análise dos seus efeitos.  

Uma problemática que nos deparamos quando estudamos a paradiplomacia 

no norte do Brasil é reconhecer quais as estratégias adotadas pelas unidades 

subnacionais amazônicas para desenvolver a paradiplomacia na região norte? Há 

uma carência de artigos científicos atuais que explanem especificamente as políticas 

de cooperação implementadas e vigentes entre esses estados subnacionais 

amazônicos, principalmente pela falta de incentivos e meios. Então temos como 

objetivo, pesquisar essas políticas de cooperação, levantando dados através das 

secretarias e comissões e analisar a forma e a eficácia da implementação delas 

através das ações desses novos atores do cenário internacional.  

A metodologia empregada para a realização deste artigo foi em suma, 

totalmente virtual e com a ajuda de meios tecnológicos, para uma pesquisa extensa 

foi fundamental ter acesso a documentos digitais, bancos e bibliotecas online. Ter em 

mente o roteiro e o plano de ação é essencial, pois, a metodologia científica é a ordem 

que se utiliza em diferentes processos de pesquisa para atingir um certo fim estipulado 

previamente. É a estratégia que se é empreendida a pesquisa, são as regras que 

serão seguidas. Por tanto, o artigo científico tem como base os procedimentos 

metodológicos que servem para conduzir o estudo e o encontro de resultados. Neste 

artigo, os procedimentos técnicos  utilizados foram, pesquisas bibliográficas e 

pesquisas documentais.  

Esses dois procedimentos técnicos foram escolhidos por serem o melhor plano 

de ação para encontrar todas as informações que esse artigo necessitava sobre as 

políticas públicas de cooperação entre as unidades subnacionais amazônicas. A 

principal fundamentação teórica foi do artigo de Paula Moreira, Governos 

subnacionais amazônicos, importante para a análise específica das políticas públicas 

amazônicas. É a partir de contribuições bibliográficas de outros autores que se tem 

um melhor entendimento do tema, conhecimento das análises sobre o assunto e um 
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norte para saber onde pesquisar mais. Os documentos foram outra ferramenta de vital 

importância para encontrar dados mais específicos de cada região, as políticas 

desenhadas por cada estado, como se beneficiam com elas e com quem se 

relacionam buscando alianças. Entre os documentos utilizados, estão principalmente 

relatórios do Ministério de Desenvolvimento Regional e da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

 

1. A PARADIPLOMACIA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS BRASILEIRAS 

 

Nesta seção são abordadas algumas referências teóricas a fim de 

compreender melhor o cenário das políticas públicas subnacionais entre estados 

amazônicos. Muitos teóricos analisam e compartilham suas pesquisas desde o 

aparecimento da diplomacia, até a chegada dela na América do Sul e mais 

especificamente a atuação dos governos subnacionais amazônicos. Moreira (2013, 

p.112) explana sobre os principais fatores que levam a essa maior atuação das 

unidades subnacionais, sendo eles “as reformas produzidas pela liberalização política 

e pela abertura econômica”. A redemocratização também foi um dos motivos que 

habilitou os estados amazônicos a participarem das políticas externas, mesmo que 

sem a inclusão do governo federal. 

 Os governos desses estados subnacionais entendem que através de parceiros 

estrangeiros, suas demandas e objetivos internos podem ser alcançados. E é possível 

analisar que uma importante ferramenta usada por essas unidades, é a busca pela 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que atrai atores que 

também seguem esses objetivos, pois um dos motivos que geram cooperação 

internacional é o reconhecimento dos mesmos ideais e valores. Na Agenda 2030, 

sobre a Paradiplomacia Ambiental, os autores Rei, Granziera e Gonçalves (2020), 

explicam que quando os ODS são materializados como objetivos reais a serem 

seguidos, podem influenciar na formulação de políticas públicas  de desenvolvimento 

sustentável e efetivação da dignidade da pessoa humana. E esses valores quando 

compartilhados com outros Estados, implicam em alianças e cooperações, que 

resultam em investimentos e desenvolvimento para os envolvidos. E é nessa lógica 

que unidades subnacionais buscam também participar na busca dos ODS.   Outro 

motivo pelo qual os governos dos estados brasileiros nas fronteiras têm procurado 

atuar internacionalmente com seus vizinhos decorre da similitude dos problemas 
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econômicos, sociais e ambientais resultantes da proximidade geográfica entre eles. 

Essa região é conhecida por ser alvo de discussão pública recorrente, portanto é 

importante ter em conta órgãos especializados que sempre vão estar presentes nas 

discussões sobre o tema. Ainda de acordo com Moreira (2013), 

 

No caso da Amazônia brasileira, o problema do aumento das fronteiras 
agrícolas e consequente aumento da devastação da floresta foram 
assuntos muito discutidos no parlamento brasileiro nos últimos anos, 
tendo dentre seus órgãos consultivos a Comissão Permanente para o 
Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (CDIF) e a 
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira 
(CREPAFF), dentro do Senado Federal. (MOREIRA, 2013, p.116). 

  

 Portanto, o conhecimento das secretarias e comissões responsáveis por 

assessorar e viabilizar esses processos de cooperação são fundamentais, porque é 

através delas que conseguimos ter acesso a todas as políticas públicas que os 

estados promovem. Assim podendo entender seus principais objetivos, suas formas 

de alcançar esses objetivos e fazer uma análise de como o estado é afetado e 

influenciado por essas políticas e acordos. Infelizmente, porém, a paradiplomacia no 

brasil pode ser considerada um pouco dispersa demais, sem a coesão da posição do 

governo federal com as posições dos estados. A diplomacia formulada pelos governos 

brasileiros passa a ser insuficiente para as necessidades dos estados subnacionais, 

que começam a atuar no cenário internacional, porém de uma forma irregular, por 

assim dizer. Por tanto, Vigevani (2006, p.137) indica que, “além de medidas 

administrativas, o maior problema reside na capacidade de compreender um mundo 

em mudança, em que o nível de relações internacionais passa pelo Estado nacional, 

mas vai além dele”. A diplomacia não é mais a mesma, reformas administrativas, leis, 

a própria estrutura na formação da política externa do país tem que se adaptar, e fazer 

os meios para que a paradiplomacia, ação que não vai parar, converse sempre com 

a diplomacia do Brasil.  

 

2.1 Políticas de cooperação entre os estados subnacionais  

 

A participação desses novos atores no cenário internacional é devido a 

necessidade de eles existirem. Como muitas mudanças que vemos ao longo da 

história, o desenvolvimento da economia, a inserção do modo de produção capitalista, 
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empresas com cada vez mais poder e influência nos assuntos governamentais, novas 

matrizes no direito internacional tanto público como privado, são sempre em favor de 

um desenvolvimento e uma necessidade desses assuntos serem inseridos nas 

conversas. A paradiplomacia se mostra também importante e necessária, como 

quando o governo, sendo uma instituição passageira, se mostra incapaz de 

representar e auxiliar suas instituições internas que dependem dele. Esse evento pode 

ser exemplificado com acontecimentos recentes, como o Governo Trump e Governo 

Bolsonaro, que são insuficientes na cooperação internacional e causando uma maior 

participação de suas unidades subnacionais em conversas e conferências com 

Estados estrangeiros.  

Com a recente Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima 2021 e a Conferência 

das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021, que ainda está por vir, ficou 

clara a preocupação e o interesse dos líderes mundiais em relação às recentes 

mudanças climáticas no globo. Em relação a isso, é impossível não ressaltar a 

importância da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Durante a 

Cúpula do Clima, ressalta-se a importância da paradiplomacia para os estados 

subnacionais brasileiros, já que foram os governadores de 24 estados que assinaram 

a carta, entregue ao mais novo presidente norte-americano Joe Biden, buscando uma 

cooperação com o governo americano para a preservação do ecossistema e o 

reflorestamento da área que vem sofrendo com recorrentes queimadas ao longo dos 

anos. Com diversas críticas ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, coube aos 

governadores subnacionais brasileiros que usassem da paradiplomacia e da 

cooperação mútua para conseguir auxílio internacional. 

 Ajudas internacionais sempre fizeram parte das interações entre os atores do 

sistema internacional, porém, no cenário atual, podemos fazer uma análise crítica da 

falta de representatividade que a política externa brasileira causa, e a necessidade de 

governos regionais de assumirem esses papéis mais protagonistas. Como essa Carta 

assinada pelos 24 governos subnacionais brasileiros para o presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, deixando claro seus interesses e estabelecendo um forte contraste 

com a posição do presidente Jair Bolsonaro e a forma como ele atua. Isso demonstra 

uma descentralização da política externa do Brasil, onde não estão alinhadas as 

ações de governos subnacionais e da União.   
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2.2 Políticas Públicas dos estados subnacionais amazônicos 

 

 Para maior entendimento e esclarecimento de políticas públicas gerenciadas 

pelos estados, foi essencial o acesso ao Ministério de Desenvolvimento Regional e 

todas as ações que esse Ministério viabiliza para o desenvolvimento regional do 

Brasil. Até 2018, existia o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das 

Cidades, e a partir de 2019, estes foram fundidos e transformados no atual Ministério 

do Desenvolvimento Regional. O Ministério tem como objetivo, integrar as diversas 

políticas públicas de infraestrutura urbana e de promoção do desenvolvimento 

regional e produtivo, para apoiar municípios e melhorar a qualidade de vida da 

população.  

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede em 

Belém (PA). Ela tem como objetivo primordial, o desenvolvimento dessa região, de 

forma que traga inclusão e sustentabilidade para todos os estados que fazem parte 

da Amazônia Legal, sendo eles os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parcialmente, o estado do Maranhão. Ela 

planeja, e proporciona a promoção de políticas públicas e gerencia incentivos fiscais 

para atrair investimento para a região.   

O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), elaborado pela 

SUDAM, para o período de 2020-2023, conforme a Lei Complementar nº 124, de 3 de 

janeiro de 2007, é uma ferramenta criada como forma de nortear as intervenções 

públicas na Amazônia. Seus programas têm como base os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, abrangendo eixos setoriais 

identificados como polos que necessitam desenvolvimento dessa região, um desses 

setores é o Desenvolvimento Produtivo, com o objetivo de integrar e desenvolver a 

região a partir de seus próprios recursos, como a agricultura, pecuária, pesca, 

aquicultura, extrativismo, turismo, meio ambiente e indústria. Alguns programas que 

podemos citar do desenvolvimento produtivo são, de acordo com a SUDAM (2020),   

 

Programa Indústria, para o desenvolvimento da indústria com 
destaque para os setores de bioindústria, alimentos, naval, intensivas 
em trabalho e mínero-metalúrgicas, incentivando a verticalização e o 
desenvolvimento sustentável das cadeias e arranjos produtivos. 
Tendo como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e o 
fortalecimento do setor industrial, de modo a incentivar a eficiência dos 
sistemas por meio da redução do consumo energético e da emissão 
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de agentes poluentes, como CO2 e gases de efeito estufa (SUDAM, 
2020).  

 

É a partir do programa indústria que vários outros programas do 

desenvolvimento produtivo tem a capacidade de comercializar e industrializar seus 

produtos, gerando o desenvolvimento e a contribuição com a economia local. Além da 

promoção de incentivos fiscais feitos pelo MDR e pela SUDAM que tem como objetivo 

atrair empresas internacionais para a promoção da industrialização, o tema será 

abordado na seção de cooperações internacionais. Há também o Programa Meio 

Ambiente, com o objetivo de promover o fortalecimento de atividades produtivas a 

partir do uso sustentável da biodiversidade e da inovação tecnológica para o 

desenvolvimento de formas mais sustentáveis de produção. A SUDAM tendo como 

um de seus objetivos principais o desenvolvimento através da sustentabilidade, traz 

muitos programas e incentivos em favor do meio ambiente. Outro eixo setorial que 

escolhemos destacar é sobre o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovações, 

que é por meio do desenvolvimento da tecnologia e inovações aplicadas que a região 

vai adquirir vantagens competitivas, ocupando posições de liderança em certas 

cadeias produtivas, principalmente nos aspectos específicos com a regionalidade 

amazônica, por tanto é criado pela SUDAM (2020) o,   

 
Programa Ciência, Tecnologia e Inovação Estratégias de apoio à 
pesquisa e à incorporação de inovação às cadeias produtivas 
regionais, com foco no desenvolvimento de pesquisa aplicada para os 
setores residencial, comercial, agropecuário e industrial. Seu objetivo 
é promover o fortalecimento do Sistema Regional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT & I) envolvendo as instituições de ensino 
e pesquisa existentes na região, assim como o setor produtivo 
(SUDAM, 2020).  

 

 Esse Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) explica como 

esses objetivos estão sendo e vão ser alcançados. Podemos citar alguns projetos 

prioritários, para os estados que fazem parte da Amazônia Legal, que já foram 

realizados ou ainda estão agendados para serem feitos na agenda 2020-2023. Para 

o estado do Acre, projetos como a implementação de cerco eletrônico na região de 

fronteira do estado do Acre, construção de doze centros integrados de segurança 

pública e Gestão territorial e fortalecimento da prevenção de riscos à saúde e ao meio 

ambiente, por meio da inspeção da produção e da comercialização de produtos de 

origem vegetal.  
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Para o Amapá, a modernização e regulamentação de distrito industrial por meio 

da construção de infraestrutura que viabilize a implantação de indústrias e a atração 

de novos investimentos; expansão da rede de fibra ótica do governo do Estado do 

Amapá (Infovia Amapá) e desenvolvimento da cadeia produtiva da castanha-do-Brasil, 

açaí, pesca e aquicultura no estado do Amapá.  

Alguns projetos para o estado do Amazonas incluem a disponibilização de gás 

natural para ser utilizado como matriz energética no Distrito de Desenvolvimento 

Regional dos Municípios de Manacapuru e Iranduba. Construção de corredor de 

integração territorial de referência na governança para o desenvolvimento sustentável 

na área de influência da BR 319 no estado do Amazonas. Para o Pará, a construção 

e operação de mil trezentos e doze quilômetros de malha ferroviária no território 

paraense (Ferrovia Paraense - Fepasa). Outro projeto, para o estado de Tocantins, é 

a construção do aeroporto do Município de Mateiros, a fim de melhorar a infraestrutura 

turística e econômica da região do Jalapão, Tocantins.  

2.3 Rotas de Integração Nacional 

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) tem a intenção de 

buscar a integração e o desenvolvimento regional, usando as chamadas Rotas de 

Integração com o propósito de usar a representatividade e afinidade com a identidade 

regional, focando em atividades alinhadas com a cultura regional, explorando o 

potencial de diferenciação de cada região brasileira como vantagem competitiva. Os 

principais focos da região norte, onde ficam os estados amazônicos, são: Frutos 

Amazônicos, Piscicultura e Aquicultura e a Biodiversidade da Floresta, tendo foco em 

três das dez rotas criadas: a Rota do Açaí, a Rota da Biodiversidade e a Rota do 

Cacau. 
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Figura 1: Rotas de integração nacional – Polos instituídos. 

Fonte: MDR, 2019. 

 

A rota do açaí tem a intenção de fomentar o comércio do  fruto amazônico que 

se popularizou em todo o Brasil nas últimas décadas, além de ter ganhado espaço no 

mercado internacional. Em 2020 o Pará e o Amazonas, juntos, foram responsáveis 

por mais de 80% da produção de Açaí de todo o Brasil, sendo 61% por parte do Pará 

e 23% por parte do Amazonas. Apesar de atualmente os três polos da PNDR estarem 

localizados no Pará, a ideia é a de integração entre mais de 20 municípios do estado, 

além de desenvolver a região norte como um todo e exportar para as demais regiões. 

Uma das Rotas de Integração que abrange maior número regiões, é a rota da 

biodiversidade, que integra atualmente quatro Polos, são estes: Polo Juá Caatinga, 

que engloba seis municípios da Paraíba e oito de Pernambuco; Polo Biriba Mata 

Atlântica, com produtores de dez municípios, sendo sete da Bahia e outros três do 

Espírito Santo; Polo Aroeirinha, que abrange 19 cidades baianas; e Polo 
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Bioamazonas, que reúne profissionais de 13 localidades no Amazonas. A ideia da 

Rota da Biodiversidade é estimular o desenvolvimento econômico e social de uma 

maneira sustentável em todas as regiões que fazem parte, usando da estruturação da 

cadeia produtiva de fitomedicamentos e fitoterápicos. Tem como público-alvo famílias 

com renda domiciliar per capita abaixo da média nacional, oferecendo maiores 

oportunidades de emprego e maior renda para a população regional que atuam com 

a agricultura familiar. 

Outra Rota de Integração fundamental é a do cacau, o Brasil atualmente é o 

sétimo maior exportador de cacau do mundo, com a receita deste produto 

ultrapassando R$20 bilhões no território nacional. A rota do cacau é focada nos dois 

principais produtores de cacau do Brasil: o Pará e a Bahia, que juntos, somam 90% 

da produção nacional. A intenção da Rota do Cacau é impulsionar a produção em 

sistemas agroflorestais, contribuir com a produção e gerar riqueza e sustentabilidade 

nas regiões. A atividade gera emprego, especialmente na agricultura familiar e 

extrativista, em regiões de baixa renda. 

2.4 Cooperação Internacional   

 As políticas públicas implementadas pelas unidades subnacionais amazônicas 

têm, como já foi dito, principal objetivo, buscar o desenvolvimento da região através 

da cooperação entre estados e municípios, porém, muitas vezes, depende de 

financiamentos internacionais, presença de transnacionais, ajuda humanitária, 

doações, tudo isso para conseguir alcançar esses objetivos. Na região norte, podemos 

encontrar muita presença de entes internacionais, Estados estrangeiros financiando 

projetos, e transnacionais que são incentivadas a vir pelos incentivos fiscais.  

2.4.1 Presença de empresas internacionais  

Para o desenvolvimento de uma região, é sempre levado em conta a 

necessidade de investir em pontos chaves que podem ajudar a trazer esse 

desenvolvimento regional, como, aspectos sociais e culturais. A sociedade está 

completamente conectada com os resultados e as expectativas de desenvolvimento. 

Outro fator para auxiliar na prosperidade de uma região, é o uso inteligente de seus 

recursos naturais e geopolíticos, no caso da Amazônia, enormes possibilidades estão 
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disponíveis. A SUDAM, tem um papel muito importante no uso inteligente desses 

recursos, põe em prática e comprova a necessidade de incentivar a presença de 

empresas nacionais e internacionais nessas regiões para o desenvolvimento 

econômico e social dos seus cidadãos. A lógica é que existem benefícios fiscais, os 

quais devem ser eficientes para gerarem produtos de forma a elevar os empregos e 

os investimentos nos estados que fazem parte da Amazônia legal, de acordo com o 

relatório de avaliação da SUDAM (2016),   

 

A eficácia mostra que no período 2007-2014 foram concedidos 1.758 
incentivos fiscais que beneficiaram 548 empresas em 107 cidades, 
distribuídos nos 09 estados da Amazônia legal. A maioria se destinou 
para redução fixa de 75% do IRPJ. O estado mais beneficiado é o 
Amazonas, os setores com mais benefícios são “alimentos e bebidas” 
e “eletroeletrônicos e veículos” e a tipologia de alta renda que 
concentra a maioria dos incentivos concedidos, com destaque para 
Manaus. Na efetividade, as empresas estimam a geração/manutenção 
de 158.885 empregos, com o Amazonas concentrando metade desse 
valor, porém Pará e Mato Grosso também tem participação expressiva 
(SUDAM, 2016, p. 9). 

 

 Apenas no polo industrial de Manaus, temos a presença de várias empresas 

internacionais que possibilitam o desenvolvimento industrial, econômico, social, e 

geram empregos para a população manauara. Esses incentivos fiscais estão 

presentes por todos os estados subnacionais amazônicos, gerando igualmente essa 

oportunidade de desenvolvimento que a presença dessas empresas internacionais 

causa. De acordo com o relatório da SUDAM sobre empresas beneficiadas com 

incentivos fiscais, de 2017 a 2018, em Municípios por todos os estados, existem 

empresas nacionais e internacionais que recebem esses benefícios com o intuito de 

gerar mais desenvolvimento econômico para essas cidades.  

Na cidade de Manaus, no polo industrial, estão localizadas algumas das 

maiores empresas internacionais, como a A.W. Faber Castell Amazonia S.A, Bic 

Amazônia S.A, Electrolux, Harley-Davidson do Brasil, Moto Honda da Amazônia, LG 

eletronics da Amazonia, Nokia do Brasil, Pepsi-cola industrial da Amazônia, Philips do 

Brasil, Samsung Eletrônica da Amazonia, Sony Brasil LTDA, Yamaha motor da 

Amazônia, e Whirlpool Eletrodomésticos. Todos desfrutam de benefícios fiscais para 

operarem e fazerem parte do polo industrial de Manaus e promover o desenvolvimento 

da economia e de toda a região da Amazônia. Com o intuito de uma maior integração 
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territorial regional, criar alianças com Estados estrangeiros e gerar emprego para a 

população.  

 

 

Figura 2: Lógica de atuação do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. 

Fonte: Relatório de Avaliação - SUDAM 

 

A figura 2 é a lógica de atuação do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR) enquanto programa governamental na Amazônia, explicando como 

ela fortalece a atividade produtiva da região com a geração de emprego e renda. 

Importante para entender a cooperação subnacional das unidades da Amazônia Legal 

e o desenvolvimento da paradiplomacia nesta região.  

2.4.2 Covid-19 

Outra cooperação internacional, porém, com um viés de ajuda humanitária e 

não o objetivo de desenvolvimento da região, foi com a pandemia do Corona Vírus. O 

Brasil sofreu e continua sofrendo com os resultados do novo covid-19, o Governo 

Federal, porém, não tomou iniciativas sérias de prevenção e não segue a risco as 

normas orientadas pela OMS, pondo em risco toda sua população e dificultando 

acesso a vacinas. Os estados subnacionais brasileiros se viram sem opção, senão ter 

que recorrer por ajuda internacional eles mesmos.  
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Algumas das ações que podemos citar, é o Conectar - Consórcio Nacional de 

Vacinas das Cidades Brasileiras, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 

com uma meta inicial de comprar 20 milhões de vacinas, medicamentos, insumos e 

equipamentos ligados à saúde. A proposta que sustentou a formação do Consórcio, 

de acordo com a Minuta (2021), é primeiramente de colaboração entre os entes 

federativos, municípios interessados em fazer parte dessa ação coletiva. Além do 

mais, um instrumento para oportunizar ganhos de escala, proporcionando vantagem 

nas negociações dos Municípios, sejam de preços, condições contratuais ou prazos, 

considerando as dificuldades que seriam para comprar em menor escala, cada 

município que tomasse a iniciativa. 

O recebimento de um carregamento da China no estado do Maranhão, com 

107 respiradores e 200 mil máscaras também pode ser um exemplo de uma iniciativa 

internacional de um estado subnacional que teve que contradizer as medidas de 

centralização de insumos do governo, em prol da necessidade de que o estado passa. 

Outras iniciativas que podemos citar como cooperações internacionais, foi o 

recebimento da doação de um carregamento de 107 mil metros cúbicos de oxigênio 

da Venezuela, o pedido de ajuda do ex-prefeito Arthur Virgílio para a ativista Greta 

Thunberg e muitas outras doações e ajudas que os estados receberam e continuam 

recebendo sem a monitorização do governo federal.   

2.5 Problemas estruturais na formulação da diplomacia brasileira e os impactos 
na paradiplomacia 

A paradiplomacia é um fenômeno que vem acontecendo naturalmente nas 

últimas décadas. Como foi dito, a necessidade de novos atores para novos assuntos 

sempre vai acontecer, a ordem internacional nunca é permanente, e nessas 

mudanças, podemos ver a maior participação de entes subnacionais, 

internacionalizando assuntos e fazendo alianças e acordos, a paradiplomacia avança 

naturalmente. Porém, alguns fatores às vezes podem causar uma direta necessidade 

de atuação desses novos atores. A exemplo, uma política externa de um país com 

problemas estruturais, sem estabilidade, que causam o enfraquecimento da política 

externa e uma descentralização, ocasionando a necessidade de estados subnacionais 

tomarem a frente e participarem de conversas internacionais, no lugar do próprio 

governo federal. 
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Uma discussão por tanto que podemos trazer, é a ausência de uma frente 

diplomática por parte do governo federal nos últimos anos, causando a necessidade 

da maior atuação das unidades subnacionais na paradiplomacia. Essas ações podem 

causar desencontros, expondo o país a riscos de incoerências nos posicionamentos, 

assim como de choques de interesses, como na carta apresentada por 24 estados 

brasileiros ao presidente americano em relação à cooperação com o governo dos EUA 

sobre sustentabilidade. De acordo com Siqueira (2012),  

 

No que concerne à formulação e implementação da Política Externa 
Brasileira – PEB – tem-se que esta se caracteriza por ser de natureza 
extremamente centralizadora, fato que contribui para o que os teóricos 
denominam insulamento. Em outro dizer, a concentração de 
atribuições a cargo do Itamaraty afasta a participação de quaisquer 
atores na articulação de demandas, necessidades ou interesses 
internacionais (SIQUEIRA, 2012, p. 47). 

 

 A Diplomacia está relacionada com a implementação da política exterior dos 

estados soberanos, uma política externa forte reflete na capacidade do Estado de agir 

em conjunto, demonstrar força e união. Porém, o Brasil vem sofrendo dessa 

descentralização e desorganização da política externa, o que causa a necessidade de 

mais ações paradiplomáticas.  Desde o governo FHC, foi vista a importância e 

relevância das ações internacionais de estados subnacionais, com a criação da 

Assessoria de Relações Federativas (1997) e de escritórios de representação regional 

do MRE. Como citados acima, o antigo Ministério de Integração Nacional, atual 

Ministério de Desenvolvimento Regional, a criação do Plano Regional de 

Desenvolvimento da Amazônia, todos esses são resultados de políticas públicas 

implementadas pelos estados subnacionais brasileiros para alinhar a paradiplomacia 

com a política externa brasileira. De acordo com Teixeira (2020), 

 

[...] cria-se uma política de Estado para monitoramento e incentivo da 
paradiplomacia estadual e municipal dentro das linhas gerais da 
política externa nacional. No governo Cardoso, ela se deu por 
intermédio da política de Diplomacia Federativa; nos governos Lula da 
Silva e Rousseff, pela Cooperação Internacional Federativa. Ambas as 
políticas, através de diferentes meios e arranjos institucionais, 
buscaram maior controle sobre a ação externa subnacional, evitando 
choques de interesse com a política externa nacional praticada pelo 
MRE e por vezes incentivando em ações conjuntas nas diretrizes da 
agenda externa do país (TEIXEIRA, 2020, p. 01).  
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 Essas ações explicam até a prosperidade do Mercosul nessa época, porém 

segundo Pecequilo e Carmo (2017, p. 14), “Enquanto no governo Lula se investiu em 

uma política de alto perfil regional e global, a primeira gestão do governo Dilma (2011-

2014) apresentou um baixo perfil de ação, colocando em xeque os projetos em 

andamento” (Apud PECEQUILO; CARMO, 2015). A partir do governo Dilma, a política 

externa foi se enfraquecendo, o diálogo do governo federal com os governos 

estaduais e municipais no âmbito das relações externas perdeu força. E desde então, 

com o governo transitório de Temer, a eleição de Bolsonaro, um problema estrutural 

foi se formando nos governos brasileiros dos últimos anos. Sem a continuidade de 

nenhuma política externa, a diplomacia foi perdendo a voz e criando a necessidade 

das próprias unidades se inserirem ainda mais no cenário internacional, explicando a 

necessidade de políticas públicas de cooperação entre os estados e alianças desses 

estados com atores estrangeiros.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Região Norte já vem sofrendo desde sempre uma enorme exploração de 

recursos e pouca atenção para o desenvolvimento de seus estados, sofreu muito com 

todos esses acontecimentos, de descentralização da política externa, diferente de 

outros estados, localizados mais ao sul, que já possuem ferramentas para prosperar. 

Por tanto, as estratégias adotadas pelos estados subnacionais amazônicos são, 

principalmente, a cooperação entre si, e busca de alianças internacionais, que possam 

gerar investimento e levar ao desenvolvimento dos estados. 

 Na busca de cooperação entre esses estados amazônicos, podemos encontrar 

políticas implementadas pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, como as Rotas 

de Integração. De acordo com as pesquisas realizadas é possível notar que, entre 

outros problemas da região norte em relação à paradiplomacia e ao comércio, a 

infraestrutura se mostra bastante relevante. Considerando estas problemáticas, os 

governos regionais têm adotado algumas políticas e posturas para tentar contornar a 

situação, como o transporte hidroviário de uma cidade a outra, como Manaus a Belém 

ou as rotas de integração regionais já comentadas.  

Na busca de alianças internacionais, podemos citar primordialmente os 

benefícios fiscais adotados pela SUDAM para incentivar a presença de empresas 

internacionais na região da Amazônia Legal. E as recentes cooperações das unidades 
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subnacionais com Estados estrangeiros por causa da pandemia de Covid-19, como a 

ajuda humanitária da Venezuela, China e compras de vacinas de forma independente.  
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RESUMO  

Este artigo investiga a importância do conhecimento dos princípios da gestão 

financeira aplicados ao segmento de comidas saudáveis para analisar o capital de 

giro. Os dados obtidos para importância do trabalho foram adquiridos através de 

entrevista com o proprietário da empresa. 

Palavras-chave: Gestão financeira, Capital de giro, Necessidade de capital de giro.  

 

INTRODUÇÃO 

O controle da gestão financeira, proporciona uma visão de quando a empresa 

terá dinheiro. Esse controle permite saber o que está acontecendo e o que vai 

acontecer com a empresa no futuro. Assim, facilita nas tomadas de decisões. Por meio 

da utilização de instrumentos adequados de gerenciamento do fluxo de caixa, a 

empresa pode analisar a necessidade do capital de giro e controlar seus estoques. 

(SEBRAE, 2016). A gestão financeira é uma área de estudo que visa melhorar os 

processos de captação (financiamento) e alocação (investimentos) dos recursos 

financeiros. Desta forma, segundo Martins e Assaf Neto (1995) a gestão financeira se 

relaciona tanto com a escassez de recursos quanto com as atividades operacionais 

das empresas, visto que tais atividades demandam processos financeiros (compra e 

venda, pagamento e recebimento), trazendo assim, uma responsabilidade ainda maior 

quanto a garantia dos demais processos das empresas.  

Segundo o SEBRAE (2016), o capital de giro é o recurso disponível no caixa 

da empresa para manter ou sustentar suas operações. Desde o desembolso para o 

fornecedor até o recebimento pelas vendas. Ou seja, o capital de giro é um recurso 

que deve ser utilizado conforme as necessidades financeiras da empresa. Quanto 

maior o giro de caixa, menor a necessidade de recursos financeiros para dar suporte 

às operações, e, com isso, o lucro da empresa aumenta. Diante da importância do 
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tema para as empresas, no presente estudo pretende-se realizar uma análise da 

utilização dos princípios da gestão financeira para analisar o capital de giro da 

empresa Restaufruts em Manaus.  

Assim, para obter-se uma boa gestão financeira, é necessária a utilização de 

ferramentas gerenciais, como o fluxo de caixa, a gestão financeira de estoques e as 

fontes de financiamento de curto prazo, que visam orientar e planejar os recursos 

disponíveis na organização a partir da criação de cenários. Por isso pretende-se 

realizar uma análise da utilização dos princípios da gestão financeira em análise. E 

buscar respostas para a seguinte indagação: Como melhorar o capital de giro da 

empresa Restaufruts em Manaus?  

Dessa forma, o objetivo central deste estudo é analisar o Capital de Giro da 

empresa Restaufruts através da utilização dos princípios da Gestão Financeira, 

visando melhorá-lo por meio de análises financeiras para geração de lucro líquido 

proveniente das atividades operacionais, de forma a tornar a empresa mais eficiente.  

2 DESENVOLVIMENTO 

Conforme Palmeira e Bittencourt (2012), Gestão Financeira, é um conjunto de 

atividades administrativas que envolvem as bases da administração, do planejamento, 

análise e controle, com o objetivo de maximizar os resultados econômicos e/ou 

financeiros gerados pelas operações empresariais. Em concordância com os autores 

acima, de fato o objetivo da gestão financeira é maximizar o lucro dos stakeholders. 

É importante ressaltar que obter uma boa gestão nas organizações, é 

fundamental não só para o nível estratégico, como também para o operacional, pois 

permite que as contas a pagar no curto, médio prazo sejam planejadas corretamente. 

Para Gitman (2004, 2010), o conceito de Gestão Financeira não poder ser 

frisado a partir de um único grupo conceito, isto porque, sua máxima conceitual vem 

de fatos e relacionamentos históricos do empresário com suas finanças empresariais, 

e assim, considerando que esta é um conceito histórico-científico de administração, é 

possível entendê-la como uma ferramenta máxima de entidades ativas de 

reconhecimento de receitas e dividendos de instituições, de investimento, de auditoria, 

de interação com o exterior-interior da empresa, de recursos humanos e, até mesmo, 

de publicidade (GITMAN, 2004, 2010).  

Portanto, por definição, a Gestão Financeira é por naturalidade, numérica e 
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quantitativa, e sempre está representada através de relatórios e previsões de lucro, 

déficits, índices, pesquisas e outros acessórios; tornando-se desta forma, a maior 

aliada dos grupos de administradores de empresas visto perfazer análises econômico-

financeiras que traçam o perfil de erros, acertos, cenários e atuações já acometidos 

dentro de uma instituição (PALMEIRA, 2012). 

Segundo Braga (2008), capital de giro são os recursos aplicados no ativo 

circulante que se compõe essencialmente, dos estoques, contas a receber e 

disponibilidades. De acordo com Gitman (1997, p. 616), capital de giro refere-se aos 

ativos circulantes que sustentam as operações do dia a dia das empresas.  

De acordo com Assaf Neto (2003), a administração do capital de giro engloba 

decisões de compra e venda, e as mais diversas atividades operacionais e financeiras 

de uma empresa. Observa-se que, a administração do capital de giro deve garantir a 

uma empresa, a adequada consecução de sua política de estocagem, compra de 

materiais, produção, venda de produtos e mercadorias e prazo de recebimento. 

Segundo Gitman (2004), a gestão financeira possui três atividades básicas, 

conforme o apresentado no quadro 1: 

 

Realizar Análises 
e Planejamento 

Financeiro 

Consiste em coordenar, monitorar e avaliar todas as 
atividades da empresa, por meio de dados financeiros, 
bem como determinar o volume de capital necessário. 

Tomar Decisões 
de Investimentos 

Destinação dos recursos financeiros para a aplicação em 
ativos correntes e não correntes, considerando-se a 
relação adequada de risco e retorno dos capitais 
investidos. 

Tomar decisões 
de 

Financiamentos 

Captação de recursos financeiros para o financiamento 
dos ativos necessários às atividades empresariais, 
considerando-se a combinação adequada dos 
financiamentos a curto e longo prazoe aestrutura de 
capital. 

 

Quadro 1: Atividades Básicas do Administrador Financeiro 

Fonte: Adaptado de GITMAN, 2001. 

 

O capital de giro e a necessidade de capital de giro estão interligados, uma vez 

que o primeiro é o dinheiro que sustenta as atividades diárias da empresa, o segundo, 

é o valor mínimo que a organização precisa ter em caixa para poder arcar com suas 

obrigações. Assim como conhecer o capital de giro é essencial, se manter informado 

e calcular a Necessidade de capital de giro também é. 
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Primeiramente, a NCG é constituída por dois elementos, Ativos Circulantes 

Operacionais e o Passivo Circulante Operacional. A necessidade de recursos de 

capital de giro é importante para os negócios de todo empresário, esta necessidade é 

definida em função de seus principais ativos e passivos circulantes operacionais. No 

entanto, toda empresa tem uma rotatividade semanalmente de suas operações 

realizadas dentro da organização. Se os valores que entram na empresa não forem 

suficientes para suprir as atividades da empresa, provavelmente terá uma 

necessidade de capital de giro. Dessa forma, segundo Matarazzo (2003, p.338), 

necessidade de Capital de Giro é um conjunto de itens de financiamento que podem 

ser capital próprio e empréstimos bancários de longo ou curto prazo, nunca um ativo. 

NCG é exatamente aquilo que o financiamento operacional não cobre. A necessidade 

de capital de giro pode ser expressa da seguinte fórmula: NCG= ativo operacional – 

passivo operacional 

Para Matarazzo (2003), o ativo operacional é o investimento que decorre 

automaticamente das atividades de compra, produção, estocagem e venda. E o 

passivo operacional é o financiamento, também automático decorrente dessas 

atividades. A diferença entre esses investimentos e financiamentos é o quanto a 

empresa necessita de capital para financiar o giro, ou seja, a necessidade de capital 

de giro. 

Para uma boa gestão, independente da área, é importante a utilização de 

indicador espara verificar ações, dessa forma, saber a importância desses indicadores 

e como usá-los, é fundamental para qualquer empresa. Com base nisso, os 

indicadores de liquidez são índices utilizados para a verificação da capacidade de 

solvência da empresa. Os índices de liquidez são indicadores financeiros de análise 

de crédito que revelam quanto a empresa possui de recursos disponíveis para quitar 

suas obrigações com terceiros. Estes indicadores, portanto, indicam a capacidade de 

pagamento de uma empresa, eles são calculados através de um quociente que 

relaciona os valores de seu ativo com os valores de seu passivo. (Dicionário 

Financeiro, 2021). 

O Índice de Liquidez Corrente - ILC - mede a capacidade da empresa de pagar 

suas obrigações no curto prazo (GITMAN,2010). Este indicador é utilizado para 

mensurar a relação entre o ativo circulante e seu passivo circulante (ASSAFNETO; 

LIMA,2017), ou seja, ele aponta quanto de recursos financeiros, a empresa tem em 

seu capital de giro para conseguir pagar suas obrigações (passivo circulante). Este 
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indicador é o quociente entre a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. 

De acordo com Assaf Neto e Lima (2017), o Índice de Liquidez Imediata - ILI - 

é o indicador que aponta a capacidade da empresa em pagar suas contas no curto 

prazo, subtraindo o valor do estoque. Gitman (2010) argumenta que o estoque, 

embora seja parte do capital de giro, é menos líquido que os demais recursos, assim, 

para uma melhor identificação do real cenário da empresa, com relação à capacidade 

de pagamento das contas no curto prazo, se faz necessário calcular sua capacidade 

de solvência, não considerando o estoque como um recurso de pagamento. 

A gestão financeira utiliza-se de instrumentos como: fluxo de caixa; controle de 

contas a pagar e receber; controle de estoque, dentre outros, inclusive os ciclos 

econômico, financeiro e operacional analisados neste artigo. Esses ciclos influenciam 

no capital de giro e no fluxo de caixa da empresa, sendo seus prazos expressos em 

dia, mês ou ano; e no ramo comercial, pela própria natureza de compra de produtos 

para revenda, não envolve o tempo de fabricação. 

O Ciclo Operacional no ramo comercial é o tempo necessário para a empresa 

realizar suas atividades operacionais, iniciando-se com a aquisição de produtos 

acabados, e terminando com o recebimento de vendas a prazo (ASSAFNETO,2020; 

RAMOS,2011). Portanto, o Ciclo operacional menor indica situação favorável para a 

empresa, pois reflete menor prazo médio de estoque e de recebimentos de clientes, 

minimizando a dependência de captação de recursos 

para viabilizar suas atividades operacionais, mantendo a capacidade de 

pagamento de suas obrigações (ASSAF NETO, 2020). Se de um ano para outro 

esse prazo aumenta, é necessário avaliar em qual indicador foi menos eficiente 

(RAMOS,2011). 

O Ciclo Financeiro, também denominado de ciclo de caixa, inicia com os 

desembolsos monetários na aquisição de produtos e termina com o recebimento de 

suas vendas a prazo, envolvendo o tempo que a empresa leva para receber dos seus 

clientes e pagar seus fornecedores (ASSAFNETO,2020; RAMOS,2011). Ele é 

determinado pela somados prazos de estocagem e de recebimento de clientes menos 

o prazo de pagamentos a fornecedores (ASSAF NETO,2020). Logo, quanto menor 

tempo de estocagem e de recebimentos de clientes, conjugado com maior prazo para 

pagamento aos fornecedores, maior será a geração de caixa com a própria atividade 

operacional da empresa comercial (SÁ,2014). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nossa pesquisa parte do método indutivo, que é aquele que permite que o 

pesquisador ponha uma hipótese a si mesmo a respeito de um objeto de valor 

científico e que, sendo confirmada pela experimentação controlada, permite que os 

resultados sejam generalizados sob a forma de método, leis e teorias. Deve ficar claro 

que as generalizações têm caráter probabilísticos. Entende-se por generalização o 

alargamento dos resultados da pesquisa para o mundo real onde o objeto estudado 

aparece sob condições semelhantes. Nesse caso, os dados da pesquisa servem para 

a leitura da situação e permitem agir sobre ela da forma mais conveniente naquele 

momento (LAKATOSEMARCONI, 2010,p. 53). 

A pesquisa trata-se de um estudo de caso junto à empresa Restaufruts, em 

relação aos aspectos ligados à melhoria do capital de giro para o exercício de suas 

atividades no setor de comida saudável. A metodologia utilizada teve como base a 

pesquisa descritiva com o proprietário da empresa Restaufruts, onde ele teve que 

responder 10 perguntas somente com “sim ou não”, além de dados acadêmicos, 

embasamento em bibliografias, internet, reestruturação anterior, parâmetros externos 

e modernização. 

O método utilizado para a realização deste estudo é de suma importância para 

o alcance dos seus objetivos, sendo que o mesmo também servirá de base para a 

qualidade e os resultados dos dados coletados nesta fase. 

Com as informações coletadas foi possível direcionar a pesquisa para o 

alcance dos objetivos pretendidos. Quantificando e qualificando as informações, 

podendo-se chegar às conclusões para o desenvolvimento do plano de ações 

desenvolvido pelos pesquisadores deste estudo.  

Quanto à natureza, por tratar-se de um estudo de caso, os dados foram 

coletados mediante entrevista, observação e questionário apresentados em forma de 

gráfico. Sendo assim, a pesquisa terá uma abordagem de natureza qualitativa. 

A pesquisa será realizada na empresa denominada de Restaufruts que atua no 

ramo de servir alimentos com frutas, verduras e legumes para as 3 principais refeições 

diárias no mercado da cidade de Manaus, onde foi realizado uma entrevista com o 

proprietário mediante a aplicação de um questionário pelos pesquisadores com 

perguntas abertas e fechadas e também feito uma observação na empresa para 

conhecer o funcionamento do negócio. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em relação à análise dos resultados, buscou-se coletar dados do Balanço 

patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da empresa citada, 

porém nós, pesquisadores, não tivemos acesso total às informações para poder 

verificar os prazos médios de pagamentos e verificar os ciclos operacionais, 

financeiros e econômico. 

Todavia, foram elaboradas 10 perguntas para o proprietário com assuntos 

diversos como: a necessidade de capital de giro, capital de giro, as ferramentas da 

gestão financeira, no intuito de identificar se o dono obtém algum conhecimento no 

assunto para melhorar o capital de giro da empresa. O resultado da entrevista está 

baseado em respostas curtas como “sim” e “não” na figura 1 representa em 

porcentagem as respostas do proprietário. 

 

PESQUISA SOBRE O CONHECIMENTO FINANCEIRO SIM NÃO 

01 Conheceas ferramentas de gestão financeira ? X  

02 O sistema utilizado na sua empresa é compatível com a 
sua gestão financeira? 

 X 

03 Sabe operar com a gestão financeira via sistema ?  X 

04 Sabe calcular o capital degiro da sua Empresa? X  

05 Sabe calculara necessidadedo capitalde giro dasua empresa?  X 

06 Sabe o que é capital de giro e por que ele é importante 
para o seu negócio? 

X  

07 Sabe Gerenciar o capitaldegiro da sua Empresa?  X 

08 Sabe como obter recursos para o capital de giro da sua 
empresa? 

X  

09 Sabe como escolher uma linha de financiamento para o capital 
de giro da sua empresa? 

 X 

10 Sabe o que a necessidade de capital de giro representa?  X 

Quadro 2: Roteiro da entrevista realizada com o Proprietário da Empresa/Gestor 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 
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Figura 1: Mensuração de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 

 

Com base na figura 2, obtivemos com o proprietário da empresa. Conforme 

entrevista realizada na empresa Restaufruts, no total de 10 perguntas 73% das 

perguntas foram respondidas como “não” e 27% foram respondidas como “sim”. 

Através da pesquisa feita e dos dados levantados, observou-se que o 

proprietário tem conhecimento superficial quando o assunto é capital de giro, dessa 

forma, como sugestão de melhoria para a empresa faz-se uma proposta a ser 

implementada: um estudo mais aprofundado sobre a necessidade de capital de giro e 

o capital de giro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo, analisar e gerenciar práticas que 

possibilitem melhorias na gestão de capital de giro da Empresa Restaufruts. 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, onde o proprietário foi entrevistado, a fim 

de detectar a sua percepção sobre o assunto em estudo. Analisando o histórico da 

empresa, deduziu- se que a empresa tem um capital de giro estável, com vantagens 

de vender à vista e antecipada. O desenvolvimento do presente projeto possibilitou o 

estudo da utilização dos princípios da gestão financeira para analisar o capital de giro 

da empresa Restaufruts. A demais, também permitiu uma pesquisa bibliográfica que 

consistiu em verificar a importância do assunto para a melhoria do trabalho, tendo a 

aplicação na prática dos conceitos vistos em sala de aula, a qual foram verificados 

ciclos econômico operacional e financeiro, prazos de pagamentos e recebimentos das 

vendas e capacidade de pagamento das obrigações financeiras. 

Na realidade apresentada, podemos perceber claramente a ausência de 
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conhecimento sobre o desempenho financeiro da empresa pesquisada, bem como a 

falta de planejamento e análise financeira, o que pode, teoricamente, comprometer a 

continuidade da empresa. O empreendedor precisa se conscientizar que o 

planejamento estratégico financeiro é algo essencial e que ao ser realizado pode 

potencializar os resultados obtidos e aumentar a participação da sua empresa no ramo 

em que estão inseridos. 

Respondendo à questão: Como melhorar o capital de giro da empresa 

Restaufruts em Manaus? Deverá ser implantado, um modelo de treinamento e 

conscientização sobre a utilização dos princípios da gestão financeira em análise, e o 

proprietário deverá passar por ele. Com essas ações, a Restraufruts se tornara um 

empreendimento forte, onde junto com o bom trabalho financeiro proposto por este 

estudo, se consolidar no mercado amazonense. 

REFERÊNCIAS  

ASSAF NETO, Alexandre. Administração de capital de giro. 3ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

ASSAF NETO, Alexandre. Curso de administração financeira. 3ed. São Paulo: Atlas, 
2017. 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-
financeiro. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2020. 

BRAGA, Rua. Fundamentos e técnicas de administração financeira. 1ªed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. ed.8, Revista e 
atualizada. São Paulo: Elsevier Editora Ltda.,2011. 

DICIONÁRIO DE CONTABILIDADE. Ed. Addison. Disponível em: 
https://www.dicionariofinanceiro.com/indices-de-liquidez/wesley, 2004. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: 
Atlas,2009. 

GITMAN, L.J. Princípios de administração financeira. 12ª edição. São Paulo: Pearson 
prentice hall, 2010. 

HISRICH, R.D. Empreendedorismo. ed.9. São Paulo, 2014. 

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. Metodologia Científica. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MAXIMIANO, A.C.A. Teoria Geral da Administração. ed.6. São Paulo: Atlas, 2006. 

PALMEIRA, E.; BITTENCOURT; M. 2012. Gestão Financeira. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/239950540gestaofinanceira.perillo.   

RAMOS, M.V.M. Utilizando o ciclo operacional para fazer o orçamento de caixa e 
calcular a necessidade de capital de giro. Connexio – revista científica da escola de 
gestão e negócios, Lagoa Nova, v.1, n.1, p.1-7, jan./jun. 2011. 

SÁ, C.A. Fluxo de caixa: a visão da tesouraria e da controladoria. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

http://www.dicionariofinanceiro.com/INDICES-DE-
http://www.researchgate.net/publication/239950540gestao


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

6
9

 

SANTOS, Tiago de Matos dos. Administração do capital de giro e cartões 
decrédito:umestudodecasonadistribuidoradeprodutosdepetróleoipiranga.2009.
69f. Trabalho de estágio da disciplina de estágio supervisionado do curso (bacharel 
em administração) – Curso de Administração. Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC, 2009. 

SEBRAE. Importância da gestão financeira. 2016. disponível em: 
https://eadlms.sebrae.com.br/main/novosebrae/training/classroom/class/26771?top  
Acesso em: 13/10/2020. 

TÓFOLI, Irso. Administração financeira empresarial: uma tratativa prática. 1ed. 
Campinas: Arte Brasil Editora, 2008. 

 

 

  

https://eadlms.sebrae.com.br/main/novosebrae/training/classroom/class/26771?top


21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

7
0

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
PEQUENOS NEGÓCIOS: UM ESTUDO DA AMARN DA AMAZÔNIA 

 
Mercedes H. de Patino*, Sarah M. Pierre, Wanessa S. Sabino1,  

Naêde Lima Souza da Rocha2 
1. Acadêmica do Curso de Gestão Financeira da Faculdade La Salle Manaus. 

*E-mail: 20887573@faculdadelasalle.edu.br  
2. Professor da Faculdade La Salle Manaus.  E-mail: naede.rocha@lasalle.org.br  

 

RESUMO  

Este trabalho apresenta o estudo da empresa AMARN – Associação de 

Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, é possível notar o intercâmbio entre a 

informalidade à formalidade operacional da empresa. Novos métodos de Gestão como 

Planejamento, Controle, Hierarquização dos departamentos, alavancagem dos 

produtos, através do marketing estratégico, liderança e gestão de pessoas, foram 

usados para a modernização das operações da empresa visando otimizar de maneira 

coerente, o desenvolvimento de suas atividades. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias mercadológicas, pequenos negócios, estudo 

organizacional. 

 

INTRODUÇÃO 

A partir do Projeto Integrador I que fazia alusão ao Empreendedorismo 

Indígena e demais culturas, analisamos o perfil do Indígena empreendedor através 

da observação das operações empresariais da AMARN – Associação das Mulheres 

Indígenas do Alto Rio Negro. Sucedendo na breve mentoria, no presente projeto, 

discorreremos sobre como gerenciar pequenos negócios, utilizando ferramentas 

gerenciais e administrativas para a boa gestão. 

Cientes da necessidade, de um negócio ter saúde empresarial, relativa ao 

funcionamento ou aspectos financeiros, administrativos, contábeis e operacionais, 

avançaremos em gerenciar o negócio. Alguns estudos realizados nos Estados Unidos 

demostram que ter um plano de negócio pode incrementar em 60% a chance de êxito 

nesse empreendimento, segundo (DORNELAS, 2003; SALIM et al., 2003). Vale 

ressaltar, que é preciso durante o processo de mudança formal, retroceder ao 

processo de constituição do negócio. Ou seja, para empresas pequenas e informais 

que almejam a transição legal, é importante reavaliar o Tipo de Negócio, a Visão e a 

Missão do futuro, os tipos de Produtos ou Serviços, Capital Humano e Intelectual, a 

mailto:20887573@faculdadelasalle.edu.br
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fim de que ela seja totalmente planejada na base e solidificada para que no futuro, ao 

enfrentar crises e adversidades, não venha declarar Falência.   

De igual modo, elaborar estratégias para alavancar as vendas, torna-se o 

reflexo de uma boa gestão de marketing e imprescindível para o sucesso do negócio. 

A gestão financeira para pequenos negócios: um estudo organizacional da 

alavancagem financeira e liderança de mercado da AMARN DA AMAZONIA, pretende 

aplicar estratégias de marketing e financeiras, que permitam conhecer os seus 

clientes, melhorar ou modificar o produto/serviço de acordo com a necessidade do 

consumidor, captar clientes utilizando o marketing digital e facilitar ferramentas 

pautáveis para que empreendam com êxito durante toda sua atividade empresarial.   

2 DESENVOLVIMENTO 

As estruturas organizacionais surgem naturalmente em qualquer organização 

em razão das seguintes necessidades: gestão de processos e recursos, otimização 

de seu uso e obtenção de melhores resultados (REBOUÇAS, 2007) 

Antes de delinear a estrutura organizacional, é fundamental ter a clareza sobre 

os objetivos da empresa, para enumerar as atividades administrativas e operacionais 

necessárias para alcançá-los. A partir de então, as funções devem ser agrupadas em 

unidades organizacionais seguindo os critérios de departamentalização. Em seguida, 

se faz necessário distribuir as responsabilidades (sistema de responsabilidade) entre 

os diferentes cargos detalhando as tarefas compatíveis com as funções de cada um 

na organização.  

Após isso, convém conferir autoridade (sistema de autoridade) aos postos de 

confiança sobre os demais, encarregando-os de atividades de supervisão e controle. 

Finalmente, se torna imprescindível estabelecer os canais de comunicação para fazer 

a interligação dos diversos departamentos criados, com o objetivo de facilitar a troca 

de informação e cooperação entre os funcionários das diversas áreas. 

Segundo Kruel (2019), a departamentalização pode ser considerada como 

uma técnica ou uma forma de descentralização da estrutura formal, utilizando-se de 

critérios que permitam racionalizar a atuação organizacional, conforme seus 

objetivos. Trata-se de uma estruturação formal, cuja função é fragmentar o todo da 

organização em partes interdependentes e coerentes entre si e aos objetivos 

organizacionais. 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

7
2

 

Uma boa gestão empresarial é condição sine qua non para qualquer empresa 

(de qualquer segmento que queira ser bem-sucedido). Há diversas áreas e 

instrumentos facilitadores da gestão, indispensáveis para o fluido andamento do 

cotidiano organizacional. É de extrema importância conhecer essas áreas e otimizar 

seu uso.  

Desse modo, após um diagnóstico sobre a empresa de terceiro setor, AMARN 

- Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, baseado em seu uso - ou 

não - dessas ferramentas administrativas, apresenta-se uma breve explanação sobre 

algumas áreas e estruturas relacionadas à gestão e o funcionamento deste negócio. 

Para tanto, foram elencadas cinco principais áreas, são elas:  

● Administrativa;  

● Financeira;  

● Gestão de RH (recursos humanos);  

● Setor comercial;  

● Setor operacional.  

 
 

 

Figura 1. Janela de oportunidades do processo de compra do consumidor 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller, 2006. 
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Figura 2. Como contornar objeções em vendas? 

Fonte: Müller, 2020. 

 

Uma vez estabelecida a finalidade da pesquisa, se realizou a definição do 

tipo de enfoque mais apropriado para atingir os seus objetivos. Porém, se o alvo da 

pesquisa é descritivo ou causal, a abordagem se denomina quantitativa; se o intuito 

é descrever um evento ou uma situação, a abordagem adotada deve ser a qualitativa 

(WESLEY e CHARBEL, 2011). 

Foi considerado para esta pesquisa um estudo de caso, baseado na 

apreciação de Patton (2002) que diz que o alvo de um estudo de caso é recolher 

dados informativos minuciosos e ordenados sobre um acontecimento. É uma 

metodologia sistemática que destaca raciocínio de contexto, sem desconsiderar suas 

caraterísticas (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007). 

Segundo a criteriosa opinião de Malhotra (2012, p. 243), a entrevista é uma 

ferramenta muito bem estruturada para recolhimento de informações e está 

alicerçada numa série de questões embasadas nos objetivos da pesquisa. Este 

instrumento tem três alvos principais: o primeiro: transformar as informações 

almejadas em um conjunto de interrogações diferentes em que as pessoas 

questionadas consigam responder; segundo: o alvo é que esta ferramenta deve 

persuadir e instigar o respondente, assim como sua colaboração, até o final da sua 

aplicação; e o terceiro: necessita restringir as imprecisões nas respostas 

(MALHOTRA, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos apontamentos e ferramentas gerenciais apresentados neste 

projeto, depreendemos a possibilidade quantitativa e qualitativa de uma boa gestão 

para pequenos negócios, seguindo-se coerentemente, objetivamente e tecnicamente 

cada fase administrativa ou operacional outrora discorrida.   

Para uma empresa como a AMARN, é aconselhável retroceder em todo o 

processo de planejamento do negócio. Isso ocorrerá, se de fato a empresa enfrentar 

seus problemas de Organização, Financeiro e de Gestão de Pessoas. Neste sentido 

é fundamental realizar uma Gestão Orçamentária Flexível, reavaliando 

comportamentos e atitudes que não trouxeram liquidez e solvência no passado, a fim 

de que no futuro ou exercício vindouro, possam contribuir para o sucesso 

organizacional de uma empresa desorganizada.  

Todas estas de mudanças comportamentais nada mais são do que 

investimento de curto e longo prazo, capitais intelectuais e financeiros que devem ser 

explorados ao máximo em qualquer empresa. É a partir desse ponto que trarão 

resultados, não almejando apenas lucro, pois este muitas vezes, não traz um retorno 

sobre o capital investido. O que as empresas querem é rentabilidade. Ser rentável 

trará aos stakeholders novas oportunidades no negócio, maior retorno e mais vontade 

de reinvestir seu dinheiro no negócio.   

Ao adotar as medidas cabíveis apresentadas anteriormente, a empresa 

encontrará o ponto de equilíbrio, possibilitando explorar novos horizontes como as 

possibilidades internas ao negócio, isto é, agregar valor a si, elaborar um novo layout, 

uma nova cultura, um vínculo mais duradouro com o cliente lhe oferecendo não só 

um produto, mas uma experiência.   

Planejar a projeção das vendas e possíveis cenários do futuro da organização, 

coopera para agregar valor à empresa, visto que sua capacidade de geração de caixa 

no presente e no longo prazo determinam o seu valor. Ou, usar metodologias de 

liderança e gestão de pessoas, proporcionará um melhor diálogo e interação entre os 

funcionários e líderes da organização, fazendo com que se delibere mais confiança e 

credibilidade aos liderados de maneira que retribuam gerando riquezas para a 

empresa e tenham um melhor desempenho ao realizarem suas tarefas.   
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– UNIDADE DA CACHOEIRINHA –  
 

Giseli A. Jardim1*, Herbert L. P. Neto2, Naede Souza Rocha3  
1. *Acadêmica de Gestão Financeira. Faculdade La Salle Manaus. giselijardim1@gmail.com   
2. Acadêmico de Educação física. Faculdade La Salle Manaus. lisboa0045@hotmail.com   

3. Professor da Faculdade La Salle Manaus. naede.rocha@lasalle.org.br    
 

RESUMO  

O presente estudo pretende abordar a importância do gestor financeiro na 
tomada de decisões em situação de crise. Para evidenciar esses questionamentos, 
foi realizado um estudo de caso na empresa Casa do Eletricista - unidade 
Cachoeirinha, entre março e o final de abril de 2021. Para o desenvolvimento dessa 
abordagem foram adotadas como metodologias: pesquisa bibliográfica, entrevista e 
estudo de caso. O principal objetivo desta pesquisa foi analisar como o processo de 
tomada de decisão - alicerçado a gestão financeira – influência nos resultados da 
empresa diante dos impactos diretos ou indiretos em uma situação de crise. Após 
verificar o ambiente externo, dentre os fatores o efeito de medidas sanitárias, que 
agiram a impactar o poder de compra local, percebeu-se que a análise do 
profissional, as ferramentas para gerir, fizeram com que a empresa se mantivesse 
bem diante da adversidade  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão financeira, Situação de Crise, Tomada de Decisão.  
 

INTRODUÇÃO  

No cenário atual, caracterizado pela pandemia, riscos e incertezas se voltaram, 

também, para as empresas devido a aplicação de medidas sanitárias de 

distanciamento e isolamento social. Além da má gestão pública, no enfrentamento da 

Covid-19, em vários momentos ao longo de um ano de pandemia, trouxeram 

incertezas e instabilidade às empresas. E com o agravamento da transmissão da 

Covid-19, chamado de “segunda onda”, na cidade de Manaus, fez-se necessário 

restrições mais severas com a aplicação de lockdown, o que afetou mais ainda o setor 

empresarial na cidade, exigindo uma gestão cada vez mais eficiente para a 

manutenção da liquidez, o alcance de resultados positivos e solidez no mercado.  

Algumas empresas não são afetadas da mesma maneira que outras pela crise 

financeira devido ao ramo em que atuam, pois algumas foram incluídas como 

essenciais, mesmo assim, podem ser afetadas por outros fatores, como a respectiva 
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empresa de estudo que pode ser impactada negativamente em suas finanças devido 

ao poder de compra cair. Desta forma, o estudo busca conhecer as estratégias usadas 

na gestão empresarial em tempos de dificuldades, especificamente, com nosso 

estudo de caso, a empresa Casa do Eletricista - Unidade Cachoeirinha, sobressaindo-

se à situação de crise, tendo em vista os impactos em sua gestão financeira no 

período da pandemia, com levantamento de dados entre março e abril 2021. E, para 

obter as informações, foram realizadas entrevistas, pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso, baseando-se na gestão financeira da empresa. Diante das ideias apresentadas, 

levantou-se a seguinte pergunta-problema: “Como fundamentar o processo de 

decisão, no âmbito da gestão financeira, considerando o tipo de crise distinta, e seus 

impactos diretos e/ou indiretos?”.  

A partir deste questionamento, surgiu a seguinte hipótese: o processo de 

decisão deve ser fundamentado em: análise de medidas internas e externas, 

acompanhando as restrições sanitárias, análise do mercado, revisão do orçamento, 

preparação da equipe, elaboração de planos de ação direcionado a cada setor - dentro 

da empresa, visando o objetivo principal da organização. Em uma situação como essa 

é importante a empresa conhecer seu potencial e limitações para reduzir o que é 

desnecessário e criar alternativas para superar as dificuldades. 

Dessa forma, este trabalho visa entender qual a importância da gestão 

financeira em uma empresa diante da sua capacidade de adaptação a uma situação 

de crise, principalmente diante de uma situação tão distinta. E o papel do profissional 

Gestor Financeiro, no que tange as contramedidas aos impactos no faturamento da 

empresa. E, entende-se, aqui, “situação de crise” o cenário caótico que se derivou da 

pandemia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia trabalhada, neste projeto, seguiu as restrições sanitárias, 

devido à pandemia pela Covid-19, para resguardar a saúde dos envolvidos. Sendo 

assim, utilizaremos o método indutivo, como afirma Ribas (2016, p. 84), “é um 

processo mental que parte de dados particulares e, na medida em que estes vão 

sendo ‘suficientemente constatados’, permite-se inferir uma verdade mais ampla que 

aquela contida inicialmente nas partes examinadas”.  
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Utilizou-se para o estudo de caso a coleta de dados por entrevista (ANEXO I), 

sendo esta por videoconferência. E, também, fez-se necessário fazer uma pesquisa 

bibliográfica. O período da coleta de informações é curto, sendo de março a maio de 

2021. E devido a fatores de restrição mais restritivos, precisou-se adaptar-se à coleta 

de dados totalmente remota para a aquisição de dados bibliográficos e da coleta por 

entrevista, limitando, somente a uma.  

Sobre a empresa, e para estabelecer a população, escolheu-se a do ramo de 

venda de materiais elétricos, Casa do Eletricista, devido sua estabilidade e ter sido 

incluída entre as consideradas essenciais. Além disso, limitou-se a tratar da unidade 

situada na cachoeirinha. Constituindo-se, então, em um estudo de caso único, em 

que somente um indivíduo é estudado, como nos diz Bandeira:  

 
Consiste em uma pesquisa descritiva, que visa estudar um caso 
particular ou um sistema determinado, buscando o entendimento ou 
compreensão do funcionamento ou da evolução deste caso ou 
sistema, sem visar à generalização deste entendimento para outros 
casos ou sistemas”. (BANDEIRA apud CONTANDRIOPOULOS et 
al., 1990, p. 35).  
 

Para a entrevista foi listado quinze perguntas, e como retorno, obtivemos 

resposta a onze. Em parte, por não ter sido todas respondidas, por ser de 

posicionamento estratégico da empresa ou por não ter uma resposta por falta de 

mais dados, ou por ainda não ter terminado o processo de coleta de dados da própria 

empresa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após a aplicação dos conceitos abordados foi possível observar que a Casa 

do Eletricista - unidade Cachoeirinha, é uma empresa estruturada, adaptativa, e com 

muito potencial dentro de sua área de atuação. Vale ressaltar, que ela traz para sua 

realidade os conceitos de Gestão Financeira e procura sempre estar em busca de 

inovação em suas atividades. Sendo assim, pode-se afirmar com propriedade que 

esta é uma empresa modelo para o meio empresarial, principalmente no cenário 

atual do país.  

Para o conhecimento do ambiente ao qual a empresa está inserida, realizou-

se uma análise que possibilitou a identificação das principais forças e fraquezas 

internas, além das oportunidades e ameaças externas. Destaca-se como principal 
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oportunidade a liberação de sua atividade em período de restrição sanitária. Como 

ameaça, evidenciam-se as mudanças atuais no governo do país que trazem aos 

empresários uma incerteza nas decisões estratégicas, e caso a vacina não seja 

aplicada em boa parte da população, causando instabilidade econômica.  

Com o intuito de analisar tecnicamente os resultados financeiros da empresa, 

aliado aos conceitos da administração financeira e suas ferramentas, realizou-se 

uma análise financeira tradicional, com base em suas demonstrações financeiras, do 

período de um ano, de março de 2020 a março de 2021, mas voltado ao trabalho, e 

identificado pela pesquisa, no período de 2 meses e meio, obteve-se: estabilidade 

nos lucros, redução dos endividamentos a curto e a longo prazo, aumento da 

capacidade de pagamento e do capital de giro líquido.  

A empresa não apresentou uma alta necessidade de capital de giro no período 

analisado e não foi necessário recorrer a empréstimos bancários, porém com o 

aumento do prazo de pagamentos aos seus fornecedores, ocasionou uma redução 

em seu ciclo financeiro. A análise identificou a empresa como lucrativa e rentável, já 

que apresenta liquidez positiva.  

Após o levantamento dessas informações, identificou-se que a Casa do 

Eletricista - unidade da Cachoeirinha, baseia a tomada de decisão nos seguintes 

quesitos: análise de mercado, revisão de orçamento, preparação da equipe e planos 

de ação, considerando as mudanças de mercado e resultados obtidos em decisões 

anteriores. 

CONCLUSÃO  

Após a realização do estudo de caso, foi possível observar que a Casa do 

Eletricista, sempre atenta às mudanças, está em busca do conhecimento e se alerta 

frente aos novos desafios. No entanto, a empresa precisa dar uma atenção especial 

à evolução econômica e política do país.  

Não se sabe ainda como o Governo Federal irá definir as estratégias de 

governo para a vacinação total da população, devido constantes embates sobre 

tomadas de decisão. O que se espera é uma mudança positiva na economia e que 

principalmente unidade da Cachoeirinha, é uma empresa estruturada, com uma 

cultura bem definida e com muito potencial dentro de sua área de atuação. Vale 

ressaltar, que ela traz para sua realidade os conceitos da Administração e procura 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

8
0

 

sempre estar em busca de inovação em suas atividades. Sendo assim, pode-se 

afirmar com propriedade que esta é uma empresa modelo para o meio empresarial, 

principalmente no cenário atual do país.  

No entanto, ser uma empresa bem administrada não garante imunidade a 

momentos de incerteza e, por isso, o ideal é que a inflação volte a diminuir, assim que 

70% da população esteja vacinada. Enquanto isso cabe a empresa Casa do Eletricista 

manter seus pontos fortes analisados pelo gestor financeiro. Em relação ao mercado, 

num âmbito geral a empresa deve estar atenta a possíveis mudanças na política de 

estado e buscar se adaptar sempre da melhor maneira possível.  

O proprietário da empresa por estar muito atento ao mercado está a par da 

situação e vem tomando medidas preventivas em negócio, como a inserção de 

novas formas de ofertar seus produtos. Desta forma, sugere-se a permanência desta 

estratégia de diversificação de meios de propaganda a baixo custo. A necessidade 

de capital de giro é outro fator a ser observado. As medidas mantiveram uma liquidez 

positiva. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o balanço patrimonial dos anos de 
2019 e 2020 de um hospital público do Estado do Amazonas, considerando o cenário 
de pandemia. Foram realizadas análises vertical e horizontal, complementadas pela 
análise dos índices de liquidez do órgão público. Os indicadores financeiros foram 
comparados, abordando a evolução entre as contas e grupos de contas do 
demonstrativo contábil. Conclui-se que houve uma diminuição na conta fornecedores 
e um aumento significativo na conta estoques, ocasionado possivelmente pela 
necessidade de aquisição e utilização de materiais e insumos durante a pandemia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Balanço patrimonial; Hospital público; Pandemia;  
 

INTRODUÇÃO  

A contabilidade pública brasileira rege-se pela Lei Federal nº 4.320/1964, 

instruções normativas e demais portarias emitidas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional - STN. O principal instrumento contábil emitido pela STN é o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. O MCASP é um documento 

fundamentado em normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que 

orienta sobre os procedimentos contábeis das instituições do setor público.  

A contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que 

aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as 

normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público 

(MCASP, 2018). Os principais mecanismos geradores de informações e de controle 

social das entidades do setor público são os demonstrativos contábeis.  

O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a 

posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que 

são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As 

demonstrações contábeis refletem as informações disponíveis nos registros e 

documentos pertencentes ao sistema contábil dos órgãos da administração pública 

mailto:20890012@faculdadelasalle.br
mailto:20891092@faculdadelasalle.br
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(NBC T 16.6, 2008). O balanço patrimonial é o mais importante desses demonstrativos 

contábeis. Ele está estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidenciando 

a situação qualitativa e quantitativa patrimonial da entidade pública. A classificação 

dos elementos patrimoniais considera a segregação em Circulante e Não-Circulante, 

com base em seus atributos de conversibilidade, exigibilidade e interesse social (NBC 

T 16.6, 2014; NBC TSP – Estrutura Conceitual, 2016). 

De acordo com Kohama (2016), o balanço patrimonial é um demonstrativo, 

constituído de duas seções, “ativo” e “passivo”, nas quais se distribuem os elementos 

do “patrimônio público”, igualando-se as duas somas com a conta “patrimônio líquido”. 

No patrimônio líquido - PL, destaca-se o capital/patrimônio social e a conta Resultados 

Acumulados, que pode ser “superávit” ou “déficit”, representando, aumento ou 

diminuição patrimonial, respectivamente. Na estrutura definida pela Lei nº 4.320/1964, 

o balanço patrimonial é constituído dos seguintes quadros: ativos e passivos 

financeiros, ativos e passivos permanentes, contas de compensação e 

superávit/déficit financeiro.  

Com base nas estruturas de balanço patrimonial definidas na Parte V do 

MCASP e no Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964, pode-se fazer várias análises da situação 

patrimonial, considerando a composição e evolução do patrimônio público. 

A análise dos balanços públicos é uma das principais técnicas de investigação 

de fatos contábeis utilizadas para auxiliar uma tomada de decisão (KOHAMA, 2016). 

Nesse contexto, o presente artigo teve como objetivo analisar o balanço 

patrimonial de uma instituição de saúde pública (hospital), a partir das análises vertical 

e horizontal e índices de liquidez, considerando o cenário de pandemia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia utilizada nesse artigo foi baseada em técnicas de análise de 

demonstrações contábeis, conhecidas como análise vertical e análise horizontal. 

Foram calculadas as contas de ativo e passivo (Balanço Patrimonial) de dois 

exercícios de uma instituição do setor público do Estado do Amazonas. Os resultados 

dos dois períodos (Quadro 1) foram comparados e analisados para emissão do 

relatório sintético da análise. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Hospital Público  

ITEM/PERÍODO 2019 2020 

ATIVO   
   Ativo Circulante 10.925.209,51  19.064.444,83  
      Caixa e Equivalentes de Caixa  4.071.475,56  3.411.545,33  
      Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 45.005,93  57.005,93  
      Estoques 6.808.728,02  15.595.893,57  
   Ativo Não Circulante 35.537.290,29  36.859.987,77  
      Ativo Realizável a Longo Prazo 399.962,80  399.962,80  
      Imobilizado Líquido 35.137.327,49  36.460.024,97 

T O T A I S 46.462.499,80  55.924.432,60  

PASSIVO   
   Passivo Circulante 1.049.148,41  4.907,95  
      Obrigações Trabalhistas 386.603,99  0,00  
      Fornecedores 355.750,60  1.614,00  
      Valores Restituíveis 306.793,82  3.293,95  
   Passivo Não Circulante 4.293.934,09  4.389.533,65  
      Demais Obrigações A Longo Prazo 4.293.934,09  4.389.533,65  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 41.119.417,30  51.529.991,00  
   Resultados Acumulados 41.119.417,30  51.529.991,00  

T O T A I S 46.462.499,80  55.924.432,60  
 

Quadro 1: Balanço Patrimonial do Hospital Público do Estado do Amazonas. 
Fonte: Adaptado pelos autores (2021). 

 
Complementar às análises vertical e horizontal, foram calculados os índices de 

liquidez baseado nos critérios adotado pela doutrina contábil (Quadro 2).  

 
Índice de Liquidez Fórmula 

Liquidez geral 
AC + ARLP 
PC + PNC 

Liquidez corrente 
AC 
PC 

Liquidez Seca 
AC – Estoques 

PC 

Liquidez Imediata 
Disponibilidades 

PC 
 

Quadro 2: Índices de Liquidez. 
Fonte: Organizado pelos autores (2021) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em 2019, o ativo circulante representava 23,5% do total de ativos do órgão 

público. Em 2020, o ativo circulante do hospital representava 34,1%. O aumento de 

capital circulante teve como estratégia a disponibilização de uma quantidade maior de 

estoques de materiais destinados à prevenção da Covid-19. Apesar da redução de 

16,2% na conta caixa e equivalentes de caixa do ano de 2019 para 2020, observa-se 

que a conta de estoques obteve um aumento muito elevado. No imobilizado, observa-

se um aumento de 3,7% em 2020, quando comparado ao ano anterior. Esse aumento 

pode estar relacionado a investimentos em equipamentos para melhorias e eficiência 
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no trabalho de combate à pandemia no Amazonas. Quanto ao passivo, observa-se 

uma diminuição de quase 100% da conta fornecedores de 2019 para 2020, e uma 

maior representação no Patrimônio Líquido, com um aumento de 25,3% (Quadro 3). 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

Hospital Público  

ITEM/PERÍODO 2019 AV AH 2020 AV AH 

ATIVO       
   Ativo Circulante 10.925.209,51  23,5 100,0 19.064.444,83  34,1 174,5 
      Caixa e Equivalentes de Caixa  4.071.475,56  8,7 100,0 3.411.545,33  6,1 83,8 
      Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 45.005,93  0,1 100,0 57.005,93  0,1 26,6 
      Estoques 6.808.728,02  14,7 100,0 15.595.893,57  27,9 229,0 
   Ativo Não Circulante 35.537.290,29  76,5 100,0 36.859.987,77  65,9 103,7 
      Ativo Realizável a Longo Prazo 399.962,80  0,9 100,0 399.962,80  0,7 100,0 
      Imobilizado 35.137.327,49  75,6 100,0 36.460.024,97 65,2 103,7 

T O T A I S 46.462.499,80  100,0 100,0 55.924.432,60  100,0 120,3 

PASSIVO       
   Passivo Circulante 1.049.148,41  2,3 100,0 4.907,95  0,0 0,5 
      Obrigações Trabalhistas 386.603,99  0,8 100,0 0,00  0,0 0,0 
      Fornecedores 355.750,60  0,8 100,0 1.614,00  0,0 0,5 
      Valores Restituíveis 306.793,82  0,7 100,0 3.293,95  0,0 0,2 
   Passivo Não Circulante 4.293.934,09  9,2 100,0 4.389.533,65  7,8 102,2 
      Demais Obrigações A Longo Prazo 4.293.934,09  9,2 100,0 4.389.533,65  7,8 102,2 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 41.119.417,30  88,5 100,0 51.529.991,00  92,1 125,3 
   Resultados Acumulados 41.119.417,30  88,5 100,0 51.529.991,00  92,1 125,3 

T O T A I S 46.462.499,80  100,0 100,0 55.924.432,60  100,0 120,3 
 

Quadro 3: Análise vertical e análise horizontal do Balanço Patrimonial do Hospital Público. 
Fonte: Autores (2021) 

 

As análises vertical e horizontal mostram a importância de cada conta em 

relação ao demonstrativo contábil a qual pertence e ampliam as informações que não 

puderam ser produzidas e entendidas através do estudo dos índices de liquidez 

(MATARAZZO, 2003). Desta forma, com base na posição econômico-financeira 

apresentada no balanço patrimonial, observou-se a evolução individual de cada conta 

e grupos de contas, com as respectivas tendências para exercício seguinte. 

As medidas de liquidez da posição financeira do patrimônio público podem ser 

obtidas por meio do capital circulante líquido (CCL), liquidez corrente, liquidez 

imediata, liquidez seca e liquidez geral (LIMA e DINIZ, 2016). Os índices de liquidez 

do hospital, apurados em 2019 e 2020, encontram-se demonstrados no Quadro 4. 

 
Índice de Liquidez 2019 2020 

Liquidez geral 3,88 695,11 

Liquidez corrente 3,92 706,72 

Liquidez Seca 10,41 3884,40 

Liquidez Imediata 2,12 4,43 

Quadro 4: Índices de Liquidez de 2019 e 2020 do Hospital Público do Estado do Amazonas. 
Fonte: Autores (2021) 
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Conforme evidenciado no índice de liquidez corrente, o órgão público apresenta 

em 2020, uma capacidade 706,72 vezes maior de pagamento do que a de adquirir 

dívidas de curto prazo. Contudo, a liquidez imediata de 2020 apresenta apenas 4,43 

vezes maior de pagamento do que a de adquirir dívidas no curto prazo. No conjunto 

de liquidez geral, observa-se que o ente público possui bastante folga para cumprir 

com suas obrigações, o que denota planejamento para arcar com os compromissos 

que se elevaram em 2020, com a intensificação da pandemia (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1: Comparação dos índices de liquidez entre 2019 e 2020 do Hospital Público do Estado do 
Amazonas. Fonte: Autores (2021) 

CONCLUSÃO  

Apesar da intensificação da pandemia em 2020, devido ao Covid-19, o Hospital 

Público do Estado do Amazonas apresentou elevados índices de liquidez, denotando 

planejamento e preparação para as ações de enfrentamento à pandemia. 

As análises vertical e horizontal, corroborada com os índices de liquidez, 

calculados com base no balanço patrimonial do ente público, evidenciam que não 

houve falta ou ausência de alocação de recursos orçamentários para o segmento de 

saúde hospitalar no âmbito do estado do Amazonas. 

A técnica de análise das demonstrações contábeis é uma das principais 

ferramentas de gestão que podem ser utilizadas para auxiliar aos gestores no 

processo de tomada de decisões. 

 

Líquidez
Imediata

Líquidez Seca Líquidez
Corrente

Líquidez Geral

3,88 3,92 10,41 2,12

695,11 706,72

3.884,40

4,43

Índices de Liquidez

2019 2020
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RESUMO 

A falta de conhecimento aprofundado do negócio e a ausência de sistemas 
gerenciais e contábeis tem ocasionado o fechamento de inúmeros empreendimentos 
no País. Planejamento orçamentário e financeiro, controle patrimonial, alocação de 
custos e precificação de produtos são exemplos de instrumentos de gestão 
empresarial imprescindíveis à sobrevivência de um negócio. Este artigo aborda a 
importância da contabilidade para o processo de gestão e tomada de decisão de no 
ambiente empresarial. Foram realizados levantamentos bibliográficos e discutidos as 
principais ferramentas contábeis que podem ser utilizadas para auxiliar aos 
microempreendedores. A contabilidade apresenta diversas vantagens a classe 
empresarial, pois ajuda tanto na organização do fluxo de caixa como no 
gerenciamento das atividades operacionais e financeiras do empreendimento. 
Conclui-se que a contabilidade possibilita aos microempreendedores a superarem as 
deficiências gerenciais que muitas vezes resultam na descontinuidade de muitos 
negócios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empresários; Empreendedorismo; Controle; Tomada de 
decisão. 
 

INTRODUÇÃO  

O ambiente onde as empresas estão inseridas é, por natureza, competitivo e 

dinâmico, exigindo habilidade e conhecimento sobre as principais ferramentas 

gerenciais (FRARE et al., 2021). Dentre os instrumentos necessários ao auxílio dos 

gestores, sobretudo, nas pequenas e médias empresas, destaca-se a Contabilidade. 

A contabilidade é a ciência que auxilia no processo de administração de um 

negócio, tendo papel crucial na tomada de decisões (CREPALDI, 2018; IUDÍCIBUS, 

2020). Porém, grande parte dos microempresários desconhecem a real importância 

da contabilidade e como ela pode auxiliar na gestão de seu negócio.  

O empresário que inicia suas atividades operacionais, se depara, inicialmente, 

com a necessidade de um relatório do seu fluxo de caixa. Em seguida, surge a 

necessidade outros relatórios contábeis, os quais normalmente o empreendedor não 

possui domínio ou conhecimento aprofundado. 

mailto:gelson.florentino@lasalle.org.br
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No empreendedorismo, a contabilidade tem um papel de suma importância, 

visto que ela possibilita a ampliação da visão empresarial por meio de suas técnicas 

de custeio, controle gerencial e análise financeira do negócio (IUDÍCIBUS, 2020; 

SILVA, 2020). 

Este artigo tem como objetivo discutir a importância da contabilidade para o 

processo de tomada de decisão, sobretudo, entre microempreendedores que atuam 

em um mercado dinâmico e competitivo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho aborda um levantamento bibliográfico, baseado em dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, sobre a atuação dos microempreendedores 

e a importância das ferramentas contábeis para o processo de gestão e a 

sobrevivência do negócio. Foram realizadas pesquisas em livros e periódicos que 

retratam a importância da contabilidade como um instrumento de gestão patrimonial 

e financeira para microempreendedores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, indicam que 

seis em cada dez empresas encerram suas atividades em menos de cinco anos de 

atuação (IBGE, 2017). Essa estatística revela que cerca de 60% das empresas não 

estão administrativamente assessoradas e instrumentalizadas com as técnicas 

contábeis necessárias à gestão de seus negócios. Muito embora todos os segmentos 

e portes de empresas sejam atingidas pela ausência de sofisticados sistemas de 

gestão e controles, os microempreendedores são os empresários mais prejudicados 

quando há deficiências nos métodos e na falta de conhecimento técnico do negócio. 

A utilização das ferramentas contábeis em qualquer empreendimento tem como 

vantagem a previsibilidade dos lucros, o planejamento das despesas e a proteção 

contra os custos imprevistos e indesejados. Com a implantação de mecanismos de 

controle e auxílio da contabilidade, torna-se possível ao empresário traçar estratégias 

que garantirão o desenvolvimento do empreendimento e até mesmo a sobrevivência 

do negócio.  



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

8
9

 

No cotidiano, inúmeros microempreendedores, por ignorar a importância da 

contabilidade, desconhecem suas receitas e despesas. Devido a esse 

desconhecimento, os empresários acabam tomando decisões erradas que impactam 

negativamente na continuidade do negócio.  

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE indicam que apesar do empreendedorismo está crescendo no Brasil, há um 

grande percentual de microempreendedores que não fazem a previsão de seus gastos 

e recebimentos de suas receitas (SEBRAE, 2018). Desconhecendo o processo de 

gestão e seu fluxo financeiro, a maioria desses microempresários fecham as portas 

em um curto período, sem sequer consultar um profissional da área contábil. 

De acordo com Pastor et al. (2018), o profissional da área contábil é o 

responsável para administrar a vida financeira da empresa, fornecendo informações 

importantes e auxiliando na tomada de decisões. A presença e atuação de um 

profissional com conhecimento técnico na gestão empresarial, pode resultar em um 

maior gerenciando do plano orçamentário, potencializando a organização financeira 

da empresa e ajudando a impulsionar o crescimento do empreendimento. Caso esse 

profissional seja especificamente da área contábil, a empresa agregará tanto o know-

how gerencial como um técnico qualificado para resolver os eventuais problemas de 

natureza fiscal. 

Nesta perspectiva, a contabilidade é um valioso instrumento de gestão capaz 

de adequar o sistema de custeio da empresa, fazer a alocação correta dos preços dos 

produtos, ajudar na análise da concorrência e auxiliar na avaliação dos riscos que 

todo microempreendedor deve periodicamente realizar.  

A identificação dos custos fixos e variáveis mensais, metas de venda, com a 

expectativa de quanto e quando será o seu retorno, além de outros controles 

gerenciais, são requisitos que requerem conhecimentos financeiros e, principalmente, 

conhecimento técnico irrestrito das ferramentas contábeis. 

CONCLUSÃO  

As ferramentas contábeis auxiliam aos microempreendedores a visualizar 

como a atividade pode ser desenvolvida, projetando a sua continuidade e seu 

planejamento a curto, médio e longo prazos. 
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As deficiências gerenciais enfrentadas por microempreendedores e que muitas 

vezes ocasionam o fechamento de empresas, podem estar relacionadas à ausência 

de profissionais contabilistas qualificados para auxiliar no processo de tomada de 

decisão. 

A contabilidade está diretamente ligada à gestão e a tomada de decisão tanto 

na área financeira como na área operacional das empresas, contribuindo diretamente 

a sistemática de custeio, projeções de vendas e análises do ambiente empresarial. 
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RESUMO 

Este trabalho discorre sobre as principais ferramentas utilizadas para análises 
de investimentos, com destaque para os fatores que resultam na obtenção de maiores 
rendimentos. A metodologia foi pautada em uma pesquisa bibliográfica em livros e 
artigos científicos, de modo a agregar conhecimentos e permitir a comparação dos 
principais métodos de avaliação de investimentos. Verificou-se que os métodos do 
payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno possuem características e 
particularidades que devem ser avaliadas pelos investidores antes do processo de 
tomada de decisão. Conclui-se que as técnicas de análise de investimentos 
apresentam vantagens e desvantagens a serem consideradas quando da escolha do 
método para apurar os resultados e atratividade das aplicações de capital. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Investidores; Payback; VPL; TIR. 
 

INTRODUÇÃO  

A análise de investimento consiste no emprego de técnicas contábeis e 

financeiras para apurar o melhor resultado das aplicações do capital. As diversas 

variedades de investimentos possibilitam aos investidores escolher aquela que 

fornece o menor riscos e a maior rentabilidade.  

Entender como funciona o processo de análise de investimento pode ser de 

grande utilidade também para pessoas que pretendem abrir o seu próprio negócio. A 

compreensão de como e quais as ferramentas devem ser utilizadas, fornecem ao 

investidor ou empreendedor a opção e clareza do caminho a seguir.  

A análise de investimento pode ser entendida como um sacrifício realizado para 

obtenção de benefícios futuros, tendo como base a utilização de técnicas financeiras 

para identificar, entre várias, a melhor forma de retorno. Para Casarotto Filho e 

Kopittke (2010) “investir significa abdicar a um consumo no presente em troca de 

comprometimento de um retorno satisfatório no futuro”. 

Os principais métodos utilizados em análises de investimentos são o payback; 

Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR).  

mailto:gelson.florentino@lasalle.org.br
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O cálculo do payback demonstra quanto tempo um projeto de investimento será́ 

recuperado (CAMLOFFSKI, 2014; DORNELAS, 2018). O método de cálculo do VPL 

demonstra em valores atuais os valores de desembolso e receitas de toda a vida do 

projeto, levando em conta o valor do dinheiro no tempo a partir de uma taxa mínima 

de atratividade (FERREIRA e DUQUE, 2019). A Taxa Interna de Retorno, também 

conhecida como TIR, é a taxa de juros que torna o VPL do investimento igual a zero, 

estimando o valor de retorno de acordo com o orçamento de caixa definido 

(CAMLOFFSKI, 2014). Essas ferramentas possibilitam realizar uma análise dos 

investimentos, comparando a situação econômico-financeira atual, os riscos 

envolvidos nas operações e a possibilidade de escolha do investimento de maior 

retorno no longo prazo. 

Na visão empresarial, o investimento possui natureza financeira ou de capital. 

O investimento financeiro é caracterizado por uma maior liquidez, no qual há uma 

possibilidade mais rápida de retorno dos gastos com o investimento. Este tipo de 

investimento abrange, sobretudo, a compra de títulos e valores mobiliários. O 

investimento de capital é caracterizado pela aquisição ou manutenção de bens 

(equipamentos e maquinários), com reflexos normalmente em longo prazo (ASSAF 

NETO e LIMA, 2016). 

Como todo o investimento possui um risco envolvido, a análise contribuirá para 

a melhor tomada de decisão, visando o aumento do índice de lucratividade. 

Este trabalho objetiva explanar as principais ferramentas utilizadas para 

análises de investimento, ressaltado suas vantagens e desvantagens.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi de caráter bibliográfico, tendo como base os artigos científicos 

já publicados e os aspectos conceituais abordados em livros de autores reconhecidos, 

no qual buscou-se comparar os diferentes métodos de análise de investimentos. Para 

Markoni e Lakatos (2017), a pesquisa bibliográfica pode ser considerada uma fonte 

de coleta de dados secundária, em torno de um determinado assunto, tema ou 

problema que possa ser estudado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os métodos quantitativos de análise de investimentos mais comuns são o 

payback, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Payback é o método mais básico para avaliação de um investimento. Ele 

determina, de forma generalizada, o tempo necessário para se recuperar o 

investimento inicial. Pode ser aplicado de duas formas: o payback simples e o payback 

descontado. No payback simples é considerado o período necessário para que as 

entradas de caixa do projeto se igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo de 

recuperação do investimento realizado. O payback descontado considera o valor do 

dinheiro no tempo, utilizando a taxa de descontos para verificar o número exato de 

períodos para recuperação do valor investido. O payback descontado é visto como 

um método de análise ideal para evidenciar o tempo necessário para recuperar o 

investimento inicial (CHEROBIM et al., 2016). 

A Tabela 1 apresenta algumas vantagens e desvantagens ao utilizar o método 

payback descontado na avaliação de projetos simples. 

 
Tabela 1: Vantagens e desvantagens do payback descontado 
Fonte: Adaptado de Lapponi (2007) 

 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

- O método payback descontado (PBD) é fácil de 
ser aplicado, embora o procedimento de cálculo 
seja um pouco trabalhoso. 
- O resultado do PBD é de fácil interpretação, 
quanto menor for o PBD, tanto melhor para o 
projeto.                          
- Dá uma noção da liquidez e do risco do projeto. 

- O PBD não considera todos os capitais do fluxo 
de caixa do projeto, e a definição de tempo 
máximo tolerado é arbitrária.  
- Avaliando somente o método do PBD, a 
empresa tenderá a aceitar projetos de curta 
maturação e menor rentabilidade e tenderá a 
recusar projetos de maior maturação e 
rentabilidade. 
- O PBD não é uma medida de rentabilidade do 
projeto. 
- O PBD não deve ser aplicado quando: a) o 
desembolso do custo inicial for realizado em mais 
de um ano (como desembolsos do ano zero e no 
final do 1° ano seguinte); b) o projeto não for do 
tipo simples. 
- O PBD seleciona o melhor de um grupo de 
projetos mutuamente excludentes, ou grupo de 
projetos independentes sob restrição 
orçamentária.  
- O projeto com menor PBD poderá não ser o 
melhor projeto, pois não considera todo o fluxo 
de caixa, e a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
é uma referência arbitrária. 
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O payback descontado normalmente apresenta-se com déficit nos primeiros 

meses, mas conforme o desempenho das atividades, o valor gradativamente se 

converte para positivo, obtendo-se, assim, o retorno sobre o valor aplicado. 

O Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica de análise mais sofisticada do 

que o payback e é o método mais utilizado por profissionais de finanças. Além de 

permitir uma maior interpretação dos resultados, o VPL evidencia, em seu cálculo, o 

valor do dinheiro no tempo, aplicado a qualquer tipo de rendimento (convencional e 

não-convencional). Conforme Camloffski (2014), se o resultado do VPL for superior a 

zero, significa que o projeto merece continuar sendo analisado. Por outro lado, se o 

resultado for negativo (inferior a zero), o projeto deve ser descartado. 

Sob o ponto de vista econômico, o VPL é o método mais recomendado. Porém, 

assim como o payback descontado, apresenta vantagens e desvantagens as quais 

devem ser avaliadas pelo investidor, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Vantagens e desvantagens do Valor presente líquido (VPL) 
Fonte: Adaptado de Prates (2016). 
 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- O VPL considera o valor do dinheiro no tempo; 
- O VPL leva em consideração a taxa mínima de 
atratividade; 
- O método do VPL pode ser aplicado a qualquer 
fluxo de caixa (convencional e não 
convencional); 
- O VPL pressupõe a reinvenção dos fluxos de 
caixa à TMA. 

- O VPL exige o conhecimento de diversos 
parâmetros, principalmente a estimativa dos 
fluxos de caixas; 
- O VPL é definido em termos absolutos ao invés 
de relativos, não levando em conta a escala do 
projeto; 
- O VPL não considera a vida do projeto, isto é, o 
prazo de duração; 
- No VPL, projetos grandes, que envolvem um 
grande montante de investimento inicial, tendem 
a apresentar um VPL superior a projetos 
menores. 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma taxa de juros implícita numa série de 

pagamentos e recebimentos, que tem a função de descontar um valor futuro ou aplicar 

a fator de juros sobre um valor presente para trazer ou levar cada valor do fluxo de 

caixa para uma data focal (data base de comparação de valores correntes de diversas 

datas). Assaf Neto (2020) sustenta que geralmente adota-se a data de início da 

operação (momento zero) como a data focal de comparação dos fluxos de caixa. 

Normalmente, o fluxo de caixa no momento zero é representado pelo valor do 

investimento (empréstimo ou financiamento).  

Ao comparar os diversos métodos de investimentos, observou-se que a TIR 

possibilita verificar quando a taxa de desconto iguala o VPL a zero. A TIR permite que 



21 a 23 | junho de 2021 | Manaus -AM     

 

 

P
á

g
in

a
5

9
5

 

todas as entradas de capital sejam igualitárias a todas as aplicações, contemplando 

análises de valor presente líquido que reflita os rendimentos reais proporcionados por 

um investimento em determinado período. Para que um projeto de investimento se 

torne aceitável, é necessário atender alguns requisitos. Um deles é que se a TIR for 

igual ou superior ao custo de capital, o projeto tem viabilidade. Caso contrário, o 

projeto deve ser rejeitado. 

A Tabela 3 apresenta algumas vantagens e desvantagens ao se utilizar o 

método da Taxa Interno de Retorno na avaliação de projetos. 

 
Tabela 3: Vantagens e desvantagens da Taxa interna de retorno (TIR) 
Fonte: Adaptado de Parize, 2015 
 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
- A TIR considera o valor do dinheiro no tempo; 
- O método da TIR exige apenas o conhecimento 
do fluxo de caixa e dos fluxos de capital; 
- A TIR permite a comparação entre a taxa de 
retorno do projeto e as taxas de mercado; 
- A TIR geralmente apresenta como resultado as 
decisões idênticas ao VPL; 
- Facilidade de entender e transmitir. 

- O cálculo da TIR depende da determinação do 
custo de capital; 
- O resultado do cálculo da TIR pode apresentar 
repostas múltiplas, se os fluxos de caixa forem 
não convencionais; 
- A TIR pode conduzir as decisões incorretas nos 
investimentos mutuamente excludentes. 

 
Normalmente a TIR não se calcula de forma manual, pois suas resoluções 

envolvem equações polinomiais. Não possui formulação exata para ser detectada de 

forma direta, mas permite que seu valor possa ser encontrado através de softwares 

computacionais. Na prática, a TIR é adquirida por meio de critérios de aproximação, 

com base no cálculo numérico. 

CONCLUSÃO  

As empresas necessitam cada vez mais de dados técnicos consistentes e 

robustos para avaliarem seus investimentos. Uma análise de investimentos adequada 

deve possibilitar condições de competitividade e obtenção maiores de lucro no 

mercado. 

Os métodos do payback, VPL e TIR permitem analisar as principais propostas 

de investimentos, apresentando características e particularidades que devem ser 

consideradas para fins de melhor escolha nas tomadas de decisões.  

Compreendendo as adversidades e incertezas que o mercado de investimento 

apresenta, os investidores precisam conhecer as vantagens e desvantagens dos 

principais métodos de análises de investimentos. 
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RESUMO 

Esta comunicação é um recorte da pesquisa de Dissertação de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade 
La Salle, ao qual também originará um e-book como produto técnico da pesquisa, 
onde a empresa estudada é a Bagergs (Banrisul Armazéns Gerais S.A.), localizada 
na cidade de Canoas. Desta forma, este estudo tem por objetivo mostrar como um 
produto técnico pode auxiliar na reconstrução da memória empresarial da Bagergs - 
operadora de logística na Região Metropolitana de Porto Alegre. Para isso, utiliza-se 
da pesquisa bibliográfica e da análise de conteúdo. Como resultados finais, espera-
se que o produto técnico apresentado nesta comunicação seja um meio para 
organizar, manter e divulgar a empresa para a sociedade e, principalmente, difundir o 
crescimento dos serviços logísticos no estado do Rio Grande do Sul, compreendendo 
os períodos entre 1953 e 2010. Logo, o produto técnico seria uma justificativa à 
necessidade de fortalecer a memória empresarial da Bagergs e, por consequência, o 
seu negócio, visto que a sua memória ainda não está claramente disseminada para a 
sociedade onde está inserida. 

PALAVRAS-CHAVE: E-book; Fotografia; Memória; Pertencimento; Sociedade. 

 

INTRODUÇÃO  

Este estudo procura analisar como a memória empresarial de uma determinada 

instituição pode ser fortalecida a partir de uma produção técnica. A produção referida 

é parte da pesquisa de Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle, ao qual, além da 

Dissertação, também originará um e-book (livro digital) como produto técnico, ambos 

ainda em construção e com expectativa de finalização em Dezembro deste ano 

(2021). O produto terá um layout aproximando-se do conceito “coffee table book”, 

onde trará textos explicativos e fotografias com o objetivo de obter reconhecimento 

sociocultural da Bagergs (Banrisul Armazéns Gerais S.A.) através de sua exibição 

estratégica. (AGAMBEN, 2010). 

Para fins de contextualização, a Bagergs é uma empresa do Grupo Financeiro 

Banrisul que iniciou suas atividades em 1953, operando no setor de armazenagem e 

mailto:fulanodetal@lasalle.org.br
mailto:moises.waismann@unilasalle.edu.br
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conservação de mercadorias. Até o ano de 1974 dedicava-se exclusivamente à 

armazenagem de mercadorias nacionais e, a partir desta data, começou a operar na 

exploração de Entreposto Aduaneiro de Importação e Exportação, como Depósito 

Alfandegado Certificado/Porto Seco. Inicialmente fundada no município de Porto 

Alegre, mudou-se para o município de Canoas na década de 1980 e possui uma área 

total de 107.300 m², além de uma área coberta de 34.000 m² para armazenagem de 

cargas. 

Neste contexto, também se faz necessário o entendimento sobre a memória 

empresarial, ao qual corresponde ao uso que uma empresa faz de sua história, 

promovendo muito mais que uma reconstrução de um passado, mas aproximando 

pessoas que criam um vínculo institucional. (WORCMAN, 2004).  

A memória empresarial surgiu na Europa e nos Estados Unidos, 

compreendendo as décadas de 1980 e 1990. A partir da segunda metade do século 

XX, a memória de empresas começou a ser organizada no Brasil, muito por influência 

de companhias europeias e americanas que se instalaram em território nacional no 

momento industrial e que já aplicavam esse modelo em seus países de origem. Logo, 

a memória nas organizações é um processo construído de forma coletiva, cultural e 

contextualizada no tempo (FELDMAN e FELDMAN, 2006). Complementa Nassar 

(2004) que com uma informação armazenada, é possível manter a sabedoria e 

fortalecer o sentimento de pertencimento dos envolvidos. Ou seja, a relevância da 

memória empresarial está em que “todos os seres humanos, todas as coletividades e 

todas as instituições necessitam de um passado (...)” (HOBSBAWM, 1990, p. 270), 

para que possam rememorar. 

De igual forma, a fotografia nos remete a memória, pois, segundo Kossoy 

(2001), através da imagem é possível refletir sobre o passado e a trajetória da 

instituição ora representada. Esta é considerada como testemunho, ou seja, “atesta a 

existência de uma realidade.” (MAUAD, 2005, p. 136). 

Portanto, esta comunicação tem o seguinte problema de pesquisa: “Como um 

produto técnico pode auxiliar na reconstrução da memória empresarial da Bagergs - 

operadora de logística na Região Metropolitana de Porto Alegre?” Justifica-se a 

problematização, pois como aborda Assmann (2011, p. 230) “[...] a enxurrada de 

imagens torna obsoleta a escrita enquanto principal medium da memória; novas 

tecnologias de armazenamento e informação baseiam-se em um novo tipo de escrita.” 

A partir dessa fala, pode-se traduzir a escrita digital como este novo meio, 
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principalmente na atual conjuntura endêmica causada pelo novo coronavírus, onde as 

plataformas virtuais têm obtido espaço em variados setores. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para melhor fomentar esta pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, pois 

segundo Gil (2012, p. 50), a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. “A principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”. (GIL, 2012, p. 50). 

Como complemento, através da literatura revista, sugeriu-se a abordagem da 

análise de conteúdo. O método busca classificar palavras, frases, ou mesmo 

parágrafos em categorias de conteúdo onde é utilizada uma série de procedimentos 

para levantar inferências válidas a partir de um texto. (WEBER, 1990 apud ROESCH, 

2012). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O intuito da pesquisa de Mestrado mencionada nesta comunicação é subsidiar 

a elaboração de um Livro, em formato de e-book, como o produto final, que contará a 

memória da Bagergs e que tem por desígnio ser um meio para organizar, manter e 

divulgar a empresa para a sociedade e, principalmente, difundir o crescimento dos 

serviços logísticos constituídos entre 1953 e 2010. 

O e-book será direcionado para além da própria Bagergs, pois tem como 

público-alvo a sociedade Rio-grandense, os clientes da instituição (a empresa recebe 

em torno de 4.500 processos de importação e exportação mensalmente), assim como 

os acionistas e funcionários atuais, totalizando em torno de 200 colaboradores e 

aqueles que fizeram parte da sua trajetória e que por algum motivo se desvincularam 

da empresa, mas ainda pertencem à sua memória institucional de alguma forma. 

A proposta compreende que o e-book tenha a exposição de uma linha do 

tempo, onde poderá se perceber a evolução do estado do Rio Grande do Sul e 

grandes marcos da economia ao longo do mesmo período em que a Bagergs se 

estabiliza na região metropolitana de Porto Alegre e se desenvolve. Este é 
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considerado oportuno, pois traz uma rememoração de fatos importantes do estado 

alinhados à trajetória do único Porto Seco da região metropolitana de Porto Alegre, 

percebendo as reais contribuições da Bagergs para o estado do Rio Grande do Sul 

no que diz respeito ao setor logístico.  

Ainda, o e-book é acessível uma vez que será disponibilizado em plataforma 

digital, logo, poderá alcançar um número maior de leitores ou mesmo curiosos com o 

tema, o que poderá gerar mais conhecimento, interesse e divulgação da empresa, 

além de incentivar novas pesquisas e estudos que poderão surgir, criando-se novas 

ideias, conceitos, visões, entendimentos ou mesmo memórias. 

As duas figuras abaixo, representam, de forma aproximada, as ideias propostas 

para a confecção do produto. Na figura 1 apresenta-se o design esperado do e-book, 

onde se fortalecem as memórias entrelaçadas e dispostas através de textos e 

imagens, seguida da figura 2 que esboça um modelo de timeline onde é possível 

agrupar marcos selecionados da economia do Rio Grande do Sul e da memória da 

Bagergs, correspondendo aos períodos analisados na pesquisa. 

  
    

 

Figura 1: Design “coffee table book”. 

Fonte: imagens livres da internet, 2021. 
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Figura 2: Exemplo “linha do tempo” 

Fonte: Memória social: uma metodologia que conta histórias de vida e o desenvolvimento 
local, 2008. 

CONCLUSÃO  

Essa comunicação teve como objetivo apresentar um recorte da pesquisa de 

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens 

Culturais da Universidade La Salle, ao qual, além da Dissertação, também originará 

um produto técnico em formato e-book (livro digital). 

Desta forma, conclui-se que o produto proposto é uma justificativa à 

necessidade de fortalecer a memória empresarial da Bagergs e, por consequência, o 

seu negócio, visto que sua memória ainda não está disseminada para a sociedade 

onde está inserida. A trajetória e a melhor visualização da instituição, no sentido da 

clareza dos serviços prestados, ainda está condicionada aos conhecedores e 

profissionais da área de logística e/ou comércio exterior que, de alguma forma, 

possuem relacionamento comercial/operacional com a Bagergs, mas esses mesmos 
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parâmetros não podem ser discutidos para além desses perfis, onde interpretações 

distorcidas quanto a representatividade da empresa para a economia do Rio Grande 

do Sul no setor logístico do estado, ocorrem facilmente. 

Por fim, o e-book servirá como uma explanação da memória empresarial que 

acompanha o Banrisul Armazéns Gerais S.A., reconstruindo esse passado no 

presente e entendendo quais foram suas contribuições e importância perante a 

economia e a sociedade Rio-grandense. 
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