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APRESENTAÇÃO 

A obra intitulada “Ciências sociais: evoluções e atualiadades vol.01”, publicada 
pela Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, apresenta um conjunto 
de dezessete capítulos que visa abordar diversas temas relacionados com as ciências 
sociais no contexto atual. A seguir são apresentados os estudos que compõem os 
capítulos deste livro. 

Logo, os artigos apresentados neste volume abordam: a adoção no Brasil sob 
o aspecto jurídico, os objetivos específicos foram: conhecer os tipos de adoção; 
discutir a adoção homoafetiva; e apresentar as principais legislações sobre adoção 
no Brasil. O livro apresenta estudo teórico sobre as alterações na organização do 
trabalho oriundas do processo de uberização. Assim, possui como objetivo analisar o 
exercício do trabalho de entregas por aplicativo a partir do recorte de gênero, de modo 
a verificar como as mulheres são estruturalmente mais precarizadas que os homens no 
mesmo contexto da uberização. Outro tema abordado no livro é estudo bibliométrico 
referente a produção científica sobre modelo organizacional no contexto das empresas 
familiares, no período de 2015 a 2020, na base de dados da Scopus. O livro traz uma 
investigação que consistiu em avaliar a configuração de gênero e influência sobre a 
organização do trabalho de médicas/os, comparando as peculiaridades das 
respectivas trajetórias no Brasil e em Portugal, entre outros trabalhos. 

Dessa forma, agradecemos aos autores por todo esforço e dedicação que 
contribuíram para a construção dessa obra, e esperamos que este livro possa 
colaborar para a discussão e entendimento de temas relevantes para a área de 
administração, orientando docentes, estudantes, gestores e pesquisadores à reflexão 
sobre os assuntos aqui apresentados. 
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CAPÍTULO 01 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS: LA 
RESPONSABILIDAD  AMPLIADA DEL PRODUCTOR 
 
Asunción Arner Güerre 
PhD in Economics (University of Zaragoza) 
 Department of Applied Economics 
C/ Gran Vía 2, 50005 Zaragoza (Spain)  
Correo electrónico: aarner@unizar.es 
 
RESUMEN: El Real Decreto 679, de 2 de junio de 2006, de gestión de los aceites 
industriales usados, establece la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Para 
su aplicación se constituye el Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados en 
España (SIGAUS), sustituyéndose la financiación de la gestión de los aceites usados 
mediante subvenciones por los importes recaudados de la aportación del productor 
de aceites lubricantes. A su vez, el real decreto establece los objetivos médio 
ambientales de recogida del 95% de aceites usados generados, valorización del 100% 
de aceites usados recogidos y regeneración del 55%, en 2007, y el 65%, desde 2008. 
La extensión de la RAP en 2015 a otros residuos, que contienen aceites usados, 
modifica la responsabilidad financiera de SIGAUS. Asimismo, en 2016, es necesario 
disponer de mecanismos de financiación adicionales, indexados a la cotización 
internacional de los lubricantes. Este trabajo tiene por objeto analizar la eficiencia de 
la RAP en la gestión de los aceites usados. La metodología consiste en la estimación 
de las elasticidades de oferta y demanda, así como el desarrollo de un modelo de 
equilibrio parcial, del mercado de aceites usados. De acuerdo con los resultados, la 
RAP constituye  un estándar de material reciclado, basado en un sistema de permisos 
negociables, y es más eficiente que una subvención. El precio del permiso justifica la 
aportación del productor a SIGAUS de 60 € por tonelada. Finalmente, los resultados 
sugieren que la RAP garantiza la financiación de la gestión del aceite usado hasta 
2015. 
 
PALABRAS-CLAVE: Aceites Usados; Regulación Medioambiental; Eficiencia; 
Responsabilidad Ampliada Del Productor; Subvenciones. 
 
ABSTRACT: Royal Decree 679/2006 of June 2 on the management of used industrial 
oils mandates the producer  extended responsibility (EPR). For its implementation, the 
Integrated Waste Oil Management System (SIGAUS) is established, replacing the 
financing of the management of waste oils through subsidies for the amounts collected 
from the contribution of the producer of lubricating oils. In turn, the royal decree sets 
environmental targets for collecting 95% of waste oils generated, the recovery  of 100% 
of waste oils collected, and regeneration of 55%, in 2007, and 65%, since 2008. The 
extension of EPR in 2015 to other waste, containing waste oils, modifies SIGAUS' 
financial responsibility. Additional financing mechanisms, indexed to the international 
quote of lubricants, are also needed in 2016. This work aims to analyze the efficiency 
of EPR in the management of waste oils. The methodology consists of estimating 
supply and demand elasticities and developing  a partial equilibrium model of the waste 
oils market. According to the results, EPR is a recycled material standard (RMS), 
based on a negotiable permit system (NPS), and is more efficient than a subsidy. The 
price of the permit justifies the producer's contribution to SIGAUS of 60€ per ton. 

mailto:aarner@unizar.es
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Finally, the results suggest that the EPR guarantees the financing of waste oil 
management until 2015. 
 
KEYWORDS: Used Oils; Environmental Policy; Efficiency; Extended Producer 
Responsibility; Subsidies. 
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1. INTRODUCTION 

 

Royal Decree 679/2006 of June 2 on used industrial oils establishes EPR for the 

management  of industrial oils used in Spain. Waste oils are hazardous waste and 

include all mineral or synthetic oils, industrial or lubrication, which are no longer suitable 

for the intended initially use1. Waste oils  affected by Royal Decree 679/2006 are used 

mineral oils from combustion engines and transmission  systems, lubricants, turbines, 

and hydraulic systems, and mixtures and emulsions containing them and excluding 

marine and aviation, process, and grease oils. The EPR, in the management of waste 

oils, means that manufacturers of lubricating oils must ensure the correct management 

of the waste oils delivered to them, companies, or workshops, to comply with the 

obligation of delivery of waste  oils to authorized managers, as well as to cover the total 

cost of the management operations2. 

Royal Decree sets the ecological targets for collecting 95% of waste oils 

produced and the recovery of 100% of the waste oils collected in 2006. Besides, the 

regeneration of 55% in 2007 and  65% in 2008 of the oils recovered3. Additionally, Royal 

Decree 679/2006 imposed on manufacturers the obligation to develop a BPP to 

establish measures to prevent the environmental impact of industrial oil waste, to 

reduce its generation and to facilitate its valorization, preferably through regeneration 

or other forms of recycling, and to incorporate regenerated base oils into its 

composition4. Manufacturers of industrial oils can ensure the collection and 

management of oils if, together with other economic operators, they organize 

integrated management systems (IMS) authorized and controlled by the Autonomous 

Communities5. In 2006, the leading manufacturers of  lubricants in Spain constituted 

 
1 B.O.E. of June 3, 2006, No. 132. 
2 Law 22/2011 of July 28 on contaminated waste and soils transposes Directive 2008/98/EC, the Waste 
Framework Directive, establishes a common legal framework for the implementation of the EPR (B.O.E. 
of 29, July 2011, No. 181). 
3 Regeneration consists of removing contaminants, oxidation products, and additives containing waste 
oils for obtaining base lubricating oil (Angulo et al.,1996; Gómez-Miñana, 1993; LLobet Díaz, 1995 and 
Ramsden, 1995). The base lubricating oils, first refined or regenerated, are mixed with additives to 
achieve the quality and performance levels required to manufacture lubricants according to their 
destination (automotive and industrial uses). In Spain, the performance of installed technologies, or 
obtaining regenerated oil from used oil, ranges from 60 to 75%. Combustion, or waste oils as fuel, 
constitutes another form of recovery of the used oil, following a decontamination process. 
4 Currently, BPP for the period 2018-2021 is in force (SIGAUS, 2020). 
5 Integrated waste oil management systems are the set of relationships, procedures, mechanisms, and 

actions which, subject to authorization and supervision by the autonomous communities in whose 
territorial area they are implemented, are performed by the economic operators concerned through 
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the Integrated Waste Oil Management System (SIGAUS), by which financing the 

management of waste oils is carried out by the lubricant oil manufacturing sector. The 

funding for managing waste oils through public subsidies is replaced by the amounts 

collected from  the producer's contribution to SIGAUS of 0.06 € per kilogram of industrial 

oil placed on the market. Currently, EPR applies to other waste. Royal Decree 

110/2015 of February 20 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) has 

meant that the responsibility for the oils contained  in the residues of those products is 

transferred from the lubricant manufacturer to the manufacturer of those products. 

Consequently, it supposed a further allocation of responsibilities for waste oils  subject 

to Royal Decree 679/2006. According to the 2015 market study, with the entry into force 

of Royal Decree 110/2015, SIGAUS' market share increases from 87.13% to 87.15%, 

and the fraud  bag it voluntarily assumes, as majority IMS, namely free riders, 

decreased from 2.89% to 1.41%, of waste oil affected by Royal Decree 679/20066. 

Consequently, new regulations on waste oils in WEEE modified the financing 

responsibility  of waste oils for the first ten years. Besides, in 2016 the context of low oil 

prices has highlighted the need for an additional financing mechanism to cover the 

intrinsic shortfall in waste oil collection and management activities, according to the 

Independent Commodity Information Services Index (ICIS)7. In 2017, by Royal Decree 

20/2017, of January 20, on end-of-life vehicles (ELV) wherein responsibility for oils 

contained in such vehicles is transferred to the manufacturer of such vehicles8. 

Economic incentive policies' efficiency in promoting the collection and correct 

management of waste oils in Spain has previously been studied in Arner et al. (2005, 

2006b). The main finding was that an RMS, applied through a SPN, is more efficient 

than a subsidy because the marginal private cost (MPC) of an RMS is lower than the 

MPC of a subsidy. Besides, the IMS for waste oil is an RMS (Arner, 2010). After ten 

years of EPR in the management of waste oils, the objective of this work is to analyze 

the efficiency of this policy to determine the price of the permit and the contribution of 

 
voluntary agreements approved or authorized by or through collaboration agreements with the 
competent public administrations. 
6 Independent market study conducted by the consultant independent PwC (SIGAUS, 2016,a). 
7 SIGAUS (2016b). 
8 In 2018, the market affected by different EPR regulations accounts for 83% of the total lubricant market 
of 462,573 tons. The remaining 17% correspond to greases, process oil, or marine oils subject to the 
Marpol Convention. The market share subject to EPR, excluding oil exported (in electrical and electronic 
equipment, components, and vehicles), corresponds to SIGAUS at 86.48% (including unidentified oils, 
2.19%, and a margin of error of 0.1%); WEEE at 0.60%; ELV at 5.38%; IMS independent producers 
(SIGPI) at 6.56%, and Automotive imports at 0.99% (SIGAUS, 2020). 
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the lubricant producer to SIGAUS, and its MPC, to update the data series. 

The methodology for assessing the efficiency of the EPR consists of developing 

a partial equilibrium model of the waste oils market and calculating the incidence and 

MPC of this policy. The empirical application to IMS of waste oils in Spain consists of 

estimating a cointegration equation between the variable amount of waste oils intended 

for regeneration, WOR, and the first refining base lubricating oils price, in nominal 

terms FRP, using Dynamic Ordinary Minimum Squares (DOLS). According to the 

results, the EPR is more efficient than a subsidy being, respectively, the MPC of these 

policies -1.25 and -1.55. In turn, the price of the permit, equal to 0.86 euros per ton, 

allows obtaining the value of the lubricant manufacturer's contribution to SIGAUS, of 

60 euros per kilogram. 

The work has the following sections. Subsequently, the economic literature 

review on the efficiency of economic incentive policies in waste management. The next 

section presents the analysis of the efficiency of EPR in waste oil IMS. Section four 

and five are referring to the empirical application to the Spanish waste oil market and 

results. The last section summarizes the main conclusions. 

 

2. REVIEW OF ECONOMIC LITERATURE 

 

From an economic perspective, waste generation is conceptualized as a 

negative externality  derived from production and consumption activities. The payment 

systems for waste generated allow internalizing these costs and generating the optimal 

amount of waste. However, this policy creates a clear incentive for illegal dumping and 

incineration (Jenkins, 1993). Alternatively, to reduce the amount of waste to be 

disposed of, economic analysis considers policies that promote recycling. The main 

incentives are deposit-refund systems (DRS), taxes on natural raw materials, recycling 

subsidies, and RMS. 

The DRS is defined as the combination of a product tax and a recycling subsidy. 

Various authors (Dinan, 1993; Fullerton and Kinnaman, 1995; Sigman, 1995; Palmer 

and Walls, 1997 and 1999) point out that the SDR is an efficient policy to reduce the 

amount of waste to be disposed of because they combine the two effects that 

characterize a Pigouvian tax: reducing the product and replacing natural inputs with 
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recycled ones9. If applied individually, product taxes influence only the reduction in 

origin and recycling subsidies, and consequently, they miss the possibility of reducing 

the amount of waste to be disposed of by combining the two policies (Palmer and 

Others, 1997). However, the high costs of implementing the DRS harm the relative 

efficiency of this policy. 

If a DRS is applied to producers rather than consumers, the cost decreases 

because the number of agents and products concerned is lower10. 

In turn, the DRS is consistent with the principle of producer responsibility and 

EPR11. The tax holds producers accountable for disposal costs and encourages the 

reduction of waste and the weight of products - if established on intermediate products 

- and the recycling subsidy promotes the use of recycled materials (Palmer and Walls, 

1999). Reducing the weight of products is part of a company's strategy for the design 

and characteristics of its product, particularly, its recyclability12. Calcott and Walls 

(2005) point out that, in the absence of efficient market operation, an DRS, join with a 

final elimination tax, encourages a design that promotes a sufficient level of recycling13. 

Taxes on natural raw materials reduce the amount of final product and the use 

of natural resources and recycling if the marginal productivity of natural and recycled 

inputs differs and, therefore, the optimal solution involves subsidizing the final product 

(Palmer and Walls, 1994). Only if the marginal productivity of natural and recycled 

inputs is constant and equal to unity is this policy efficient (Miedema, 1983; Sigman, 

1995). Recycling subsidies encourage recycling, but also consumption and the amount 

of waste generated (Miedema, 1983; Palmer and Walls, 1994; Sigman, 1995; Palmer 

and others, 1997). In this case, the optimal solution requires a product tax to be 

applied. 

 
9 Fullerton and Wolverton (2000) generalize the SDR and assimilate it to a product tax and a subsidy to 

clean activity (emission control, recycling, or disposal in a controlled landfill). 
10 The current integrated management systems for which the producer is responsible for the waste 
generated by its products - such as packaging management systems - charge a fee for collecting and 
separating waste. This rate is a product tax and therefore does not encourage recycling (Palmer and 
Walls, 1999). 
11 The principle of producer responsibility implies some form of financial responsibility of the 
manufacturer managing the waste that will generate his product. 
12 The design of the products currently acquires great relevance in waste management. The facility of 
managing a product to be recycled is alternatively defined as a product’s characteristic (Fullerton and 
Wu, 1998). Besides, it is defined as the company’s cost (Calcott and Walls, 2000) or the content of 
specific material in the product (Eichner and Pethig, 2001). 
13 The tax, lower than the Pigou tax that would correct externality in the spill, would incentivize the 
reduction of waste by families without generating serious illegal disposal problems. The optimal design 
that maximizes recycling could only obtained through the efficient functioning of the market. 



 

 

Braz. J. of Bus., Curitiba, v. 3, n. 1, p. 921-937 jan. /mar. 2021 ISSN: 2596-1934  16 

The RMS in production, or obligation to contain a percentage of recycled inputs 

in their composition, encourages recycled materials. However, if the marginal 

productivity of these materials is relatively high, they increase the amount of product 

and waste and the product must be  taxed; otherwise, the product must be subsidized 

(Palmer and Walls, 1997). RMS can be established  individually for each company or 

industry, through an NPS, which provides greater flexibility and reduces its cost 

(DINAN, 1992; PALMER et al., 1995). This system involves the exchange of permits 

between those companies that use over-recycled inputs relative to the standard and 

those that do not comply. The latter must acquire permits to comply with the obligation 

imposed by the standard. The cost of RMS depends on the characteristics with which 

the permissions system is defined. If the number of permissions is set relative to the 

standard, RMS will be efficient. Otherwise, the result will be undefined, and the cost 

will be greater than the cost of a product tax (Sigman, 1995). In general, even 

establishing the negotiable permit system, RMS influences recycling, but not 

prevention in waste generation, and the product should be taxed (Walls and Palmer, 

2001; Walls, 2003). 

 

3. EFFICIENCY OF THE EPR IN WASTE OILS IMS 

 

Since 2007, SIGAUS has met the collection and regeneration objectives set by 

the Royal Decree 679/2006 (Table1). Also, the percentage of waste oil generation of 

lubricant consumption has been higher than the initial estimate of the Ministry of the 

Environment, of 40%. In IMS, the ratio of used oil produced, and lubricant consumption 

is changed in each fiscal year, with a variation in 2006-2015, between 41.68% and 

49.5%. As a result, the share of waste oil generation in IMS is 45%, for the entire 

period, while the share of waste oils intended for regeneration is 69%. In turn, the 

average consumption of lubricants and the amount of waste oils generated for that 

period are equal, respectively, to 280,000 tons and 126,000 tons. 
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Table 1 – Consumption of lubricating oils (LC), waste oils collected and intended for burning 

(WOB), regeneration (WOR), and consumption of regenerated base oil (RBO) 

Year LC t (1) 
Waste oil 
generated 

% 

Waste oil 
collected 

t 

Collectio
n rate 

WOB 

% 

WOR 

% 
RBO t (2) 

(2)/(
1) 

% 

2005 515.600 40,00 206.240 100,00 33,72 65,53 84,050 16,30 

2006 507.000 40,00 202.800 100,00 34,61 64,66 86,241 17,00 

2007 415.421 41,68 173.151 100,00 26,40 73,60 82,434 20,00 

2008 373.461 48,22 180.070 100,00 30,40 69,60 80,065 21,00 

2009 312.662 49,50 154.775 100,00 33,20 66,80 65,193 20,00 

2010 321.304 44,27 142.237 100,00 33,70 66,30 60,741 19,00 

2011 302.265 44,48 134.452 100,00 30,97 69,02 60,695 20,08 

2012 276.025 46,98 129.663 100,00 34,50 65,50 54,090 20,00 

2013 268.589 47,21 126.796 100,00 35,00 65,02 53,388 19,80 

2014 278.341 45,3 126.089 100,00 30,08 69,92 56,900 20,44 

2015 291.670 41,39 120.715 100,00 21,23 78,77 61,537 21,00 

Note: since 2006, lubricating oil affected by Royal Decree 679/2006 of June 2 and the used oil 

collected by SIGAUS  Own source 

 

This section presents a partial equilibrium model of the waste oils market to 

assess the efficiency of different economic incentive policies proposed in the 

management of waste oils14. In the market for lubricating oils, the production and 

consumption of the refined and regenerated base oils (BO) is added with the 

percentage, ɣ, of additives incorporated for the manufacture of  lubricants, to determine 

the production of lubricating oils (LO). The share of additives in lubricants’ composition 

has evolved with the differentiation of lubricants and their practical application 

currently around 20%. If EPR is applied in the management of waste oils, the 

percentage of waste oil generation from the consumption of lubricating oils, α, is 

modified each year according to the waste oils collected by the IMS (Figure 1). In 2006-

2015, the α coefficient is between 41.4% and 49.5% (Table 1). In turn, waste oils are 

intended for regeneration in a variable percentage, μ, which in IMS is at least 65%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 A more detailed analytical development of the partial equilibrium model of the waste oil market was in 

Arner et al. (2005, 2006b). 
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Figure 1 – Produced Used Oil (WOP) and Regenerated Base Oil (RBO) in IMS 

 
Source: own source. 

 

Consequently, as base oils are the fundamental component of lubricating oils, 

the equilibrium price of base oils determines the equilibrium price in the lubricant oil 

market. If P is the  price of base oils, the supply function of waste oils intended for 

regeneration is, 

Saur =  f (P) (1) 

In turn, if δ is the performance of the regeneration process or percentage of 

the generation  of regenerated oils from waste oils, the supply function of regenerated 

base oils is15, 

Sabr =  Saur (P) (2) 

Therefore, the equilibrium condition in the market for regenerated base oils, if 

Dabr (P) is the  demand function of regenerated base oils is, 

Saur(P) = Dabr(P) (3) 

From equation (3), the ratio of the elasticities of the supply function of 

regenerated base oils, Es, and the demand function of regenerated base oils, Ed, is 

obtained (4) 

EsdPs =   EddPd 

 

Where Ps is the supply price and Pd the demand price. 

Equation (4) allows analyzing the efficiency of the economic incentive policies 

proposed for  managing waste oils -a subsidy s and an RMS based on an NPS- to 

promote the collection and regeneration of waste oils, by calculating the marginal 

incidence and MPC of these policies. 

If s is a subsidy per unit of regenerated base oil, Ps and Pd differ by the 

 
15 In the IMS, the performance of the regeneration process is 65%. 
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equation, 

Pd =  Ps(1- s) (5) 

Therefore, the ratio of supply and demand elasticities in equation (5) is, 

EsdPs = Ed(dPd - ds)         (6) 

Consequently, the marginal incidence of a subsidy, s, on Ps is, 

 

Finally, being the marginal incidence of a subsidy, s, on Pd, 

 

The MPC of this policy, defined as market price reduction, Pd, because of a 

subsidy, is obtained by replacing the level of intervention corresponding to dPs in 

equation (8), 

 

Therefore, if supply elasticity, Es, is positive and demand elasticity, Ed, negative, 

the subsidy  implies the supply price, Ps, increasing, and the reduction of the demand 

price, Pd. 

The RMS in the manufacture of lubricating oils (LO) is the obligation for the 

producers of lubricating oils to incorporate a certain percentage of regenerated base 

oils r* (RMS = r* LO). If set for the industry, RMS is based on an NPS. In the application 

of EPR, the manufacturer of lubricating oils finances the management of waste oils 

generated by lubricants placed on the market, refined, and regenerated oils. 

Consequently, the lubricant producer replaces refined base oils with regenerated ones. 

Therefore, each unit of regenerated base oil results in 1/r* negotiable permits. If the 

permit price is  , the regenerator obtains a subsidy equal to / r*. Subsequently, the 

marginal incidence of the permit price,  , on Ps is, 

 

 

In turn, equilibrium requires a second condition regarding the market for negotiable 

permits (NPS). In that market, the supply function SNP(  ) is given by the ratio 

CPMs = 
Es 

dPs 

Ed 

(9) 
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between the quantity of regenerated oils produced, if the regenerator receives a 

subsidy, r *, and r*. The demand function, DNP(  ), is determined by the amount of 

lubricating oils put on the market (LO). Therefore, the  equilibrium condition in the 

market is, 

 

 

If Saur f (P) is a linear function of the price, from equation (11) it can be 

obtained that dr * d. Equation (11) indeterminacy resolves if the regulator sets r*. The 

marginal incidence of r* on Ps and Pd is presented, respectively, in equations (12) and 

(13). 

 

Where ri constitutes the initial share of regenerated oils in the consumption of 

first refining  lubricants.  

Finally, the MPC of this policy is that of a subsidy, / r *, 

 

Therefore, the comparison between the MPC of a subsidy and an RMS, applied 

through an NPS, is equivalent to comparing a subsidy equal to the permit price,  , and 

a subsidy equal to  / r *. Being ri / r *less than 1, the MPC of an RMS, applied using an 

SPN, is lower than that of a subsidy.  As a result, EPR is a more efficient policy than a 

subsidy to promote the collection and regeneration  of waste oils. 

 

4. ESTIMATING A SUPPLY AND DEMAND FUNCTION FOR WASTE OILS 

INTENDED FOR REGENERATION 

 

An empirical analysis of the regenerated oil market has previously been carried 

out (ARNER et al., 2003) by estimating a supply and demand function, using Ordinary 

Least Squares (OLS). That  work got the supply elasticity for regenerated oils of 1.33 

and the demand elasticity for regenerate d oils of 0.39. In turn, the market for waste oils 
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has been characterized (ARNER et al., 2006a) through a supply function of waste oils, 

defined as collected waste oils, and a demand function regarding the main valorization 

operations of waste oils (regeneration and combustion). Until 2000, waste oils were 

mainly intended for fuel, with a direct relationship between the price of fuel and the 

price of waste oils. Consequently, the market estimate for waste oils was made 

using three-stage OLS (OLS3S). In this market, it is obtained the supply price elasticity 

since 1991 of 2.97, and the demand price elasticity to fuel price is, since 1991 of 1.32. 

Since 2005, the reuse of waste oils by regeneration increased up to 65% of 

waste oils. Consequently, the price of waste oils now is related to the price of lubricating 

oils, being exogenous  to the market. As regenerated waste oil is also accounted for, 

the amount of waste oils intended for regeneration depends on their value in previous 

years. Subsequently, estimates are using DOLS. The variables considered are WOR, 

endogenous variable to be explained, and FRP. The sample period is 1964-2015 and 

the data refer to annual periods. The WOR variable is defined in metric tons, and the 

FRP variable is defined in € per ton16. 

The study of the order of integration of the variables is carried out using the M 

tests of Ng- Perron (2001). Table 2 presents the Ng-Perron unit root M test results, 

being the null hypothesis, H0, that the variable is not stationary. The Akaike Information 

Criterion (AIC) is used for the determination of the number of delays. The results show 

that, in second differences, H0 is accepted  for the WOR variable and FRP variable in 

the model with constant and trend. In levels and first differences, the results have been 

omitted because they also mean accepting the existence of a unit root in both variables. 

Therefore, the estimates of the supply and demand waste oils intended for 

regeneration functions are to analyze the cointegration relationship between the 

variables. Besides, the elasticities  of the supply and demand function are obtained. 

Estimates are by DOLS, using Akaike Information  AIC to determine the number of 

 
16 The variable WOR, amount of waste oils intended for regeneration, is obtained, before 1993, from the 
Yearbook of the Delegation of the Government to CAMPSA (several years), from the Yearbook of 
CAMPSA (several years), and the Ministerial Grant Resolution in each financial year. In 1993, the report 
was provided by the Ministry of the Environment of the Valencian Community (personal communication). 
Since 1994, the information has come from the Ministry of the Environment (personal communication), 
and the publication Environment in Spain (2006). The conversion factor of waste oils into regenerated 
oils used is 0.6. The variable FRP is the price of first refining base lubricating oils, including taxes, in 
nominal terms. The Oil Monopoly stage, from the Delegation of the Government to CAMPSA (several 
years), although for the period 1987-1991 they are market prices provided by REPSOL (personal 
communication). Since 1992, import prices have been obtained from the DATACOMEX (Ministry of 
Industry and Technology) foreign trade databases, which can be found at http://datacomex.comercio.es/ 
[April 24, 2017], STACOM (ICEX), available at http://estacom.icex.es/ [April 24, 2017]. 
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delays and advances. 

 

Table 2 – NG-Perron Unit Root Test 

Model/ 
Variable Model with constant 

Model with constant and 
trend 

2as dif. MZa MZt MSB MPT MZa MZt MSB MPT 
dWO

R 
-13909,6 

-
83,395 

0,006 0,001 -48,194 -4,908 0,101 1,891 

dFRP -0,061 -0,156 2,551 320,475 0,240 0,395 1,645 526,432 

Note: The asymptotic critical value of the Ng-Perron test statistic (2001), in models with constant, at 
the significance  level, respectively, of 1, 5 and 10% are: (1) MZa: -13.8, -8.10 and -5.70; (2) MZt: -
2.58, -1.98 and -1.62; (3) MSB: 0.174, 0.233 and 0.275; (3) MPT: 1,780, 3,170 and 4,450. In models 
with constant and linear trend are: (1) MZa: -23.8, -17.3 and -14.2; (2) MZt: -3.42, -2.91 and -2.62; (3) 

MSB: 0.143, 0.168 and 0.185; (3) MPT: 4.03, 5.48 and 6.67. 
 

Being L the logarithmic notation of the variables, the supply function of waste 

oils intended  for regeneration to be estimated is, 

LWOR = 1LFRP (15) 

where β1 is the coefficient of the LFRP regressor. 

Results are satisfactory from the point of view of the overall significance of the 

estimates, and the individual significance of the coefficient of the LFRP variable (Table 

3). The coefficient β1     positive, up to 1.82, at the significance level of 5%, constitutes 

the value of the price elasticity of the supply function of waste oils intended for 

regeneration. According to the AIC, the number of advantages and delays 

automatically specified considering a maximum of delays equal to 10, is equal to 10. 

The Engle-Granger cointegration test contrasts if the residues of the cointegration 

equation are stationary, being the null hypothesis, H0, the residues of the cointegration 

equation are  not stationary. According to the Engle-Granger t-statistic and the Engle-

Granger z-statistic statistic,  H0 is rejected at the significance level of 5%. Consequently, 

the variables LWOR and LFRP were cointegrated. 

Regarding the error term, under the Jarque-Bera statistic null hypothesis, H0, 

the residues are distributed according to a normal distribution, is accepted at the 

significance level of 5%. In turn, the value of the Q autocorrelation statistic implies 

accepting the null hypothesis, H0, of no autocorrelation in the error term, at the 

significance level of 5%, from the third delay. 
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Table 3 – Estimates for WOR supply function 

Dependent variable: LWOR 

Automatic specification of the number of advances and delays according to AIC, max. delays 10 

Variable 
LFRP 

Coefficien
t 1,829 

Statistic t 
25,891 

p-value 
0,000 

R-square:0.866 
R-square corrected: 0.617 

Statistic Jarque-Bera Value  p-value 
 0,329  0,848 

Box-Pierce/Ljung-Box 
Q statistic 

Dela
y 1 
2 
3 

Value 
5,119 
6,791 
7,143 

Probability 
0,034 

0,034 
0,067 

Engle-Granger cointegration test 
(MacKinnon (1996) p-value) 

Automatic specification of the number of delays according to AIC, max. delays 10 

Statistic Value  p-value 

Engle-Granger tau-statistic 
Engle-Granger z-statistic 

-2,049 
-7,144 

 0,221 
0,288 

Engle-Granger Equation 
Dependent variable: D(RESID) 

Variable 

RESID(-1) 

D(RESID(-1)) 

Coefficient 
-0,118 

0,173 

Statistic t 
-2,049 

1,425 

p-value 
0,045 
0,160 

R-squared: 0.100 
R-square corrected: 0.081 

 

In waste oil IMS, there are not demand function estimates (price equation) for 

waste oils intended for regeneration. As the lubricant manufacturer replaces first 

refining base oils with regenerated oils, the demand for regenerated base oils is given 

by the RMS. Besides, the demand for waste oils intended for regeneration is given by 

RMS. In this work, the calculation of supply and demand price elasticities is simplified 

to obtain the supply price elasticity from the estimates of a supply function for waste 

oils intended for regeneration; meanwhile, the demand elasticity to RMS is got for 

equilibrium, as supply elasticity inverse value, considering the regulator sets the RMS. 

 

5. RESULTS 

 

Under EPR by SIGAUS, the manufacturer of lubricating oils contributes to 

funding the management of waste oils generated by the lubricant oils placed on the 

market, first refined and regenerated oils. Consequently, the lubricant manufacturer 

replaces first refining base oils with regenerated base oils to manufacture lubricants. 

Under Royal Decree 679 of June 2, waste oils are intended for regeneration by a 

percentage of at least 65% of waste oil. Therefore, considering a regeneration process 
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performance of 65%, the regulator establishes an RMS or obligation for lubricating oils 

to incorporate a percentage of regenerated oils equal to at least 20%. 

The EPR efficiency assessment consists of determining the permit price and 

the producer's contribution to the IMS, as well as the MPC. Under this policy, the share 

of oils regenerated in lubricant consumption increased from 16.30%, before IMS, to a 

percentage of at least 20% (Table 1). Consequently, the determination of the price of 

the permit is carried out on the basis that regulations set a dr* up to 21.95%, by 

calculating the marginal incidence of the permit price and the MPC, using an elasticity 

of the supply and demand function of waste oils intended for regeneration, respectively, 

of 1.82 and 0.55. Consequently, according to equation (10), if r* equal to 0.20 is 

considered, the marginal incidence of the permit price on Ps is negative, of - 2.14. In 

turn, being negative dPs, of - 0.47, according to equation (14), it is obtained that the 

MPC of this policy is equal to -1.25. Therefore, Ps decreases because of the permit 

price and the MPC highlights the significant  reduction in lubricant consumption in Spain 

(Table 1). In turn, it is verified that the MPC of a subsidy is negative of -1.55 and, 

therefore, EPR is more efficient than a subsidy. 

The price of the permit, π, is obtained from, dr*, equal to 21.95% and a previous 

intervention  level equal to zero. If the conversion is made to monetary units per ton of 

lubricant oil placed on the market, it is obtained that the price of the permit, π, is equal 

to 0.86 € per ton. Consequently, with the marginal incidence of the permit price on Ps, 

equal to -2.14, the lubricant producer's contribution to the IMS is 60 € per ton. In turn, 

the subsidy received by waste oil regenerators, π/r*, is equal to 180 € per ton of waste 

oils intended for regeneration. These values are those of the producer's contribution 

to SIGAUS and the amount of the subsidy granted by SIGAUS to collectors and  

regenerators17. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

In 2017 counts ten years of implementation of Royal Decree 679/2006 of June 

2 incorporating EPR in the management of waste oils in Spain. The ecological 

objectives set by Royal  Decree 679/2006 are the collection of 95% and recovery of 

100% of the waste oils collected, on July 1, 2006, as well as the regeneration of 55% 

 
17 SIGAUS (2010). 



 

 

Braz. J. of Bus., Curitiba, v. 3, n. 1, p. 921-937 jan. /mar. 2021 ISSN: 2596-1934  25 

and 65% of the waste oils collected, respectively, on January 1, 2007, and 2008. 

Lubricant manufacturers to ensure the collection and correct management of waste 

oils, which workshops and companies deliver to them, constitute SIGAUS. In 2015, 

most lubricant manufacturers are joined SIGAUS, with the market share being 87.15% 

and the fraud bag it voluntarily assumes, as majority IMS, of 1.41%, of used oil subject 

to the royal decree. Consequently, since 2006 the financing of the management of 

waste oils in Spain, in place of public subsidies, has been made from the amounts 

collected from the lubricant producer's contribution to IMS, fixed at 0.06 € per kilogram. 

In the context of low oil prices, in 2016 an additional financing mechanism indexed to 

the international price of lubricants was established. 

The objective of this work was to evaluate the efficiency of the EPR in the first 

ten years of SIGAUS, determining the equilibrium price of the permit and the 

manufacturer's contribution to the IMS, as well as the MPC, updating the data series. 

The methodology consisted of the definition of a partial equilibrium model of the waste 

oil market to assess the efficiency of EPR concerning a subsidy and RMS. The main 

results are that the application of EPR in the management of waste oils in Spain 

constitutes an RMS, applied through an NPS, and is more efficient than a subsidy. 

Therefore, according to the results, RMS applied using an NPS, is consistent 

with the EPR because the producer finances the waste that will be generated by its 

product and, in turn, uses recycled materials, by replacing first refined base oils with 

regenerated oils and developing other prevention actions. This feature has previously 

been attributed in the economic literature to DRS (Palmer and Walls,1999). Besides, 

EPR in waste oil management is an RMS, applied using an NPS, in which the number 

of permits matches the RMS. If the producer's contribution is considered to constitute 

a product tax, this policy is eligible to constitute an optimal policy (Sigman, 1995; Walls 

and Palmer, 2001; Walls, 2003). 

The empirical analysis consists of calculating the elasticities of the supply and 

demand of waste oils intended for regeneration. In the lubricating oils market, because 

the lubricant producer applying EPR replaces first refined base oils with regenerated 

ones, the demand for regenerated base oils is equal to RMS. Besides, the demand for 

waste oil intended for regeneration is equal to RMS. Consequently, the calculation of 

elasticities has been carried out based on the estimation of a function of the supply of 

waste oils intended for regeneration, using DOLS. In turn, the data series have been 

updated for the period 1964-2015. According to the results, the elasticity of the supply 
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of waste oils intended for regeneration is 1.82. Subsequently, the supply of waste oils 

intended for regeneration remains elastic to the price variable. It justifies that since 

2016, in the context of low oil prices, additional financing mechanisms have been in 

place to cover the intrinsic shortfall in waste oil collection and management activities. 

Secondly, the EPR efficiency analysis results, applied to the IMS of waste oils 

in Spain, are that the price of the permit is 0.86 € per ton and, consequently, the 

producer's contribution to the IMS of 60 € per ton. Together with the amount of the 

subsidy received by the regenerators, of 180 €, these values are those established by 

SIGAUS. Finally, the MPC of EPR policy, negative at - 1.25, is lower than that of a 

subsidy, at -1.55. It could justify the significant adjustment of the lubricant market in 

Spain when EPR is applied. In 2015, the application of EPR in managing other wastes, 

such as WEEE, has led to a further sharing of responsibilities for waste oils subject to 

Royal Decree 679/2006. Consequently, the regulation of waste oil management 

established in 2006 is amended to apply to other wastes which, containing waste oils, 

determine a new allocation of responsibilities. Finally, a new financing mechanism 

indexed to the international quote of lubricants  was established in 2016. 
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ADOÇÃO NO BRASIL: DA RODA DOS EXPOSTOS À ADOÇÃO HOMOAFETIVA 
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RESUMO: A adoção é um ato de amor e responsabilidade que possibilita as crianças 
e os adolescentes o direito a uma família. Ao longo do tempo a adoção deixou de ser 
uma prática clandestina para ser uma prática legal, podendo hoje ser realizada até 
mesmo por casais homoafetivos. O objetivo geral do trabalho foi analisar a adoção no 
Brasil sob o aspecto jurídico, os objetivos específicos foram: conhecer os tipos de 
adoção; discutir a adoção homoafetiva; e apresentar as principais legislações sobre 
adoção no Brasil. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de livros, doutrinas, 
jurisprudência, legislações, dados do CNJ e artigos diversos sobre a temática da 
adoção e adoção homoafetiva, caracterizando assim uma investigação qualitativa, 
exploratória e descritiva. Foi possível perceber que: (1) A adoção possui diversas 
tipologias, variando conforme a quantidade de pretendentes a adotar, a nacionalidade 
do adotante, o perfil do adotando; (2) A adoção homoafetiva é uma vitória dos direitos 
LGBT, possibilitando  aos casais homossexuais o direito de adotar, formando assim, 
uma família baseada no amor e afeto; e (3) o instituto da adoção possui várias 
legislações para sua proteção jurídica, dentre elas o ECA, a CF- 88, e o CC-2002. 
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PALAVRAS-CHAVE: Adoção; Adoção Homoafetiva; Direito de Família; Legislação. 
 
ABSTRACT: Adoption is an act of love and responsibility that enables children and 
adolescents to have the right to a family. Over time adoption has ceased to be a 
clandestine practice and can now be performed even by homoafetive couples. The 
general objective of the work was to analyze the adoption in Brazil under the legal 
aspect, the specific objectives were: to know the types of adoption; to discuss the 
homoafetive adoption; and to present the main legislation about adoption in Brazil. The 
methodology used was the bibliographic review of books, doctrines, jurisprudence, 
legislations, CNJ data and several articles on the theme of homoafetive adoption and 
adoption, thus characterizing a qualitative, exploratory and descriptive investigation. It 
was possible to notice that: (1) Adoption has various typologies, varying according to 
the number of suitors to be adopted, the nationality of the adopter, the profile of the 
adopter; (2) Homosexual adoption is a victory for LGBT rights, enabling homosexual 
couples to adopt, thus forming a family based on love and affection; and (3) the 
adoption institute has various legislations for its legal protection, including ECA, CF-
88, and CC-2002. 
 
KEYWORDS: Adoption; Homoafetive Adoption; Family Law; Legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O afeto merece ser visto como uma realidade digna de tutela” 

Maria Berenice Dias 

 

A adoção é um ato de amor e de responsabilidade, no qual um indivíduo se 

dispõe a ter um filho, por via não biológica, sendo oportunizada a criança ou 

adolescente ter um lar, onde seja possibilitado aos mesmos a construção de vínculos 

afetivos, formando deste modo, uma família. 

Pela questão da adoção perpassa muitos dilemas, tais como o medo e a 

angústia do adotando de nunca ser adotado, ao mesmo tempo tem a esperança e o 

interesse de ter um pai/mãe, como qualquer outra criança. Ao passo que, as pessoas 

que pretendem adotar se vêm na perspectiva de ter um filho através da adoção onde 

idealizam como será o filho sonhado, passando, pois, pela aflição da espera no 

processo de adoção, sem ter a certeza se conseguirão efetivamente adotar (SILVA, 

2016). 

É preocupante, pois a quantidade de sujeitos que nunca tiveram uma família ou 

que por condições  de ordem diversas não mais estão sob o poder familiar. Onde deste 

montante, a maioria é composta de homens de cor parda, que é o perfil menos 

procurado na adoção. Sendo somente através do ato de adotar que poderemos mudar 

esta situação, garantindo as crianças e adolescentes o direito de ter uma família 

(LOBO, 2016). 

O Objetivo geral do trabalho será analisar a adoção no Brasil sob o aspecto 

jurídico, os objetivos  específicos são: conhecer os tipos de adoção; discutir a adoção 

homoafetiva; e apresentar as principais legislações sobre adoção no Brasil. A 

metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de livros, doutrinas, jurisprudência, 

legislações, dados do CNJ e artigos diversos sobre a temática da adoção e adoção 

homoafetiva, caracterizando assim uma investigação qualitativa, exploratória e 

descritiva (GIL, 2019; FLICK, 2016). 

O interesse pelo tema se deveu em virtude do conhecimento do elevado 

número de crianças e adolescentes à espera de um lar, carentes pois, de afeto, de 

amor e de proteção. Com isso, o presente estudo se mostra de grande relevância, 

pois propiciar á conhecer a realidade da adoção no Brasil, as dificuldades, 

expectativas e sonhos de quem está esperando ser adotado e de quem deseja adotar, 



 

 

Braz. Ap. Sci. Rev, Curitiba, v. 4, n. 6, p. 3487-3506, nov./dez. 2020 ISSN: 2595-3621 33 

bem como, saber como é tratada a questão na legislação brasileira. 

O Trabalho está dividido em três partes, a primeira parte trata da história e das 

legislações sobre  adoção no Brasil trazendo deste modo, um percurso histórico da 

questão, abordando as principais leis que trataram da adoção; a segunda parte aborda 

as tipologias de adoção existentes e, a terceira parte trata  especificamente da adoção 

homoafetiva no Brasil. 

 

2. ADOÇÃO NO BRASIL: HISTÓRIA E LEGISLAÇÕES 

 

A adoção tem uma origem muita antiga. Há registros desde a Antiguidade, na 

qual ela refletia valores culturais, religiosos, políticos, econômicos e afetivos. Sendo 

assim, a adoção objetivava a perpetuação do culto familiar, no caso de inexistência 

de herdeiros que dessem prosseguimento ao culto. Na Babilônia, tivemos o Código 

de Hamurabi, segundo o qual o adotado tinha os mesmos direitos do filho biológico 

(AL; MEDEIROS, 2016). 

No Império Romano, a adoção se aperfeiçoou ganhando novos contornos, no 

que diz respeito à correção de diferenças do parentesco civil e de sangue, como 

também, tinha uma importância de cunho político. Na Idade Média, ela entrou em 

decadência, motivada pelo catolicismo, que não apoiava tal prática em razão da 

organização dos feudos que eram baseados na consanguinidade, ou seja, não cabia 

a adoção, porque haveria conflito de interesse. Além destes, tivemos o Código Civil 

Napoleônico, que continha a adoção em seu instituto. Napoleão não tinha filhos para 

sucedê-lo, o que demonstra que a adoção tinha uma importância política (SILVA, 

2011). 

No Brasil, o interesse pela adoção, data desde o período colonial, onde havia 

um forte caráter de  caridade cristã, de pessoas com forte poder aquisitivo que davam 

ajudas aos mais necessitados, ou até mesmo, de famílias ricas que adotavam 

crianças, chamadas de “filhos de criação”, que na prática não eram registrados, 

sendo tratados de maneira diferente dos filhos biológicos, como menor importância, 

acabando por servir de mão de obra barata para a família (MAUX; DUTRA, 2010). 

Além disso, era comum que as mulheres que contraíssem gravidez fora do 

casamento, ou jovens solteiras que engravidassem deixar seu filho na rua, sem 

nenhum cuidado. Diante desta realidade, a Igreja Católica interviu com a vinda das 

Santas Casas, de inspiração portuguesa, na qual existia a “Roda dos Expostos”, a qual 
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havia uma roda em que um lado dela ficava na parte de fora do prédio, e o outro, no 

lado interno do prédio, quando o bebê era colocado no lado externo, tocava-se um 

sino, com isso, as  irmãs giravam tal roda, fazendo com que a criança fosse levada 

para o lado interno, sendo recolhidas e cuidadas por elas, tal prática garantia o sigilo 

das mulheres que deixavam seu filho nesta roda  (BERNARDINO; FERREIRA, 2013). 

A Adoção foi inserida no Código Civil Brasileiro de 1916, o qual previa a adoção 

por casais que  não tivessem filhos (pessoas solteiras não podiam adotar), que fossem 

maiores de cinquenta anos, com uma diferença de idade de pelo menos 18 anos em 

relação ao adotando, através de uma escritura pública, uma maneira simples, sem a 

necessidade de intervenção do Judiciário, sem vínculo definitivo, haja vista, que tanto 

os pais, quanto a criança poderiam desistir da adoção. Nota-se que não era levado 

em conta o interesse do adotado, mas sim, o interesse dos adotantes (FREITAS, 

2017). 

Com a Lei 3.313, de 08 de Maio de 1957 muda-se a perspectiva sobre a 

adoção, pois passa a prevalecer o interesse da proteção da criança, na qual a adoção 

poderia ser dar por pessoas maiores de 30 anos, que fossem no mínimo 16 anos mais 

velhas do que o adotado, onde casais que já tivessem filho  também poderiam adotar, 

mais também, era cabível o uso do nome do pai biológico e do pai adotivo, ou  só usar 

o nome do pai adotivo (AL; MEDEIROS, 2016). 

Já em 1965, houve alteração com a Lei 4.655, de 02 de Junho, que instituiu a 

“legitimação adotiva”, significando que o filho adotivo passava a ter os mesmos direitos 

dos filhos biológicos (exceto as sucessões), precisava de decisão judicial, era 

irrevogável, interrompendo assim, o vínculo com os pais  biológicos. As mulheres 

viúvas e desquitadas também podiam adotar. Logo após, temos a lei n° 6.697, de 

1979, conhecida como “Código de Menores”, que revogou a legitimação adotiva, 

passando a ter dois  tipos de adoção: a adoção simples, aquela realizada para crianças 

maiores de 07 anos e para menores de 18 anos, e a adoção plena, relativa a crianças 

menores de 07 anos, sendo esta irrevogável (MAUX; DUTRA, 2010). 

Cabe citar a primeira legislação específica para crianças e adolescentes no 

Brasil, que foi o primeiro Código de Menores de 1927, no qual as 

crianças/adolescentes eram objetos do direito, no sentido que se utilizava deste 

instrumento jurídico para disciplinar e normatizar as crianças pobres para  os padrões 

de convivência impostos pela sociedade, por meio da internação dos mesmos, 

privando sua liberdade, afastando da sua família, e não lhe dando condições de um 
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futuro melhor, de serem protegidas, de lhe dar acesso as condições de uma vida digna 

para seu desenvolvimento. Foi a partir desta lei que se passou a utilizar o termo 

“menor”, não se referindo a pessoa menor de idade, seja de qual classe social fosse, 

mais sim, aquele menor que é pobre, e ainda hoje este termo é utilizado 

erroneamente, o que demonstra um preconceito velado aos mais humildes 

(COIMBRA; NASCIMENTO, 2008). 

Nota-se que, até então, as legislações brasileiras não contavam em seu texto 

com uma proteção integral à criança, mesmo já constando em legislações 

internacionais, a exemplo, da Declaração de Genebra de 1924, pioneira na tratativa 

de tal assunto; a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 948 e a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança de 1959. Tais instrumentos normativos decorreram 

da necessidade de proteger as crianças de forma ampla, desde quando o ventre de 

sua mãe, a fim de garantir seu desenvolvimento emocional, físico e mental, de maneira 

plena. Deste modo, a criança passava a ser vista como sujeito de direitos (LOBO, 

2016). 

Com a Constituição Federal de 1988 (CF-88), o Direito de Família se alterou 

pois, o instituto da adoção sofreu intensas mudanças no que tange ao tratamento 

distintivo dado até então aos filhos adotivos e filhos biológicos, passando a ser tratados 

igualmente, tendo os mesmos direitos e deveres, tudo isto foi realizado objetivando pôr 

fim a qualquer preconceito em relação aos adotados (AL; MEDEIROS, 2016). 

Bem como, a CF-88 trouxe a igualdade entre homens e mulheres em direitos e 

deveres, no texto  da lei. Uma inovação trazida pela Constituição Federal de 1988 foi à 

inclusão do princípio da afetividade  como princípio fundamental, compreendendo 

deste modo o direito da criança a convivência familiar e comunitária, como exposto no 

art. 227 (FREITAS, 2018). 

Bem como, o reconhecimento das várias configurações de família, a qual não 

somente é família  aquela formada por um homem e uma mulher, mais também, as 

formadas por uma mulher com seu filho, um homem com o filho, o que inclui também 

o filho adotivo, como expressa o “art. 226. §4°. Entende- se, também, como entidade 

familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”  (BRASIL, 

p.1, 1988). 

Quanto mais, a igualdade de direitos e a igualdade dos filhos 

independentemente de sua origem  ser biológica ou por adoção, como nos mostra os 

§5° e §6° do art. 227, a saber: 
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§5° A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte dos 
estrangeiros. 
§6° Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação (BRASIL, p.1, 1988). 

 

Com isso, os filhos adotivos puderam ser tratados legalmente como iguais em 

direitos com relação aos filhos biológicos. Cabe trazer um importante instrumento que 

também contribuiu para a tratativa da questão da adoção, que foi a criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) surgiu ante a realidade vigente 

no país, permeada  pelo descaso do Estado para com as crianças e adolescentes, 

especialmente os de origem humilde, que conviviam com o abandono, agressões, 

falta de alimento, expostas a exploração sexual e do trabalho, bem como, as crianças 

em situação de rua, esquecidas pela sociedade, as abrigadas em instituições à espera 

de adoção, dentre outras situações (SILVA, 2011). 

Observa-se que havia um total desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, pois a forma como eram tratadas as crianças até então, carecia de zelo, 

amor, respeito, dentre outros aspectos mínimos para a vida dos mesmos. Tal princípio 

é base para nosso ordenamento jurídico, como bem coloca Flávia Bahia: 

Como unidade mais fundamental de valor do sistema jurídico, esse princípio 
universal funciona  como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um 
ordenamento jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere 
legitimidade. Significa a elevação do ser humano ao patamar  mais alto das 
considerações, com a finalidade de impedir a sua degradação e a sua redução 
a um mero objeto de manipulação. Compreende a proteção e a promoção das 
condições fundamentais para uma vida adequada, o respeito à igualdade 
entre os indivíduos, a garantia da independência e de sua autonomia, a 
coibição de qualquer obstáculo que impeça o desenvolvimento do potencial de 
sua personalidade (Bahia, p. 119, 2017). 

Foi por estas razões e pela luta dos movimentos sociais pelos direitos das 

crianças e dos adolescentes, que surgiu o ECA, após mais de dez anos em discussão 

no legislativo, sendo uma resposta aos reclames da sociedade brasileira pela 

regulamentação dos direitos previstos no art. 227 da CF-88 (BERNARDINO; 

FERREIRA, 2013) a saber: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, a 
alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, 
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, p.1,1988). 
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Um avanço do ECA foi incluir em seu texto o direito à convivência familiar e 

comunitária a todas  crianças e adolescentes, como expresso no art. 19: 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, e ambiente livre da presença de pessoas dependentes 
de substâncias entorpecentes (BRASIL, p.1, 1990). 

O ECA, pois fim a adoção simples e a legitimação adotiva, passando a existir 

somente o termo adoção. O Código Civil de 2002 (CC-02), também prevê a adoção em 

seus artigos 1.618 e 1619, cabendo a análise de cada caso concreto, quando da 

tratativa da adoção para aplicar o que melhor responder aos anseios das partes em 

questão, ou usa-se o disposto no ECA ou o Código Civil (BERNARDINO; 

FERREIRA, 2013). 

No ECA, a adoção consta nos artigos 39 a 52. O art. 39 trata que “A adoção de 

criança e adolescente reger-se-á segundo o disposto na lei. §1° A adoção é medida 

excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 

recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa” 

(BRASIL, p.1, 1990). Significando, pois, que a adoção somente pode ser  realizada por 

meio do que está previsto no ECA. Prevendo que a criança ou adolescente deve 

preferencialmente ficar na família biológica, a adoção será a última alternativa para os 

mesmos. Quanto  mais, se houver conflito entre os direitos e interesses do adotando 

e o adotante, deverá prevalecer o interesse do adotando (ELIAS, 2010). 

Dentre os requisitos para a adoção: podem adotar maiores de dezoito anos, 

independentemente do estado civil (art. 42 do ECA, alterada pela lei 12.010/2009), 

onde o adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando (art. 

42. §3° do ECA), o adotando tem que ter no máximo 18 anos, quando da data do 

pedido, salvo se ele já estiver sob guarda ou tutela do adotantes (art. 40 do ECA), a 

adoção depende do consentimento dos pais ou representante legal da criança ou do 

adolescente  (art. 45 do ECA) (BRASIL, 1990). 

O adotando passa a ter os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos, 

inclusive, o direito a  sucessões (como previsto no art. 41 do ECA), a adoção só pode 

ser feita quando representar vantagens para o adotando e houver motivos legítimos, 

numa perspectiva do melhor interesse do adotando (REIS; LEITE; MENDANHA, 

2017). 

A lei ainda prevê o estágio de convivência antes da efetivação da adoção, com 

prazo máximo de  90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90 dias como consta no 
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art. 46, alterado pela lei 13.509, de 2017 (BRASIL, 1990), que se dá por meio do 

acompanhamento de equipe interprofissional, que apresentará relatório com vistas a 

verificar como está a convivência entre adotante e o adotando. A comprovação do 

vínculo se dá pela sentença do Juiz, por meio de mandato, sem que seja produzida 

certidão como previsto no art. 47 da referida lei (MACHADO; FERREIRA; SERON, 

2015). 

O ECA traz ainda a previsão do registro de todas as crianças e adolescentes que 

estão disponíveis  para adoção numa lista, em cada comarca com intuito de facilitar os 

processos de adoção, tendo o Ministério Público o papel de autorizar ou não as 

inscrições dos postulantes a adotantes. Estipula ainda, a criação de cadastros 

estaduais e nacional de crianças e adolescentes à espera de adoção, como também, 

de casais aptos a adotar (ELIAS, 2010). 

Quanto mais, o art. 50 §11° da referida lei, diz que “enquanto não localizada 

pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que 

possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em 

programa de acolhimento familiar” (BRASIL, p.1, 1990). 

Nova Lei de Adoção 

A Lei n° 12.010/2009, conhecida como “Nova Lei de Adoção”, que alterou 

dispositivos do CC- 02 e do ECA, com objetivo de aperfeiçoar a garantia do direito à 

convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, como já previsto no ECA, 

possibilitou avanços na questão da adoção no Brasil, pois por  meio dela foi dada maior 

atenção às crianças maiores e os adolescentes, que são os menos preteridos para 

adoção pelas pessoas (MACHADO; FERREIRA; SERON, 2015). 

Dentre os direitos presentes em tal lei, consta a vedação a adoção por 

procuração (art. 39 §2°), mais também, o que afirma o art. 87. Inciso VII: 

Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e 
adolescentes afastados  do convívio familiar e à adoção, especialmente inter-
racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades 
específicas de saúde ou com deficiências e de grupo de irmãos (BRASIL, p.1, 
2009). 

Outros direitos presentes na lei foram o direito do adotando conhecer sua 

família biológica; de ter acesso a seu processo de adoção, quando atingir a 

maioridade, ao completar 18 anos. Além disso, reforça a importância do estudo 

psicossocial, sendo obrigatória sua realização, por meio da equipe interprofissional, 

que dará maiores subsídios ao juiz para conceder ou não a adoção (ELIAS, 2010). 
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Como também, reforçou através de seu art. 25, a necessidade do direito a 

convivência familiar e  comunitária a todas as crianças e adolescentes, na perspectiva 

que além da família natural, existe também  a família extensa ou ampliada, que é 

aquela composta não somente dos pais e filhos, mais também, parentes próximos do 

convívio da criança, no qual existe relação de afeto (LOBO, 2016). 

Com relação à política de atendimento aos Direitos da Criança e do 

Adolescente, pode-se citar o inciso VII do art. 88 do ECA, que foi incluído pela nova lei 

de adoção, prevendo como uma das diretrizes a integração operacional de órgãos do 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, e os executores 

das políticas sociais básicas e da assistência social, com fim de agilizar o atendimento, 

inseri-los nos programas de acolhimento familiar e institucional (BRASIL, 2009). 

Quanto à questão da parentalidade, ela vai além do caráter biológico, pois, 

cada vez mais se faz presente a relação de parentalidade socioafetiva no nosso 

cotidiano, através de laços duradouros, de cuidado, amor, proteção, visto que, o afeto 

é um componente basilar em qualquer relação familiar, de pais e filhos, constitui-se 

como um tipo de relação familiar de grande relevância (LOBO, 2016). 

Com a nova lei de adoção e com a criação do Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA), no ano de 2008, que tem como finalidade auxiliar os juízes da vara da infância 

e juventude, onde no cadastro contém a lista de todas as crianças e adolescentes 

aptos à adoção, bem como das pessoas que querem adotar. Outros objetivos do 

cadastro é desburocratizar o processo de adoção, uniformizar os bancos de dados 

sobre crianças e adolescentes, orientar o planejamento e formalização das políticas 

públicas para  crianças e adolescentes (FEITAS, 2018). 

Segundo o CNA o Brasil possui um total de 9.585 crianças/adolescentes 

cadastrados, sendo que  deste total, 33,28% são de cor branca, 16,56% são negras, 

ao passo que, 49,64% são pardas. Deste universo de inscritos, 46,81% são do 

sexo feminino, contra 53,19% do sexo masculino, estando disponível a adoção 

52,0% deste rol de cadastrados. Do total de 46.227 pretendentes cadastrados para 

adotar no Brasil, 14,54% somente aceitam adotar crianças brancas, 4,01% somente 

aceitam adotar crianças pardas, 0,8% somente aceitam adotar crianças negras. Já 

92,49% aceitam adotar crianças da cor  branca, ao passo que 56,72% aceitam adotar 

crianças negras, e 83,32% aceitam adotar crianças pardas. Já com relação ao gênero 

26,85% aceitam adotar criança do sexo feminino, contra 8,23% que aceitam do sexo 

masculino, já 64,92% dos pretendentes são indiferentes em relação ao sexo do bebê. 
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Quando levamos a discussão para as crianças que possuem alguma deficiência, 

constatamos que só 6,52% dos pretendentes aceitam adotar crianças com deficiência 

física, e somente 3,57% aceitam adotar crianças com deficiência mental, ao passo 

que, 60,95% aceitam adotar crianças sem doenças (CNJ, 2019). 

A lei de adoção em vez de contribuir para agilização do processo de adoção, 

torna-o mais lento, em razão de colocar muitos critérios, como exigir muitos 

documentos, o transcorrer do processo ser muito demorado, sem a garantia que ao 

final será concedido a adoção, o que acaba por trazer prejuízos emocionais aos 

pretendentes a adoção que se veem frustrados pela negativa. Quanto mais, a 

exigência do contato das crianças/adolescentes institucionalizadas com os 

pretendentes a adotar durante o processo  de adoção, também pode gerar em ambos 

os polos falsas expectativas e decepções caso não seja concretizada a adoção 

(SILVA, 2016). 

Dentre os motivos para a morosidade dos processos de adoção, estão a 

priorização dada na lei de adoção para a família biológica, pois, somente quando 

forem esgotadas todas possibilidades da  criança/adolescentes ser reintegrada a 

família biológica é que será dada a oportunidade da adoção socioafetiva, o que 

prejudica ou mesmo impossibilita a criança de ter um lar completo, composto de pais 

que queiram cuidar e amar a mesma; outro problemática é os prazos previstos na lei, 

que geram muita  burocracia, tornando muito demorado o processo de adoção, e por 

último, temos o perfil preferido pelo pretendentes a adoção, que priorizam adotar 

crianças menores, de cor branca e saudável (LOBO, 2016). Existem críticas dos 

defensores da  infância e  juventude,  ao CNA, por entenderem que a existência 

de apenas uma lista de crianças/adolescentes, bem como, as excessivas exigências 

para quem  quer adotar, contribui para a lentidão nos processos de adoção, o que 

muitas vezes ocasiona a desistência do processo pelos pretendentes, impossibilitando 

o adotando ter efetivamente o direito a uma família (FREITAS, 2018). 

Lei da Entrega Consciente 

No dia 22 de Novembro de 2017, foi criada a Lei n°15.509, conhecida como 

“Lei da Entrega Consciente”, que dispõe sobre a entrega voluntária, destituição do 

poder familiar, acolhimento, apadrinhamento, guarda e adoção de crianças e 

adolescentes alterando o ECA. Dentre seus pontos mais  relevantes pode-se citar o 

art. 19 da presente lei, que trata sobre a entrega voluntária da criança pela mãe, antes 

ou após o nascimento, tendo ela o direito a ser acompanhada por equipe 
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interprofissional, que emitirá relatório a autoridade judiciária, podendo o juiz 

determinar seu encaminhamento de maneira voluntária para rede pública de saúde, 

para todo o acompanhamento gestacional; ou assistência social, para que seja 

identificado seu contexto familiar (COSTA. 2018). 

Como previsto no art. 19, caso não seja conhecido o genitor ou representante 

da família extensa, poderá ser decretada a destituição do poder familiar, e a 

consequente inclusão da criança na guarda provisória de quem estiver apto ou então 

que ela seja colocada em uma instituição de acolhimento. Os detentores da guarda 

podem manifestar interesse de adoção no prazo de 15 dias após o fim do estágio de 

convivência. Além do mais, é garantido o sigilo a mãe sobre o nascimento. Uma 

mudança muito bem- vinda, foi a inclusão do § 15 ao art. 50 do ECA, trazendo que 

“Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança 

ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades 

específicas de saúde, além de grupo de irmãos” (BRASIL, p.1, 2017). 

Por meio disto é possibilitado que a mulher seja amparada pelo poder público, 

podendo ser cuidada neste importante momento que é a gravidez. Não havendo 

recusa por parte do pai ou familiares, desde logo, é disponibilizado ao recém-nascido 

um lar por meio da guarda compartilhada ou mesmo ser levado para uma instituição 

de acolhimento para que depois possa estar disponível para adoção. 

 

3. TIPIFICAÇÕES JURIDICAS DA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

A palavra adoção deriva do latim, da expressão “adoptione”, significando 

escolher. Não existe um conceito preciso sobre adoção na legislação brasileira, o que 

nos faz recorrer aos doutrinadores (REIS; LEITE; MENDANHA, 2017). Para Pablo 

Stolze Gagliano e Rodrigo Pamplona Filho (2017, p. 1383) a adoção pode ser 

conceituada como “um ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, 

excepcional, irrevogável e personalíssimo, que firma a relação paterno ou materno-filial 

com o adotando, em perspectiva constitucional isonômica em face da filiação 

biológica”. 

Pode-se falar também, que a adoção é um procedimento legal, no qual se 

transfere direitos e deveres dos genitores para os pais adotivos, permitindo as 

crianças e adolescentes todos os direitos/deveres de um filho biológico (FREITAS, 

2017). 
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Há diversas modalidades de adoção no Brasil, dentre elas estão à adoção 

conjunta, a adoção unilateral, adoção póstuma, adoção à brasileira, adoção intuiti 

personae, adoção nacional e a adoção internacional (REIS; LEITE; MENDANHA, 

2017). 

A Adoção Conjunta é aquela realizada por pessoas casadas. Esta tipificada no 

art. 42 §2° do ECA: “Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 

casados, civilmente ou mantenham união estável, comprovada estabilidade da 

família”. Já a Adoção Unilateral é aquela realizada por um dos companheiros, que 

adota o filho advindo de outro relacionamento do seu companheiro, como nos mostra 

o art. 41 §1° “Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se 

os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os 

respectivos parentes” (BRASIL, p.1, 2009). 

A Adoção Póstuma é aquela na qual durante o processo de adoção o adotante 

acaba falecendo, no entanto, a adoção é deferida pelo juiz, e o adotando passa a ter 

o registro com o nome do adotante falecido, com a data da adoção anterior a sua 

morte, como prevista no art. 42. §6°. Já a Adoção “À brasileira” é aquela na qual se 

registra como seu, o filho de outro, sendo, pois, uma prática ilícita, constando no art. 

242 do Código Penal (REIS; LEITE; MENDANHA, 2017). 

A Adoção Intuiti Personae, conhecida também como consensual, pronta ou 

direta, é aquela na qual os pais biológicos consentem dar a criança para adoção à 

determinada pessoa de seu conhecimento. A mãe e a pessoa interessada em adotar 

se dirigem a vara da infância e juventude, de maneira voluntária, sendo, pois, uma 

adoção legal (SILVA, 2011). 

A Adoção Nacional é aquela na qual se considera candidato para adoção os 

cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Já a Adoção Internacional, 

prevista no art. 51 do ECA, é aquela segundo a qual os adotantes não residem e nem 

são domiciliados no país (REIS; LEITE; MENDANHA,  2017). 

Podem-se citar outros tipos de adoção que também são conhecidos, como a 

adoção tardia, adoção  ideal, adoção necessária, adoção por pessoa jurídica, adoção 

por embrião e a adoção homoafetiva. 

Adoção Tardia se refere à adoção de crianças maiores e de adolescentes. É de 

suma importância que seja incentivada tal modalidade de adoção, frente ao 

conhecimento que este perfil de idade é o menos  procurado por candidatos a adotar, 

mesmo sendo a faixa etária mais presente na lista do CNA. Por sua vez, a Adoção 
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Ideal é aquela na qual é dada a oportunidade a qualquer criança ou adolescente, 

independentemente de sua idade ou cor, ter o direito a uma família por meio da 

adoção. Seria como o próprio nome diz, o “ideal” de toda adoção, o que poderia acabar 

com a imensa lista de crianças e adolescente à espera de adoção (SILVA, 2011). 

É o que confirma os dados do CNA, referentes à preferência da idade das 

crianças a adoção, sendo notório que as crianças menores são as mais preteridas, 

visto que, 11,05% aceitam adotar crianças de até 1 anos de idade, as crianças de até 

2 anos são aceitas por 14,47%, as de 3 anos por 17,94%, ao passo que as que tiverem 

até 7 anos são preferidas por 5,79%, as de 9 anos por 1,66%, as de 11 anos por 0,88%, 

chegando ao percentual de 0,49% aos que tem 13 anos ,e 0,47% para os que tem 17 

anos , ou seja, as crianças com até 5 anos são as que terão mais chance de ser 

adotadas, em razão de ser preferidas  por mais de 70% dos pretendentes a adoção 

(CNJ, 2019). 

Adoção Necessária é a adoção de crianças que estão no perfil das menos 

preferidas para adoção,  como as portadoras de necessidades especiais ou problemas 

de saúde, e que tenham mais idade. Já a Adoção por Pessoa Jurídica é aquela na 

qual uma empresa dá um auxílio de cunho financeiro às crianças  e adolescentes, sem 

ter vinculação afetiva, visto que não é pessoa. Mais também, outro tipo de adoção 

existente é a Adoção por Embrião, na qual se doa embrião para casais que não 

possam gerar seu próprio  filho por questões de esterilidade, por exemplo. É um tema 

contemporâneo, muito polêmico, envolto por  diversos debates jurídicos, éticos, dentre 

outros. E por último, temos a adoção por casais homossexuais, aquele formado por 

pessoas do mesmo sexo (SILVA, 2011). 

 

4. ADOÇÃO HOMOAFETIVA NO BRASIL 

 

A noção sobre o que é uma família, quais indivíduos a constituem, vem 

passando por modificações no decorrer dos anos, visto que, a família é um reflexo de 

sua sociedade, influenciada por aspectos culturais, religiosos, políticos, que acabam 

por determinar o que é família naquele contexto histórico. Deste modo, quando nos 

referimos sobre qual é a essência da família hoje, a mesma é constituída pelo afeto, 

não se limitando, pois, a família patriarcal, aquela formada por homem e mulher, mais 

sim, a família formada por diferentes configurações (CUSTÓDIO, 2012). 

Remotamente quem detinha poder sobre a família era o homem, sendo a 
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família formada e reconhecida pelo direito como aquela advinda do casamento, bem 

diferente da realidade que nos permeia, onde a mulher tem ganhado mais espaço nas 

decisões familiares, não ficando unicamente relegada as atividades domésticas, ao 

cuidado materno dos filhos, mas sim, ocupando novos papéis sociais, trabalhando fora 

de casa, muitas vezes cuidando sozinha de toda a família sem a presença de um 

homem. Hoje se reconhece a união estável como uma forma de família, dentre outras 

configurações familiares existente atualmente (RECALCATI; STEFFENS, 2018). 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 226 que: 

§3 Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher  como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 

§4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e  seus descendentes (BRASIL, p.1, 1988). 

Houve, pois, uma evolução na concepção de família, visto que ela passa a ser 

entendida de uma maneira mais ampla, não se concebendo mais um único tipo de 

família, aquela composta por um homem  e uma mulher, mais sim, outras configurações 

familiares, onde se verifica que a finalidade de uma família  não é gerar filhos, mais sim, 

estar baseada por afeto, carinho e respeito mútuo. Deste modo, as famílias arroladas 

no art. 226 da CF-88 tem caráter exemplificativo, e não taxativo (PESANHA; 

OLIVEIRA, 2012). Sendo assim, uma norma ampla, norma de inclusão, que não exclui 

as outras entidades familiares nas quais esteja presente o afeto, a estabilidade e a 

ostensividade (DIAS, 2015). 

Dentre as novas configurações familiares presente na atualidade está a família 

homoafetiva, que é aquela formada por duas pessoas do mesmo sexo, que buscam 

constituir uma família, baseadas em uma relação estável, na qual esteja presente o 

afeto, carinho, amor e, respeito entre ambos (RECALCATI; STEFFENS, 2018). 

No percurso histórico, a união entre pessoas do mesmo sexo, sofreu repulsa 

da sociedade, decorrente de preconceitos, discriminações e especialmente da 

aversão de diversas religiões a questão da homossexualidade, que acabaram por 

reforçar uma visão depreciativa sobre os mesmos (DIAS, 2015). Estando ainda muito 

presente no nosso cotidiano, em virtude dos fortes traços do machismo, 

patriarcalismo, pela visão muito forte dos papéis de gênero e pelo desconhecimento 

da população sobre  a homossexualidade existente na sociedade (NUNES et al., 

2015). 



 

 

Braz. Ap. Sci. Rev, Curitiba, v. 4, n. 6, p. 3487-3506, nov./dez. 2020 ISSN: 2595-3621 45 

Não há diferença entre a criança adotada por casal homossexual, da criança 

adotada por casal  heterossexual. Pois não é a orientação sexual que determinará a 

qualidade da família, mais sim, o afeto, o amor, a dedicação e o vínculo construído 

pelos pais (REGO, 2012). Não se verificando também  dificuldades das crianças 

com relação ao gênero dos pais homoafetivos, pois as mesmas se referem aos 

homens como pais, ou algo similar, e as mulheres como mães ou algo parecido, não 

gerando prejuízo s em seu desenvolvimento cognitivo por sua família ser de dois pais 

ou duas mães (ZAMBRANO, 2006). 

Muito se questiona sobre os papéis de gênero de uma família composta por 

pessoas do mesmo sexo, sobre quem do casal exerceria a função paterna e quem 

exerceria a função materna, fato que se mostra como um julgamento superficial, 

porque a homossexualidade não decorre de alguém querer ser homem ou mulher, 

mais sim, da atração sexual do indivíduo (ZAMBRANO, 2006). Sendo assim, ao se 

cogitar a função de pai e de mãe numa família homoafetiva, ela pode ser exercida por 

ambos cônjuges, por não ser inerente ao sexo, não havendo, pois, uma separação 

rígida dos papéis de gênero na relação, estando estas funções mais relacionadas com 

as características de cada um ou como preferem ser tratados. 

Ao falar a respeito das pessoas homossexuais que desejam adotar, é preciso 

pontuar que ainda existe muita aversão da sociedade em relação às pessoas 

homossexuais, por ser diferente do padrão heteronormativo imposto pelo social, pelo 

machismo reinante nos diversos ambientes como família, escola, comunidade, etc., 

o que faz com que sofram muita discriminação, sejam vítimas de violência, vistos 

enfim, como à margem da sociedade, o que também repercute no preconceito para a 

adoção homoafetiva (RECALCATI; STEFFENS, 2018). 

Observa-se que nos últimos anos vem sendo concedida a adoção para casais 

homoafetivos de maneira discreta, sem números altos de decisões favoráveis a 

adoção, não sendo mais necessário por parte do adotante esconder sua orientação 

sexual para o judiciário, visto que não há mais impedimento jurídico para tal questão, 

o que já se configura como um avanço ao direito do homossexual de adotar um filho 

(DIAS, 2010). 

No ordenamento jurídico brasileiro, seja o ECA ou o CC-02, não há qualquer 

impedimento para  adoção homoafetiva, pois, aos pretendentes a adoção não existe 

critério referente a orientação sexual do mesmo. Respeitando assim, a CF-88, que 

proíbe qualquer discriminação sexual. Até porque a adoção está baseada no melhor 
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interesse da criança, que consiste que ela possa ter acesso à educação, saúde, e a 

convivência familiar (REGO, 2012). 

A falta de uma legislação específica sobre adoção por casais homossexuais, 

não significa que os  mesmos não possam ter proteção jurídica, a própria legislação 

brasileira trata que na existência de lacunas legais, o juiz não pode ficar omisso, 

devendo, pois, julgar (PESANHA; OLIVEIRA, 2012), como expresso no artigo 4° da 

Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro – LINDB (BRASIL, 1942): “Quando 

a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. Utilizando-se pois, de uma interpretação de caráter 

axiológico, almejando que a decisão judicial esteja atrelada aos requisitos 

democráticos, e que seja justa, se adequando desta maneira, as mudanças sociais da 

sociedade (DIAS, 2015). 

Já existem várias decisões favoráveis à adoção por casais homossexuais, nas 

quais se analisa se os pretendentes a adoção são pessoas de boa índole, as 

vantagens para a criança/adolescente a espera de  adoção, com o apoio de equipe 

multiprofissional de psicólogo e assistente social, que permite ter uma decisão mais 

amparada pelo laudo psicológico e pelos estudos sociais, sem julgamentos de cunho 

preconceituoso (PESANHA; OLIVEIRA, 2012). 

Sendo assim, coube a decisões jurisprudenciais tratar da questão, cabendo 

mencionar o posicionamento da Desa. Maria Berenice Dias nesta Jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), referente a uma concessão de guarda 

provisória para um casal de mulheres homossexuais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS 
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como 
entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por 
pessoas do mesmo sexo, com características de duração, publicidade, 
continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a 
possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos 
especializados não apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam 
adotadas por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo 
e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga 
aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes 
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme 
defesa da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurado aos 
direitos da criança e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). 
Caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente 
entre as crianças e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (TJ-RS, p.1, 2006). 

Em 05 de maio de 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF), julgou a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade – ADI n°4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito 
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Fundamental – ADPF 132, no qual reconheceu que a união entre pessoas do mesmo 

sexo configura-se como entidade familiar,  interpretando que o que está disposto no art. 

1723 do CC-2002 que diz (BRASIL, 2002): “É reconhecida como entidade familiar a 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua 

e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, aplica-se não 

somente a união entre homem/mulher, como também, na união entre pessoas do 

mesmo sexo (SANTOS; MORI, 2015). Tal fato representou um avanço, pois foi um 

primeiro passo para a temática da adoção homoafetiva, permitindo que, possam ter 

os mesmos direitos que os casais heterossexuais possuem, como a alimentos, 

pensão, direitos de sucessão, etc. (PESANHA; OLIVEIRA, 2012). 

Mesmo assim, é perceptível a existência de preconceitos ainda hoje, a respeito 

da adoção realizada por casais homoafetivos, haja vista, a permanência em nossa 

sociedade de visões deturpadas sobre a homossexualidade, no que tange a 

questionarem a capacidade dos mesmos de cuidar e educar uma criança, de se supor 

que a homossexualidade dos pais pode “influenciar” os filhos quanto a orientação 

sexual deles, e com isso poder torna-los também homossexual, um total equívoco, 

pois estudos já comprovaram que crianças criadas por homossexuais não se tornam 

homossexuais por causa do convívio com os mesmos (CUSTÓDIO, 2012). 

No que se refere aos empecilhos jurídicos na adoção por casais homoafetivos, 

está a dificuldade  para não se vincular a perspectiva jurídica, social e biológica da 

filiação, bem como, da norma que traz  consigo uma diferença de sexos, pois se a 

função da adoção é que a criança tenha uma filiação aproximada do que é a família 

biológica, composta por pai e mãe, com a adoção homoafetiva, isto não será possível, 

pois são um casal de pessoas do mesmo sexo (ZAMBRANO, 2006). 

Quando levamos a discussão da adoção para o âmbito das pessoas 

transexuais, cabe citar que após passar pelo processo de redesignação sexual, gera 

nas mesmas a esterilidade, não podendo mais ter  filhos biológicos. E a adoção é o 

meio escolhido para a realização do desejo de ter um filho. As pessoas  trans não se 

enxergam como homossexuais, pois, elas concebem que possuem uma essência 

masculina ou essência feminina, sendo sua relação de cunho afetivo/sexual como 

heterossexual e, não homossexual  (GARCIA JUNIOR, 2015). 

Se para uma pessoa heterossexual já é dificultoso a adoção, para as pessoas 

trans e as travestis ainda se torna mais um obstáculo a adoção, pois nem sempre o 

judiciário compreende e respeita esta forma de ser delas, como também, por causa do 
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preconceito, rejeição, discriminação e violência por que  passam esta minoria, poucas 

são as travestis, por exemplo, que conseguem continuar os estudos escolares, 

acabando por não ter uma boa formação, não conseguindo um emprego, sendo 

muitas vezes, relegada as mesmas a prostituição, tendo uma vida marginalizada ante 

a sociedade, o que repercute para que não seja deferido seu pedido de adoção 

(ZAMBRANO, 2006). 

Ao nos referimos a competência da pessoa transexual para adotar, constituir 

uma família, cabe mencionar as palavras de Tereza Rodrigues Vieira que diz: 

O transexualismo por si só não retira do indivíduo a idoneidade e a aptidão 
para instruir uma criança. Tal circunstância não depõe contra a índole moral 
do indivíduo, nem vai de encontro aos interesses do adotado. Assim, 
posicionamo-nos favoravelmente à adoção por parte de um transexual 
verdadeiro por entendermos que este possui capacidade de dar à criança a 
família que lhe falta (Vieira, p. 12, 2000). 

A adoção realizada por pessoas trans, carece de discussões, o que culmina, 

muitas vezes, com a  invisibilidade destes sujeitos perante o judiciário, ocasionando 

pouca demanda deste público no judiciário. Não havendo assim, uma jurisprudência 

sólida, que trate de forma específica da adoção por pessoas transexuais, tendo que 

se remeter aos fundamentos da adoção por homossexuais, o que faz com que se 

confunda o termo orientação sexual, do termo de identidade de gênero, haja vista que, 

a transexualidade não está relacionada a orientação sexual, mais sim, a identidade 

de gênero, pois tais sujeitos não se identificam de forma social e psiquicamente com 

o sexo que lhe foi imposto ao nascer, ou seja, concebem que pertencem a outro 

gênero, sendo tal processo decorrente de uma construção social. O transexual, quanto 

a sua orientação sexual pode ser homossexual ou heterossexual, pois tal fato está 

relacionado a atração sexual do indivíduo para com o outro (GARCIA JUNIOR, 2015). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste artigo foi possível conhecer os tipos de adoção, como a adoção 

conjunta que se dá por duas pessoas desejosas em adotar; a adoção unilateral, que 

se faz de maneira individual; a adoção  póstuma, em que o adotante falece durante o 

processo de adoção; a adoção intuiti personae, que se dá com o consentimento dos 

pais biológicos, dentre outros, que demonstram as várias possibilidades de adoção. 

Foi apresentado as principais legislações que versam sobre a adoção, 

especialmente, a CF-88, que incluiu como princípio fundamental a afetividade, com 
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reconhecimento das várias configurações familiares, que propiciou um avanço no 

direito de família. 

Já com o ECA, foi possível a criação de um instrumento jurídico de proteção as 

crianças e os adolescentes, no qual incluiu como direitos: o direito a convivência 

familiar e comunitária, constando vários artigos sobre a adoção, no qual é dada a 

preferência pela guarda a família biológica, como forma de tentar reintegrar os laços 

familiares das crianças/adolescentes, utilizando-se da adoção como última alternativa; 

bem como, prevendo a igualdade de direitos e deveres entre filho biológico e filho 

adotivo, a exigência do estágio de convivência nos processos de adoção, dentre 

outros. 

Com a nova lei de adoção, foi possível perceber o estimulo a adoção inter-

racial, a exigência da  equipe interprofissional nos processos de adoção, o reforço pelo 

direito a convivência familiar e comunitária, etc. Já com a Lei da Entrega Consciente 

nota-se que é dada prioridade as pessoas que tem interesse em adotar crianças e 

adolescente com deficiência, doenças crônicas e necessidades específicas, o que 

contribui para incentivar a adoção deste grupo minoritário que é o menos escolhido 

pelos pretendentes a adoção, bem como, tal lei oferece proteção e cuidado a mulher 

que escolher entregar seu filho para adoção. 

Além disso, temos a adoção homoafetiva, que já faz alguns anos vem sendo 

realizada no Brasil, através de decisões judiciais de 1° grau e também de ordem 

jurisprudencial, e que com o julgamento das ADPF n°132 e ADIn°4277 pelo STF, 

possibilitou uma garantia jurídica para o reconhecimento da união homoafetiva como 

entidade familiar, configurando-se como uma conquista dos direitos LGBT pelo direito 

a igualdade, a não discriminação, repercutindo para a questão da adoção 

homoafetiva, fazendo com que os mesmos possam ter o direito uma família, o que 

acabou refletindo também para as pessoas transexuais. 

Sugere-se como novos trabalhos, o estudo da adoção de crianças portadora 

de necessidades especiais e de doenças crônicas, com intuito de conhecer a 

realidade das mesmas nas instituições de abrigamento, as dificuldades diárias que 

vivenciam, se têm o direito a uma saúde e educação efetiva, o desafio de conseguir 

ser adotadas e investigar a adoção por pessoas transexuais e travestis frente a 

sociedade preconceituosa e discriminatória existente no Brasil, como as mesmas se 

percebem enquanto  futuras mães/pais, sobre seu desejo em adotar, suas 

expectativas e anseios, quanto a adoção, sobre o aparato da justiça para recebe-las 
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e sobre a possível negativa da adoção, visto que carecem de estudos voltados para 

estes sujeitos no que diz respeito a adoção por pessoas transexuais, o que acaba por 

torna- las invisíveis social e juridicamente. 
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LINCHAMENTO NO BRASIL: DA JUSTIÇA POPULAR AO (SUPOSTO) 
“CRIMINOSO” À  VIOLÊNCIA LGBT 
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RESUMO: O linchamento é um fato social, no qual pessoas comuns agem 
coletivamente para linchar  alguém que (supostamente) cometeu algum crime, sendo, 
pois, uma justiça popular, uma  justiça com as próprias mãos, incluindo aí o 
linchamento decorrente em razão da  orientação sexual da pessoa, como o caso da 
travesti Dandara dos Santos. O objetivo geral foi discutir o linchamento no Brasil. 
Tratando-se de uma investigação qualitativa, exploratória e descritiva. Conclui-se que: 
(1) o linchamento é um ato de violência impetrado por pessoas comuns a um indivíduo 
acusado de algum crime, não havendo racionalização em tal prática; (2) Os casos de 
linchamento dificilmente são elucidados, demonstrando a falta de atenção do Estado 
para este crime; e (3) o linchamento contra Dandara dos Santos e tantos outros LGBts 
expõe o preconceito e a intolerância que levam o Brasil a ser “campeão” em morte de 
LGBTs no mundo. 
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Violência LGBT; Dandara dos Santos. 
 
ABSTRACT: Lynching is a social fact, in which ordinary people act collectively to lynch 
someone who  (supposedly) committed a crime, being, therefore, a popular justice, a 
justice with their own hands, including there the lynching resulting from the person's 
sexual orientation, as in the case of transvestite Dandara dos Santos. The general 
objective was to discuss lynching in Brazil. This is a qualitative, exploratory and 
descriptive investigation. It is concluded that: (1) lynching is an act of violence brought 
by ordinary people to an individual accused of a crime, with no rationalization in such 
practice; (2) The cases of lynching are hardly elucidated, demonstrating the lack of 
attention from the State for this  crime; and (3) the lynching against Dandara dos Santos 
and many other LG BTS exposes  the prejudice and intolerance that lead Brazil to be 
“champion” in the death of LGBT people in the world. 
 
KEYWORDS: Lynching; People's Justice; Sociology of Violence; LGBT violence; 
Dandara dos Santos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O linchamento é um fato social, no qual vários sujeitos agem coletivamente 

linchando alguém que (supostamente) cometeu algum ilícito de crimes contra pessoa 

ou  propriedade, sendo uma forma de justiça popular, sem qualquer racionalidade, por 

parte  dos agressores, nem mesmo com respeito ao Estado Democrático de Direito, 

as leis vigentes no Brasil. 

Nos últimos anos, vemos a ocorrência crescente de casos de linchamentos pelo 

Brasil. É comum a divulgação nos noticiários de casos de acusado de um crime ser 

espancado por várias pessoas na rua, sob requintes de crueldade, sem ao menos 

poder se  defender. Os linchadores são pessoas comuns, sendo as vítimas geralmente 

de origem humilde (G1, 2014). Neste universo de linchamentos, também está 

presente as pessoas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros), que diariamente  são vítimas de preconceitos, agressões motivadas por 

homofobia. Tais atos de violência  refletem o ódio, a intolerância e o instinto agressivo 

do ser humano, e põem em xeque a  questão da justiça em nosso país. 

O interesse pelo tema surgiu em virtude do conhecimento do crescimento do 

número de casos de linchamento em nosso país, que culminam com agressões, 

espancamentos coletivos ou até mesmo a morte de dezenas de pessoas. Deste modo, 

cabe a discussão acadêmica sobre esta temática, para trazer à tona esta problemática 

que ainda hoje é pouco estudada no meio universitário, com intuito de entender como 

se dá a dinâmica de um linchamento, quais os atores sociais envoltos, quais suas 

motivações, etc. 

O objetivo geral é discutir o linchamento no Brasil, os objetivos específicos são 

identificar os tipos de linchamento, apontar as características do linchamento, e 

analisar  o caso de linchamento LGBT a Dandara dos Santos. Será utilizada a pesquisa 

bibliográfica, de livros e artigos diversos sobre linchamento, justiça popular, violência 

LGBT, e sobre o caso Dandara dos Santos, constituindo-se como uma investigação 

qualitativa, exploratória e descritiva (GIL, 2019). 

O trabalho está dividido em duas partes, a primeira aborda sobre o linchamento, 

tratando de conceito, tipologias, características, trazendo um arcabouço teórico 

referente  ao assunto do linchamento no Brasil; a segunda parte, trata do linchamento 

do caso Dandara dos Santos, expondo a violência LGBT no país, fazendo uma 

discussão a respeito do ódio e da intolerância presentes neste tipo de agressão. 
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2. O FENÔMENO DO LINCHAMENTO 

 

Segundo o dicionário Michaelis (2015), linchar é “executar um criminoso, 

verdadeiro ou suposto, sem direito a julgamento, por decisão de uma multidão”. A 

origem do termo linchamento se deve a lei de Lynch, criada por Charles Lynch, 

fazendeiro americano, que no século XIX, criou um tribunal para o julgamento e a 

punição de pessoas negras e índios nos Estados Unidos, tendo pois, um viés racista 

(SOUZA; FERREIRA, 2017). 

Os estudos americanos sobre linchamento revelam que a motivação originária 

dos  linchamentos se referiam à cor, pois os negros eram as vítimas. Casos mais 

agudos de linchamento datam do período entre 1870 e 1930, onde existia uma 

segregação racial, pois aos negros não era permitido conviver com os brancos, tendo, 

pois que viver em comunidade de pessoas de mesma cor, longe pois, das pessoas 

brancas, os quais não tinham espaço no mercado de trabalho, nem acesso aos 

espaços de poder (MARTINS, 1995). 

Os primeiros casos de linchamento que se tem notícia no Brasil, datam do 

século  XVI, com o caso do Antônio Tamandaré, em 1585 na Bahia, que foi preso, 

sofreu agressões, e foi queimado pelos índios, nesta época o termo “linchamento” 

ainda não existia vindo a surgir somente no século XVIII, como ações de justiçamento 

contra os negros (MARTINS, 1996). 

Nos Estados Unidos da América (EUA) tinha dois tipos de linchamento o mob 

lynching que é aquele no qual pessoas se unem para praticar justiçamento de maneira 

súbita, independentemente da vítima ser comprovadamente o criminoso ou não, não 

havendo clara racionalização de quem pratica tal ato sobre o que fizeram; e o 

vigilantism  que é o justiçamento baseado em valores morais e normas de conduta, 

são conhecidos como justiceiros, no qual se verifica a existência de planejamento e 

premeditação do ato  (MARTINS, 1995). 

No Brasil, predomina o mob lynching no qual o linchamento se dá através de 

pessoas que agem de forma instantânea, não sendo, pois, uma ação organizada, na 

qual houvesse preparo para o seu cometimento. Entretanto, casos de justiceiros 

também ocorrem no país, tendo uma ocorrência crescente (SOUZA; FERREIRA, 

2017). 

Se no século XVIII, o linchamento era praticado em praça pública, sem qualquer 

pudor, como uma espécie de pena, sendo expondo o corpo como troféu, no decorrer 
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do tempo, o corpo passou a ser visto como sagrado, sendo assim, não se aplica mais 

a pena sobre o corpo como anteriormente, mas sim, sobre o comportamento do 

indivíduo, na perspectiva de sua subjetividade, através do isolamento do mesmo da 

sociedade, por meio da prisão (COSTA, 2014). 

Segundo Gustave Le Bon, médico francês, em sua obra Psicologia das 

Multidões  (1895), quaisquer indivíduos que compõe uma multidão é lhes concedido 

uma alma coletiva, pensam, sentem e agem de maneira totalmente diferente caso 

agissem isoladamente. Estes adquirem um sentimento de poder o qual lhe permitem 

utilizar seus  instintos e que se estivessem sozinhos não o fariam por repressão, isto 

se dá pelo fato da multidão ser anônima e consequentemente responsável, o 

sentimento de responsabilidade de culpabilidade não sobressai em apenas um 

indivíduo isolado (LE BON, 1980). 

No Brasil, os linchamentos têm caráter urbano em sua maioria, não visam impor 

valores ou normas de conduta, mas sim, buscam mais uma punição a vítima. Há uma 

moral legal, baseada na lei, que diz o que pode ou não fazer, qual conduta é esperada 

para o indivíduo, e uma moral popular que é a concepção coletiva sobre o que é 

correto ou não. Existe um conflito, pois, a lei posta é questionada, não havendo uma 

sensação de  segurança, de proteção pela população, concebendo que alguns valores 

não podem ser violados (MARTINS, 1995). 

O linchamento é uma forma de punir que difere da punição do Estado, que é 

quem detém o direito de punir. No entanto, cabe pontuar que muitos casos de 

linchamento ocorrem em espaços estatais, como delegacias, fóruns de justiça, ou 

quando se está sob proteção do Estado. O que denota que os próprios agentes 

públicos muitas vezes são coniventes com o linchamento, nada fazendo para impedir 

alguém de ser linchado ou até  mesmo defendem tal conduta criminosa. Sendo assim, 

este tipo de justiça popular advém do anseio das pessoas em punir quem comete 

algum crime, bem como, pela revolta em razão do aumento da criminalidade, 

acabando por buscar os primórdios da justiça primitiva, “do olho por olho, dente por 

dente” (MIRANDA, 2016). 

O linchamento está imerso por formas de julgamento que ocorrem de maneira 

súbita, irracional, difusa, com sentimentos de ódio para com o próximo, de raiva, 

posse,  e poder, bem como, medo do próprio indivíduo que é a vítima de linchamento. 

Quem comete tal ato, geralmente, é desconhecido, que se acha com o poder de 

agredir o outro,  de “julgar“ mesmo sem as devidas provas, sem que o acusado tenha 
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o direito de se defender, ou seja, uma justiça com as próprias mãos (MARTINS, 1996). 

Além do mais, os linchamentos podem ser compreendidos como decorrentes 

do processo de urbanização não concluídos, como uma violência gerada por uma 

violência anterior, qual seja, a violência urbana. Sendo assim, os linchamentos se 

configuram como  uma resposta à elevação da violência nas grandes cidades, reflexo 

do descaso da  segurança pública e da ineficácia dos órgãos policiais (MARTINS, 

1996). 

Nos casos de linchamentos observa-se a presença por parte da população de 

sentimentos de ódio e ira, agindo assim, com extrema violência, sem a devida 

racionalidade sobre a ação que estão realizando, o que se revela através do 

linchamento sem que ao menos se questionem a motivação para tal prática, não 

importando quem seja  a vítima, se desconhecido, amigo ou vizinho. Efetivam o ato em 

local público, à vista de  todos, culminando, muitas vezes, com a morte da pessoa, que 

tem seu corpo dilacerado, retalhado ou submetido ao fogo, dificultando assim, a 

identificação dos executores (COSTA, 2014). 

O indivíduo estando em grande envolvimento de um coletivo perde sua 

personalidade consciente e obedece ordens de seu operador, entra como se estivesse 

no estado de hipnose, onde o hipnotizado nas mãos do hipnotizador em estado de 

fascinação, a sua personalidade consciente desaparece, a sua vontade e 

discernimento ficam eliminados e o que prevalece é a decisão do líder; seu sentimento 

de força é maior agindo coletivamente onde a culpabilização de seus atos é igual para 

todos os indivíduos que compõe o grupo (LE BON, 1980). 

O linchamento mostra-se como uma reposta a anomia, ao sentimento de falta 

leis, de ordens, onde se busca a volta da ordem social, estando presente tal 

acontecimento principalmente no meio urbano, reflexo do aumento da violência. Muito 

embora, também  pode se fazer presente em cidades menores e na zona rural, tendo 

como motivações questões de crimes contra a pessoa e contra a propriedade 

(MIRANDA, 2016). 

Os indivíduos que se envolvem no linchamento, agem na perspectiva segundo 

a qual não haverá a punição para quem cometeu determinado crime, sendo assim, 

decidem  julga-lo de maneira sumária, determinando como penalidade a morte do 

sujeito. Os crimes geralmente se referem a casos de estupro, cometimento de 

homicídio, crimes contra a propriedade etc., tais condutas geram um forte clamor social 

por “justiça”, neste caso, a justiça sem a presença do Estado, que é quem tem a 
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legitimidade para aplicar a lei penal, mais sim, a justiça pelas próprias mãos, em um 

total despeito aos direitos humanos (COSTA, 2014). 

A multidão é sempre intelectualmente inferior ao indivíduo, dependendo das 

circunstâncias ser melhor ou pior aos sentimentos à medida em que a multidão é 

sugestionada, elas podem ser por muitas vezes criminosas, mas também podem ser 

heroicas (LE BON, 1980). 

É o que confirma Le Bon: 

Os bons ou maus sentimentos manifestados por uma multidão apresentam 

a dupla característica de serem muito simples e muito exagerados. Neste 

ponto, como em muitos outros, o indivíduo em multidão assemelha-se aos 

seres primitivos. Incapaz de graduações, encara as coisas em Moco e 

desconhece as  transições. Na multidão o exagero de um sentimento que 

rapidamente se propaga por sugestão e contágio é consideravelmente 

fortalecido pela aprovação geral que suscita. (Le Bon, 1980, p. 24). 

 

O ato de linchar é uma maneira de questionar a ordem social posta, marcada 

pela  violência, impunidade, ineficácia do Estado, que deixa a população “refém” dos 

criminosos. Deste modo, lincha-se para mostrar quais os valores morais que almeja-

se para a sociedade, sendo uma prática que viola princípios constitucionais, como o 

respeito  à dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, dentre outros. 

Logo, o  linchamento é forma de justiça falha, que não soluciona a problemática que a 

motivou, haja vista, que é dado como resposta social a violência sofrida por meio de 

mais violência, não respeitando a lei, agindo de forma irracional (MIRANDA, 2016). 

Há um conservadorismo envolto nesta questão do linchamento, visto que ao 

praticar esta conduta busca-se castigar de uma forma radical, quem não segue a 

regra, o padrão de comportamento imposto como correto na sociedade, 

independentemente, se o  acusado agiu com dolo ou não. Os agressores não acreditam 

na justiça do país, em função  da percepção da morosidade e da impunidade no Brasil, 

corroborando para que os criminosos continuem a cometer crimes, sendo assim, 

criam uma justiça própria, acreditando que resolverão o problema (MARTINS, 1996). 

Os linchamentos podem ser desde perseguir, apedrejar, surrar, muitas vezes 

fazendo uso até mesmo do fogo, configurando-se como uma justiça popular que vai 

contra a justiça do Estado, refletindo no descrédito do povo na justiça brasileira, 

acreditando que sua justiça particular é mais eficiente do que a do Estado (SOUZA; 

FERREIRA, 2017). 

Em uma sociedade, na qual impera a ordem e a justiça, visando um convívio 
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harmônico entre todos é inconcebível a existência do linchamento, pois, sua prática 

nos remete ao estado de natureza, no qual o homem agia por instinto, para sua defesa 

e para  sua própria sobrevivência, sem que houvesse qualquer limitação sobre sua 

ação, já que não existia ainda a presença do Estado, como limitador do agir do 

homem. Deste modo, o ato de linchamento se mostra como uma ação que demonstra 

o quão cruel pode chegar o ser humano ante o próximo, ceifando a vida alheia, tida 

como irrelevante pelo mesmo, compreendendo a vítima como inferior aos demais 

entes da sociedade, indigno de misericórdia (COSTA, 2014). 

A justiça no Brasil, infelizmente não é ofertada equitativamente para todos, pois, 

é perceptível, que há um tratamento desigual para pessoas de classes sociais 

diferentes, havendo privilégios para alguns em detrimento de outros, o que reflete 

diretamente no perfil de quem é vítima de linchamento, o pobre (MIRANDA, 2016). 

É o que confirma Miranda, a seguir: 

A justiça opera diferentemente entre ricos e pobres. Por não ser a justiça 
oficial igual para todos, por exemplo, os linchamentos comunitários ocorrem 
nas comunidades mais pobres, que são locais onde a polícia dificilmente 
soluciona conflitos, já que estes não são uma prioridade (Miranda, 2016, p.8). 

Por muito tempo, pouco se tinha notícia sobre casos de linchamento, tido como 

um assunto de pouco relevância, pouco debatido pelo Direito, o que acabou por refletir 

na pouquíssima bibliografia existente sobre a temática de linchamento. No entanto, 

nos últimos anos vemos um aumento significativo de casos de linchamento pelo Brasil 

contra pessoas que cometeram algum crime, ou que simplesmente é só suspeita de 

um crime (JESUS, 2014). 

Na multidão todos os sentimentos e atos são contagiosos a ponto do indivíduo 

optar pelo interesse coletivo, mesmo que esse não seja de seu interesse; essa aptidão 

contrária à natureza do homem determina nos indivíduos que são opostos aos 

interesses  do sujeito caso estivesse agindo sozinho. O homem isolado sabe bem que 

sozinho existe  a fragilidade ao cometer um ato criminoso, mas ao fazer parte de uma 

multidão toma consciência do poder que o número lhe confere e cede imediatamente 

ao ato desejado (LE BON,1980). 

Seja nas cidades de grande porte, seja nas pequenas cidades, o que se verifica 

é que o linchamento se apresenta da mesma forma, qual seja: é cometido por pessoas 

conhecidas entre si, que residem na mesma região, visando restabelecer a “harmonia 

local”, quando nos referimos a pequenas cidades; já no espaço urbano, os linchadores 

não se conhecem e geralmente agem para combater atos como pequenos furtos, etc. 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p. 22416-22439 mar 2021 ISSN: 2525-8761 62 

(MIRANDA, 2016). 

Segundo dados da pesquisa Linchamentos no Brasil, apresentada no Artigo 

Linchamento o Lado Sombrio da Mente Conservadora, de autoria de Martins (1996), 

80% das pessoas que praticam linchamento tem motivação de ordem tradicional, ou 

seja,  objetivam que determinada ideologia dominante em um grupo social permaneça, 

não sejam violadas é o que acontece com os casos de linchamento a acusados de 

algum crime, nos quais a população se acha no direito de fazer a justiça com as 

próprias mãos, pois acham que o ato criminoso tem que ser extirpado, que quem é 

“bandido tem que morrer  mesmo”. Deste modo, quem viola as leis impostas pela 

sociedade, não é considerado humano, digno de direitos, numa perspectiva de 

exclusão do mesmo. 

Quem prática linchamento tem como objetivo a “punição exemplar”, em razão 

de conceber o Estado e as instituições de justiça como falhas, ineficazes, não 

cumprindo pois, com a sua função. Sendo assim, pessoas comuns agem 

coletivamente para impor seus valores morais, para que sua concepção de justiça se 

torne concreta, para que quem é por eles “julgado”, não tenha direito a qualquer 

favorecimento, privilégio, contrariando,  pois, as garantias processuais a presunção de 

inocência, o contraditório, etc. (COSTA, 2014). 

Na percepção dos atores sociais que cometem linchamento, o seu ato se 

mostra racional, com sentido lógico, com objetivo de trazer de volta a ordem originária 

na sociedade, por meio da eliminação da ameaça para o bem da comunidade, que 

é “o outro”, quem se desvia do padrão de comportamento esperado pelo social. 

Entretanto, tal ato nada tem de racional, pois, ao tentar restaurar a sociedade, 

cometem-se atrocidades, que representam um retrocesso a ordem social estabelecida 

(MIRANDA, 2016). 

A produção científica sobre linchamento no Brasil é escassa, o que nos remete 

ao  estudo de caso como recurso de pesquisa, para melhor compreender o fenômeno 

em questão, bem como, fazer uso da sistematização, por meio da junção de 

informações, permitindo compara-las a fim de que possamos analisar mais 

aprofundadamente o linchamento no país, tal fonte de informação é possível através 

de jornais que noticiam os casos de linchamento (MARTINS, 2015). 

O Sociólogo brasileiro José de Souza Martins, em seu livro intitulado 

Linchamentos a Justiça Popular no Brasil, expõe a pesquisa que fez sobre a questão 

em nosso país: 
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Os dados que recolhi e examinei nesta pesquisa evidenciam que, nos 

últimos 60 anos, cerca de um milhão de brasileiros já participou de, pelo 

menos, um ato de linchamento ou de uma tentativa de linchamento. Em face 

do volume de casos ainda não incorporados ao banco de dados, eu me 

arriscaria a dizer que esse número pode chegar a um milhão e meio de 

participantes disseminados por quase todo o país. Esse número de 

participantes mostra que a crescente frequência dessas ocorrências já pode 

ser o resultado de um efeito multiplicador, o que se nota em municípios e 

bairros em que tendo ocorrido um linchamento, com facilidade ocorre outro. 

O veto da censura da consciência social ao justiçamento praticado pela 

multidão foi aparentemente levantado e sua prática está sendo incorporada 

como um fato natural na vida rotineira da sociedade, a justiça da rua 

disputando autoridade com a justiça dos tribunais. Esse número também 

confirma que o linchamento é hoje um componente da realidade social e 

vem perdendo sua eventual caracterização como fato anômalo e 

excepcional (MARTINS, 2015, p. 12-13). 

 

Na realidade, o que acaba por acontecer é de os linchadores nada sofrerem de 

punição perante o Estado, em razão de não se identificar as pessoas que estiveram 

envolvidas com o linchamento, bem como, em virtude da própria sociedade conceber 

como correto esta prática, muitas vezes não enxergando como um crime, mais sim, 

como um tipo de justiça legítima. Levando assim, a população a não trazer ao 

conhecimento da autoridade policial os culpados pelo linchamento, esta conduta de 

se calar, é uma forma de preservar os linchadores, por compreenderem que seu ato 

tinha o fim de “eliminar o mal” que se fazia presente na sociedade, configurando-se 

como uma limpeza  social, onde se paga o mal, com o mal (COSTA, 2014). 

Quando se pratica um linchamento, na verdade se está sendo criminoso tanto 

quanto a vítima de linchamento, que está sendo acusada de um crime, visto que, 

agredir,  por fogo, cometer homicídio contra o linchado é uma ação ilícita. Quem 

pratica linchamento não acredita que está cometendo um crime, pois pensa ser uma 

atitude lícita,  o que corrobora para a presença de muitas pessoas em um linchamento 

(SOUZA; FERREIRA, 2014). 

Pode-se dizer que o linchamento apresenta duas fases, a primeira é o 

julgamento  popular, que decorre do conhecimento de que alguém fugiu a norma de 

conduta estabelecida pela população, não se referindo, pois ao estabelecido na lei, é 

a visão popular sobre o certo e o errado que é levado em consideração, acontecendo 

de forma abrupta ou lenta; a segunda fase diz respeito à aplicação da pena, que ocorre 

de forma rápida, que nada mais é do que o linchamento propriamente dito, que se dá 

por chutes, apedrejamento, pauladas dentre outros (MIRANDA, 2016). 

Além disso, D’Agostinho (G1, 2014), afirma que existem outras formas de fazer 
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justiça com as próprias mãos no Brasil, são elas: as milícias, que são organizações 

para militares formadas por cidadãos comuns ou policiais armados que agem no 

combate  ao crime de maneira paralela aos órgãos de segurança pública oficial; grupos 

de extermínio, que são matadores de aluguel, que atuam promovendo uma espécie 

de “higiene social”, eliminando pessoas que estão à margem da sociedade, como 

criminosos, tendo como perfil pobres, adultos ou crianças, surgido em razão do 

omissão  do poder público; tribunais do tráfico, composto por traficantes que 

promovem julgamentos de integrantes que traíram o grupo, bem como, moradores 

acusados de crimes; jagunços, indivíduos que são pagos para fazer segurança 

privada de grandes propriedades, ou mesmo, pessoas que cometem crimes a mando, 

como pistoleiros e capangas; falsos super-heróis , cidadãos comuns, que se vestem 

de super-herói atuando em casos de salvamento; e limpeza social, que é quando se 

mata sujeitos que não são tolerados pela sociedade, como criminosos, pessoas em 

situação de rua, sem-teto (G1, 2014). 

Quando um indivíduo é brutalmente agredido pela população, ele é duplamente 

excluído da sociedade, seja através do seu corpo físico, que é violado, desrespeitado, 

sendo tratado como um animal qualquer, sem dignidade; seja também 

simbolicamente, enquanto sujeito. Notamos que, ainda hoje é comum condutas 

humanas que nos remetem aos tempos dos mais primitivos da sociedade, 

relacionados ao derramamento de sangue, ao poder e ao domínio de um sobre o outro 

(MARTINS, 1996). 

Podemos mencionar como motivos para a ocorrência de linchamentos os 

crimes contra a pessoa, especialmente os de cunho sexual e os relacionados à 

propriedade. Percebe-se que nestes crimes há uma invasão sobre a esfera privada 

do sujeito, no que tange sua individualidade e a seu sentimento de poder sobre algo, 

deste modo, violar algo tão particular, como o corpo e a sua propriedade é inaceitável 

socialmente (COSTA, 2014). 

O doutrinador Damásio de Jesus expõe as principais causas que levam as 

pessoas  a linchar no Brasil: 

1ª. – as penas criminais, no Brasil, não amedrontam. A maior severidade do 
quantum da pena não reduz a criminalidade. Como é sabido, o que reduz a 
criminalidade é a certeza da punição, o que não ocorre em nosso sistema 
criminal. Além disso, salvo raros casos de premeditação, na fase de cogitação 
do delito o autor não pensa nos efeitos dele e sim no resultado ou finalidade 
da conduta. 
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2ª. – há uma sensação de impunidade. Os criminosos não acreditam na 
função  de coerção preventiva das penas. Tanto que não se preocupam mais 
em cobrir o rosto nos assaltos. As leis do sistema criminal só aproveitam aos 
criminosos, havendo excessivo número de normas que admitem a liberdade 
provisória e a concessão de fiança, permitindo que eles, ainda que 
surpreendidos em flagrante, ganhem a liberdade saindo pela porta da frente 
das delegacias de polícia. Nesse item, de falar-se também nas “saidinhas” e 
indultos, os quais, na ausência de exames criminológicos, liberam 
condenados perigosos. 

3ª. – há um número insuficiente de policiais. Só na cidade de Nova Iorque 
existem 120 mil policiais; no Estado de São Paulo (inteiro) há somente 140 
mil policiais. 

4ª. – imputabilidade penal aos 18 anos de idade. 

5ª. – condições socioeconômicas (JESUS, 2014, p.1). 

O linchamento tem como características a impunibilidade, que se refere a 

quase  certeza da impunidade de quem pratica, visto que, dificilmente é 

efetivamente  investigado, seja pela dificuldade de encontrar a autoria do crime, ou 

pelo silêncio das  testemunhas do linchamento, ou mesmo pela própria polícia que 

muitas vezes enxerga  como legítima esta prática; a imprevisibilidade, que diz respeito 

a não ser possível prever quando ocorrerá um linchamento, pois ele acontece de 

maneira súbita, onde os populares  com pouca ou nenhuma informação do caso, se 

dirigem ao local onde está a vítima, para  lincha-la; a temporalidade, que se refere as 

pessoas que realizam o linchamento não quererem esperar pela ação do Estado, 

por considera-la lenta, ineficaz; e a impunibilidade, que diz respeito a crença que 

não existe punição adequada para o criminoso, pois, o mesmo tem direitos demais, 

como liberdade provisória, indulto, dentre outros, o que reforça o sentimento que o 

criminoso não será punido (MIRANDA, 2016). Sendo assim, a punição para quem 

realiza o linchamento, dificilmente acontece, visto que, por ser uma ação realizada 

por muitas pessoas, o que impossibilita a identificação da autoria do crime, bem como, 

pelas testemunhas que presenciam o ato não falarem, imperando a “lei do silêncio”, 

ninguém sabe, ninguém viu nada, o que prejudica a instigação por parte da polícia, 

o que acaba por reforçar o sentimento de que  a justiça é incompetente, o que contribui 

para impunidade (COSTA, 2014). 

O linchamento traz à tona o clamor social por leis mais severas, que realmente 

punam quem comete crimes, e diminuam a violência, o que reflete nas propostas de 

lei que visam aumentar as penas, reprimindo severamente os indivíduos, tendo um 

caráter excessivamente punitivo, mesmo que com isso, sejam desrespeitados os 
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princípios e garantias fundamentais, os direitos humanos, direitos básicos dos 

apenados, em virtude de uma “sensação de segurança” (MACHADO; GUIMARAES, 

2017). 

O Código Penal tipifica o linchamento como exercício arbitrário das próprias 

razões, trazendo sua cominação no artigo 345, a saber: 

Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora 

legítima, salvo quando a lei o permite: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena 

correspondente à violência. 

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente  se  procede 
mediante Queixa (Brasil, 1940, p. 1). 

 

Quando trazemos a discussão para o campo penal, é perceptível que este 

instituto  jurídico passa por um momento, no qual pessoas comuns do povo querem 

impor critérios  para a punição de quem comete algum crime. É o que se verifica, por 

exemplo, quando tratamos da redução da maioridade penal, na qual parcela da 

sociedade exige leis mais rígidas, e a redução de direitos para os adolescentes como 

os presentes no ECA (COSTA, 2014). 

O Direito Penal que é um instrumento jurídico utilizado pelo Estado como meio 

de reprimir as ações humanas que fogem do socialmente aceitável, tem o intuito de 

manter a sociedade harmônica, equilibrada, podendo deste modo, funcionar melhor. 

A excessiva utilização do direito penal na contemporaneidade põe em xeque sua 

função, para que ele seja usado para responder aos anseios temerários da população 

ou de grupos com visões político-ideológicas a favor da punição exemplar ao 

criminoso, mesmo que haja desrespeito a direitos essenciais ao ser humano, como a 

dignidade da pessoa humana. Com isso, é defendida a criação cada vez maior de 

normas penais incriminadoras, visando reduzir a criminalidade, o que na prática não 

resolve, pelo contrário, só contribui para perpetuar a violência (MACHADO; 

GUIMARAES, 2017). 

Cabe um questionamento sobre o papel do Estado, quanto a questão do 

linchamento, sendo notório que o Estado brasileiro se mostra omisso na maior parte 

dos casos, na solução de tal problemática, pois ou o Brasil é conivente para que quem 

quiser possa linchar o outro, sem sofrer qualquer reprimenda estatal, ou em razão da 

incompetência do mesmo para combater a criminalidade, acaba por colaborar para 

que casos de linchamento cresçam cada vez mais (SOUZA; FERREIRA, 2014). 
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Ao longo das últimas décadas, os casos de justiçamento no país vem 

aumentando, ante o clamor social por justiça, onde é noticiado cotidianamente casos 

de pessoas vítimas desta violência, sejam eles criminosos ou alguém confundido 

como um. Apesar  de ser muito criticado tal prática, é pensamento corrente de muitos 

brasileiros que linchar  não é um ato errado, ilícito, visto que, é uma forma de justiça 

dos “cidadãos de bem”, que sempre existiu na sociedade, tendo se intensificado nos 

últimos anos, prática que seria assim, mais eficiente do que a resposta estatal aos 

crimes, que geram o sentimento  de impunidade (MIRANDA, 2016). 

Um tipo de linchamento que cada vez mais se faz presente na realidade 

brasileira  é a violência contra o LGBT, sendo assim, cabe tratar a seguir sobre como 

se dá a dinâmica deste linchamento, a partir da análise do Caso Dandara dos Santos. 

 
3. VIOLÊNCIA CONTRA LGBT NO BRASIL 

  

 3.1 A violência lgbt em números 

  

Segundo o Relatório Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil, produzido pelo 

Grupo Gay da Bahia (GGB), referente ao ano de 2019, tivemos 329 LGBT vítimas de 

mortes violentas (homicídio ou suicídio), ou seja, a cada 26 horas um LGBT foi 

brutalmente assassinado ou cometeu suicídio em nosso país. Um dado alarmante que 

reflete o ódio e a intolerância em nossa sociedade, levando o Brasil a ser o país que 

mais  mata LGBTs no mundo, sem levar em conta, que os dados destas mortes são 

levantados  pelo GGB através de notícias veiculadas em diversas mídias (constituindo-

se como uma pesquisa com metodologia de investigação hemerográfica), visto que 

não possuímos dados estatísticos públicos no país sobre crime de ódio desta 

população, o que leva muitas vezes a subnotificação dos casos (GGB, 2019). 

De acordo com o presente relatório, a causa mortis por homicídio compôs 

82,38%  dos casos, enquanto 9,37% decorreram de suicídio, sendo o local do crime 

predominante,  a residência da vítima (33,74%), a via pública (21,58%), matagal/mata 

(4,27%), local sem identificação (11,85%). Já relativo ao segmento, 52,89% era gay 

(174 casos), 27,05% era travesti (89 casos), 9,73% lésbicas (32 casos), 8,81% trans 

(29 casos), 1,52%  bissexuais (5 casos). Os estados que mais mataram LGBT foram 

São Paulo (50), Bahia (32), Pernambuco (26) e Rio de Janeiro (22) (GGB, 2019). 

Quanto ao tipo de arma empregada no crime, predominou a agressão por arma 
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branca (faca, facão, punhal e tesoura) com 30,39% dos casos, contra 21,9% por arma 

de  fogo, 8,2% por estrangulamento. Com relação a faixa etária dos homicídios, os 

dados revelaram que 15,5% tinham 20-24 anos, 13,07% das vítimas tinham entre 25-

29 anos, 12,16% tinham 30-34 anos e 10,03% tinham entre 40-44 anos, ou seja, 

44,68% das vítimas tinham entre 15-34 anos. Por sua vez, quanto a cor, verificou-se 

que, as vítimas pretas/pardas constituíram 37,08% dos casos, ao passo que, 36,37% 

eram de cor branca (GGB, 2019). 

Já quanto ao segmento das vítimas de suicídio: 40% eram de pessoas trans, 

37,5% gays, e 21,8% lésbicas. A faixa etária dos casos de suicídio (32), nos mostram 

que 15,62% tinham entre 14-19 anos, 15,62% tinham 25-29 anos, 9,38% tinham 20-

24 anos,  9,38% tinham 30-34 anos, ou seja, 40,62% das vítimas tinham entre 14-34 

anos, o que mostra que os LGBTs mais jovens são as maiores vítimas de suicídio 

(GGB, 2019). 

De acordo com o Relatório Violência LBGTFóbicas no Brasil: dados da 

violência, produzido pelo Ministério dos Direitos Humanos, a partir de dados do GGB, 

da Rede Trans Brasil e do Disque 100 ( Disque Direitos Humanos), em 2016, o Disque 

100 recebeu 104 denúncias de violência contra travesti, sendo contabilizados 179 

violações, nas quais 90% das denúncias relatadas se deveram especialmente a 

violência psicológica (33,0%), discriminação (32,4%) e violência física (24,6%), sendo 

a vítima em sua maioria homens (59%), com faixa etária majoritária entre 18-24 anos 

(31,4%), 25-30 anos (29,5%) e 31-35 anos (10,55%), de cor parda (29,5%), tendo 

como suspeito em sua maioria homens (37,5%), onde a violência foi realizada 

principalmente na rua (38,6%), casa da vítima (20,4%) e outros (23,3%). Quando 

analisamos os dados de pessoas transexuais, o relatório mostra que foram feitas 103 

denúncias, com 217 violações, dentre as quais, 81,7% se deveram a violência 

psicológica (34,6%), discriminação (30,0%) e violência física (17,1%), sendo a maioria 

das vítimas do sexo masculino (56,0%), com idade de 31-35 anos (20,6%), 25-30 anos 

(24,3%) e 18-24 anos (21,5%), ou seja, 66,6 % das vítimas tinham entre 18-35 anos 

de idade, de cor branca (28%), sendo o suspeito geralmente homem (44,5%) (MDH, 

2018). 

Quanto mais, foram realizadas 318 denúncias de violência impetrada a gays, 

com 644 violações, sendo 91,8% destas violências relacionadas a violência 

psicológica  (42,7%), discriminação (34,5%) e violência física (14,6%), sendo em sua 

maioria do sexo  masculino (92,3%), faixa etária predominante 18-24 anos (39,3%) e 
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25-30 anos (24%), perfazendo o total de 63,3% dos casos; a maioria de cor branca 

(36,4%), sendo o suspeito masculino (55%), e a violência praticada especialmente na 

casa da vítima (27,4%), rua (32,2%) e outros (24,7%). Já com relação as lésbicas, 

foram feitas 104 denúncias, com 202 violações, predominando a discriminação 

(37,9%), e a violência psicológica (15,2%), com a vítima na faixa etária 25-30 anos 

(30%) e 18-24 anos (35%), de cor branca (31,3%) e parda (30,6%), sendo o suspeito 

do sexo masculino (51,3%) e a violação praticada geralmente na casa da vítima 

(29,7%) e na rua (28,1%). Já quanto as pessoas bissexuais, foram feitas 51 denúncias 

com 88 violações, sendo as violências mais  comuns a violência psicológica (38,6%) e 

discriminação (42%), com a faixa etária da vítima predominando as de 18-24 anos 

(21%) e 25-30 anos (12%), a maioria masculina (31%), de cor parda (36%) ou branca 

(20%), sendo o suspeito homem (36%), e o local de violência praticado geralmente na 

rua (11%), casa da vítima (9%) e outros (22%) (MDH, 2018). 

 

O Caso dandara dos santos 

 

A sexualidade humana, historicamente padroniza a heterossexualidade como 

norma, materializando diversos tipos de preconceitos e naturalizando a imposição da 

invisibilidade homoafetiva manifestando a expressão de rejeição na maioria das vezes 

pela família, no trabalho, na escola e nos espaços de lazer. Por não se enquadrarem 

a um  padrão que a sociedade impõe como normativo as diversas manifestações de 

modalidades de opressão e violência surgem através da negação da diversidade 

humana  em bases afetivas irracionais sustentadas na desinformação, na ignorância, 

no moralismo  e no conservadorismo, inscritas numa formação sociocultural, que no 

nosso entendimento, até explica tais atitudes de violência, mas nunca justifica-os. 

(GOMES; REIS; KURASHIGE, 2014). 

Dandara Kateryne (nome social), travesti, cearense e prostituta, soropositiva, 

de 42 anos foi brutalmente espancada, apedrejada e morta no dia 15 de fevereiro de 

2017, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza-CE, os algozes filmaram o crime de ódio, 

sendo que  somente 16 dias após o crime foi que as imagens foram divulgadas nas 

redes sociais, tomando grande proporção, tendo inclusive repercussão internacional. 

Infelizmente, as investigações do caso Dandara, só passaram a tomar maiores 

proporções pela Polícia Civil, depois da veiculação do crime pela imprensa, gerando 

muita comoção social e forte clamor da população pela rápida elucidação da autoria 
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do crime (GOMES; ARAÚJO; ARRAIAS, 2017). 

De acordo com MDH: 

A LGBTfobia, se refere a sentimentos negativos relacionados ao “medo” e ao 
“semelhante” direcionados a gays, lésbicas, travestis, transexuais e 
bissexuais. O ataque LGBTfóbico é sempre um conflito entre dois 
semelhantes, um que vivencia de forma plena sua sexualidade e o outro que 
se esconde e tem vergonha dela (Mdh, 2018, p.7). 

Logo a violência direcionada ao público LGBT está amparada por visões 

preconceituosas em razão deste população fugir do padrão heteronormativo, da 

concepção de gênero hegemônica, sendo visto o LGBT como um ser inferiorizado 

frente ao restante dos humanos, com sentimentos de nojo, aversão, menosprezo etc. 

(MDH, 2018). 

A violência contra o público LGBT, diz muito sobre o preconceito, o ódio e a 

intolerância da sociedade brasileira frente as pessoas que fogem do padrão 

heteronormativo, e tem uma identidade de gênero contrária a posta pela sociedade. 

Quando tratamos das mortes LGBT é notório o quanto não é solucionado os 

casos de assassinatos de LGBT, em razão das testemunhas que presenciaram o 

crime terem medo de denunciar os algozes, o que faz com que, poucos suspeitos 

sejam identificados  pela autoridade policial e pouquíssimos casos cheguem a ter a 

abertura do processo de investigação policial, com a punição dos criminosos, o que 

demonstra a omissão do poder público para a efetiva visibilidade deste público, não 

havendo a devida atenção para uma  elucidação do caso (GGB, 2019). 

O crime de transfobia pela qual foi vitimada Dandara foi praticado por oito 

homens maiores de idade, quais sejam: Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior, 

Jean  Victor Silva Oliveira, Rafael Alves da Silva Paiva, Júlio César Braga da Costa, 

Isaias da  Silva Camurça, Jonatha Willyan Sousa da Silva, Francisco Gabriel Reis e 

Francisco Wellington Teles, e quatro adolescentes que foram apreendidos pelo 

poder judiciário (GOMES; ARAÚJO; ARRAIS, 2017). 

Quando levamos a discussão destes crimes de ódio ao movimento LGBT, é 

visível que a violência, que muitas vezes ocasiona a morte de pessoas que integram 

este grupo é cotidiano o convívio com a dor e a invisibilidade social de uma trans 

assassinada, por exemplo, o que mostra-se como necessário trazer à tona, todo dia 

cada morte, cada agressão sofrida por um LGBT. É o que confirma Roberto Efrem 

Filho que diz: “Os mortos e as violências integram o Movimento LGBT. Eles são 

ressuscitados, em  discurso, para legitimar a permanência da necessidade da política 
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(...) Nesse contexto, os mortos conjugam verbos” (Efrem Filho, p. 316, 2016). 

A violência contra Dandara e tantos outros LGBT não se refere unicamente 

como  a falta da proteção estatal, mas como algo mais amplo como afirmado por Melo 

(2018): 

Entendemos que o crime de transfobia não só significa a violência do Estado 
omisso e/ou lento de alguns algozes ávidos pelo derramamento do sangue 
de corpos transviados, mas também traz à tona a violência que o próprio 
corpo dissidente provoca no status quo criminoso. Ou seja, não foi só a 
indiferença institucional e os golpes sedentos de chutes, pauladas e insultos 
que violentaram Dandara dos Santos. Ela também violentou a inércia 
assassina do  sistema social que categoriza, marginaliza e exclui tantas vidas 
julgadas como desimportantes. E tudo isso mediado explicitamente pelo seu 
corpo dissidente de travesti (Melo, 2018, p. 7). 

As teorias feministas e as teorias de gênero contribuem para a compreensão 

da violência LGBT, pois, a homofobia tem relação direta com as questões de gênero, 

visto que, o perfil dos agressores que são do sexo masculino, de cor branca e 

heterossexuais, levantam a hipótese que estas agressões possuem um forte caráter 

do machismo reinante em nossa sociedade, bem como, uma influência do 

patriarcalismo, sendo assim, estas violências brutais contra o público LGBT seriam 

uma forma de legitimar a cultura machista e patriarcal, com a intenção de anula-los 

para impedir qualquer risco a este sistema hegemônico vigente, que rejeita tais 

sujeitos (MARTINS; FERNANDEZ; NASCIMENTO, 2010). 

Os casos de crimes de ódio contra o grupo LGBT são legitimados por uma 

sociedade que atribui uma espécie de pena para esses indivíduos com base em sua 

orientação sexual, considerados por eles fora na normatividade. Isso por que a 

sexualidade sempre foi e ainda é submetida a uma atribuição da homossexualidade 

como  patologia. Um dos exemplos é que apenas em 1985, o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) retirou a homossexualidade da categoria de desvio sexual, porém 

permanece a transexualidade como uma patologia e como um desvio psicológico 

permanente de identidade sexual. No ano de 1999 o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) decidiu não  propor mais métodos para a cura e em 1993 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) retirou o termo homossexualismo, considerando assim, o termo 

homossexualidade não como uma patologia, mais sim, como uma orientação sexual 

(GOMES; REIS; KURASHIGE, 2014). 

Podemos afirmar que a violação à diversidade sexual, se expressa como 

práticas socioculturais ideológicas, profundamente estabelecidas na sociabilidade 

vigente, nestes  casos a fobia se manifesta em relação à sexualidade, quando é 
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tomada as diferenças de orientação sexual como fonte de preconceito e 

discriminação caracterizando-se através de violência física, verbal, sexual e moral. 

Essas práticas de violência avançam pelas ruas, casas, religiões e profissões que 

frente à ausência de direitos deste seguimento e outras instituições, as vezes 

realizadas até mesmo pelo próprio Estado. Pessoas heterossexuais em seu cotidiano 

disseminam diversas formas de preconceitos debochando, ridicularizando e até 

mesmo chegando a agredir fisicamente um LGBT, como nos casos extremos de 

linchamento e homicídios impetrado há este grupo social, caracterizando-se como 

“crimes de ódio” (GOMES; REIS; KURASHIGE, 2014). 

O indivíduo vítima de um crime homofóbico tem seu corpo coisificado, não sendo 

visto pelo agressor como um “ser humanos normal”, digno de viver, e por isto a 

brutalização dos corpos, sendo que o grau de violência e as marcas produzidas no 

corpo da vítima, servem como critérios para se enquadrar o crime como homofóbico 

ou não (EFREM FILHO, 2016). 

A mídia apresenta comumente os transexuais de maneira estereotipada, fato 

que contribui para a contínua exclusão social dos mesmos. Fato como o caso da 

travesti Dandara, que foi bastante midiatizado, suscita a necessidade de uma reflexão 

crítica e menos superficial sobre violência LGBT, homofobia, preconceito etc. já que 

na maioria das notícias expostas na mídia relacionadas a pessoas trans estão 

relacionadas a algum tipo de violência, transmitindo uma imagem frágil deste grupo, 

bem como, relacionando- os a escândalos. (GOMES; ARAÚJO; ARRAIS, 2017). 

Nas redes sociais a propagação de preconceitos e da “violência invisível” 

viraram  rotina, comumente a população LGBT é vítima de pessoas que destilam ódio 

e preconceito atrás de uma tela de computador, nas redes sociais vários internautas 

dizimam comentários pejorativos e de ofensa gratuita em especial contra as pessoas 

trans.  Esses discursos de ódio nas redes sociais são praticados desordenadamente 

sem que haja na maioria dos casos a devida punição e por esse motivo e com o 

aumento da tecnologia e o fácil acesso da sociedade aos meios de informação a 

capacidade de intervir no curso dos acontecimentos se tornam transitórios e fluídos. 

Ao utilizar as redes sociais os desvios de conduta aparentam a sensação de ser 

inofensivo para quem pratica a incitação à violência transformando a realidade de 

determinados indivíduos de forma irreversível, uma vez que essas redes alcançam 

milhares de usuários nos mais diversos níveis sociais e com o crescimento do uso das 

redes sociais a facilidade da divulgação de tais conteúdos  violentos cresce de maneira 
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desordenada e dessa forma facilita a disseminação do discurso de ódio contra a 

população LGBT (KRAWCZAK; SANTOS, 2017). 

Os discursos de ódio ao serem compartilhados nas redes sociais promovem a 

suposta sensação de anonimato, chamada “invisibilidade online”, esses usuários 

através  de mensagens instantâneas se aproveitam da “invisibilidade” proporcionada 

para manifestar discursos de ódio e preconceitos para grupos de vulnerabilidade 

social como  os transexuais que estão cada vez mais vulneráveis a esse tipo de ataque 

dentro e fora do  mundo virtual (KRAWCZAK; SANTOS, 2017). 

Através dos meios de comunicação grande parte da população pode ter acesso 

a informação e a diversos conteúdos que desmistifiquem preconceitos, promovendo 

a educação para as diferenças, o respeito a diversidade sexual, haja vista, que os 

meios de  comunicação podem cumprir com um papel fundamental na assimilação dos 

conceitos de identidade de gênero, como a orientação sexual na sociedade, sendo 

assim, devem colaborar com a divulgação de conteúdo deste público tão marginalizado 

e invisibilizado  (GOMES; ARAÚJO; ARRAIS, 2017). 

Nos autos do processo referente a morte de Dandara, temos três versões para 

o que teria motivado sua morte, a primeira versão traz que sua morte se deu em razão 

de um de seus agressores que também mantivera relação sexual com ela ter 

descoberto que a mesma era portadora do vírus HIV, tendo deixado ela no local para 

que fosse agredida;  a segunda versão se refere a uma morte a mando do tráfico de 

drogas da região, em virtude, de Dandara já ter cometido furtos de pequeno valor 

naquela localidade, o que teria prejudicado a clientela do local; a terceira versão 

defende que a morte se deveu por tranfobia (MARTINS, 2018). 

Quanto a definição dos tipos de violência e as formas como são expressadas 

socialmente contra os LGBTs, elas variam em cada país, dependendo de sua 

construção social e cultural, pois se nos EUA ela é chamada de crime de ódio, 

abarcando aí a discriminação quanto a orientação sexual, de raça e de gênero, sendo 

pois, diferente do contexto brasileiro, o qual, é conhecido como violência homofóbica 

(MARTINS; FERNANDEZ; NASCIMENTO, 2010). 

É notório que, independentemente da motivação que levou ao assassinato de 

Dandara, sua morte foi marcada por muita violência, ódio, o que demonstra como o 

público LGBT encontra-se vulnerável a tal violência, sem uma proteção estatal, sendo 

que, apenas quando um caso de violência LGBT tem grande repercussão na mídia, 

como no caso de Dandara é que é visibilizado a agressão aos gays, lésbicas, travestis 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p. 22416-22439 mar 2021 ISSN: 2525-8761 74 

e trans, que diariamente são vítimas de homofobia ou tranfobia no Brasil, pois, esta 

população é  enxergada por muitas pessoas como seres inferiores, com vidas sem 

importância, o que acaba por legitimar a violência impetrada as mesmas. Além disso, 

as travestis foram e ainda são associadas pela polícia como criminosas, prostitutas e 

usuárias de drogas, ou seja há um forte preconceito vinculado pelo sistema policial 

que não consegue concebe- las como vítimas de violência (MARTINS, 2018). 

Sendo assim, Melo afirma que a transexualidade: 

A transexualidade desafia os limites da compreensão das identidades e 
reclamam a possibilidade de se pensar o impensável, o estigmatizado, o que 
não se encaixa nos ditames hegemônicos de gênero. O ser trans é 
transitividade imprevisível, sem estrada dada, caminho que se constrói. (Melo, 
2018, p. 8). 

Sendo assim, ao se reivindicar por justiça quanto aos crimes homofóbicos, 

passa  a ser por meio de um ritual, qual seja, a da narrativa das mortes de cada LGBT, 

expondo  toda a crueldade, a forma violenta utilizada pelo agressor, se a facadas, 

espancamento, tiros, etc., e ao mesmo tempo tais relatos são uma forma de 

compartilhar coletivamente  desta dor pela qual familiares, amigos e defensores da 

causa sofrem, onde se entrelaçam neste contexto a dor individual com o aspecto 

político da causa (EFREM FILHO, 2016). Diante disto, é possível perceber que a 

Dandara foi negada em vida os direitos básicos de existência de um ser humano, 

como o direito à alimentação, à saúde, à  proteção do Estado, havendo pois, um 

desrespeito a dignidade da pessoa humana,  defendida na Constituição Federal de 

1988 (CF-88). Quanto mais, durante os 30 minutos em que foi espancada, foram 

realizadas 6 ligações de denúncia do fato a polícia, vindo a viatura na ocorrência 

somente 1 hora após o crime, numa total omissão do Estado para com uma travesti 

(MARTINS, 2018). 

O caso de linchamento de Dandara vai de encontro com a análise de Martins, 

segundo o qual, as pessoas lincham para punir alguém que age diferente da maioria 

da sociedade, fugindo assim, do “padrão” de comportamento esperado pelo social, da 

norma posta, o que configura-se como uma maneira de excluir, de aversão dos 

indivíduos que vão contra a ideologia de “ser” da sociedade (MARTINS, 2015). 

O crime de assassinato de Dandara ocorreu em 15 de Fevereiro de 2017, sendo 

oferecida a denúncia pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) em março 

de 2017, a sentença de prenúncia dos réus ocorreu em novembro de 2017, sendo 

marcado o  júri popular dos 5 dentre os 8 réus para o dia 5 de Abril de 2018, o que 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.3, p. 22416-22439 mar 2021 ISSN: 2525-8761 75 

mostrou-se como  um processo célere frente a realidade dos demais casos de crimes 

contra travesti que estão em trâmite na Vara do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua em 

Fortaleza-CE. Os réus foram julgados com base na acusação das qualificadoras 

previstas no Art: 121, §2°: I, II, III e IV do Código Penal, tal decisão judicial constituiu-

se como um avanço na causa LGBT, pois, foi reconhecido o crime de ódio que vitimou 

Dandara (MARTINS, 2018). 

O primeiro júri realizado em Abril de 2018, condenou os réus: Francisco 

Monteiro de Oliveira Júnior a 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado 

– motivo torpe, meio cruel, meio que impossibilitou a defesa da vítima; Jean Victor Silva 

Oliveira, Rafael Alves da Silva Paiva e Francisco Gabriel Campos dos Reis 

condenados a 16 anos cada um deles, com as mesmas qualificadoras citadas 

anteriormente, e Isaías da Silva Camurça a 14 anos de prisão por homicídio 

duplamente qualificados por motivo torpe e meio cruel. Já em Outubro de 2018, foi 

julgado no Tribunal do Júri o réu Júlio César Braga da Costa, com pena de 16 anos 

por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, meio cruel e meio que 

impossibilitou a defesa da vítima (TJCE, 2018). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório, portanto, o quanto os casos de linchamentos que ocorrem em nosso 

país são graves, pois levam a agressões brutais, que muitas vezes culminam com a 

morte das vítimas, sem a devida punição dos agressores por parte do Estado. O que 

preocupa, sendo pois, um fato alarmante sobre a violência no Brasil, no qual as 

pessoas encontram-se cada vez mais egoístas, perdendo o sentimento de 

humanidade para com o próximo. 

Deste modo, ante um ambiente de insatisfações sociais, em razão da 

impunidade, do aumento da criminalidade, é perceptível que a vítima de linchamento 

tem cor e classe  social, pois ela é negra e pobre, o que reflete aí, uma questão de forte 

caráter socio-racial,  demonstrando o preconceito a esta camada da população, tão 

negligenciada pelo Estado quanto à educação, saúde e segurança, tornando-os alvos 

principais dos casos de linchamento. 

Quanto ao linchamento direcionado as pessoas LGBTs, observa-se que ele 

expõe o preconceito e a intolerância, a desinformação social sobre temas como 

gênero, sexualidade, identidade gênero. É notório, que elas não são visibilizadas pelo 
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Estado, bem  como, pela sociedade de maneira geral, estando pois, desprotegidas, 

sofrendo cotidianamente os preconceitos, a intolerância, o que contribui para que elas 

sejam “vítimas em potencial” de linchamento, haja vista que, somos o país que mais 

mata LGBTs no mundo. O caso Dandara dos Santos é emblemático e exemplifica a 

omissão do Estado brasileiro as travestis, diante os milhares de LGBTs que foram e 

são cotidianamente vítimas de agressões e mortes, motivados por crime de ódio, por 

homofobia no Brasil, sem que ao menos ser exemplarmente investigado e julgado tais 

crimes pelo sistema de justiça brasileiro. 

O fortalecimento de visões mais conservadoras, extremistas e de ideologias 

excessivamente punitivas, com o desrespeito as minorias como os negros, 

homossexuais e as mulheres, bem como, as classes mais pobres, alerta para 

necessidade de uma profunda  reflexão com vistas a preparar a sociedade ao respeito 

às diferenças, para o convívio em uma sociedade plural, bem como, o respeito às leis, 

aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal, o contraditório, etc. 

Como também, aos legisladores e ao judiciário para que estejam sensíveis aos casos 

de linchamento, para que possa tomar medidas para prevenir novos casos. 
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RESUMO: A Geografia Política do Brasil foi eregida com base em autores que 
imaginaram a projeção continental do país. Está o Brasil inserido em uma geografia 
complexa convivendo ao lado de vizinhos cujas línguas e culturas são distintas 
daquelas que são as nossas. Há preocupação com o rompimento da paz 
sulamericana. A instabilidade no continente sulamericano é óbice à concretização da 
projeção geopolítica do Brasil. Com proporções colossais, nosso país fica vulnerável 
ao que acontece nos países vizinhos. A segurança não pode dispensar o uso de 
recursos tecnológicos que ajudem a conhecer e salvaguardar o território. O Coronel 
Travassos detectou, outrora, que o cerne da instabilidade poderia vir da Bolívia. Ele 
concebeu o pivô mackinderiano projetado no continente sulamericano: área de um 
triângulo cujos vértices são cidades bolivianas. Não  descartou que problemas 
oriundos do canto noroeste da América do Sul composto por Equador, Colômbia e 
Venezuela pudessem igualmente deflagrar a instabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geopolítica; Geopolítica do Brasil; Pivô geográfico 
mackinderiano; Instabilidade; Paz sulamericana. 
 
ABSTRACT: Brazilian Geopolitics was built taking into consideration a several 
paradigm authors. They imagined the continental projection of the country. Brazil is 
inserted in a complex geography living next to neighbors whose language and culture 
are distinct from those of ours. There is concern about the breaking of the South 
American peace. Instability in the South American continent is a hindrance to the 
realization of the geopolitical projection of Brazil. With colossal proportions our country 
is vulnerable to what happens in  neighboring countries. Security cannot dispense with 
the use of technological resources that help to know and safeguard the territory. 
Colonel Travassos once detected that the crux of instability could come from Bolivia. 
He conceived the Mackinder´s geographic pivot projected on the South American 
continent: area of a triangle whose vertices are bolivian cities. Travassos did not 
exclude that problems from the northwest corner of South America composed of 
Ecuador, Colombia and Venezuela could also trigger off instability. 
 
KEYWORDS: Geopolitics; Brazilian Geopolitics; Mackinder geographical pivot; 
instability; South American peace. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aponta para duas áreas de instabilidade sulamericana 

imaginadas  pelo Coronel Mário Travassos. O autor se referiu à Bolívia; porém, não 

apenas a ela. Ele  atribuiu um peso significativo à instabilidade que esse país, em 

particular, seria capaz de  deflagrar. Caso isso ocorresse, a consequência teria efeito 

difuso sobre o resto do  continente sulamericano. 

Enfatize-se que o Coronel Mário Travassos, na sua obra de 1935, não se refere 

apenas à Bolívia. Ele aponta outros exemplos, como o caso uruguaio, o colombiano, 

o venezuelano etc. Ocorre que a Geografia Política do Brasil, na sua vertente 

tradicional, foi eregida com base em autores que imaginaram a projeção geopolítica 

do país. Tanto assim, que essa obra de Travassos de 1935 foi intitulada Projeção 

Continental do Brasil, o que vai justamente nesse sentido de entendimento. 

Hoje, a preocupação quanto à instabilidade política na América do Sul 

dificilmente ficará restrita a este ou àquele país, apenas. O que está em pauta é uma 

combinação de fatores que leva em conta mais de um país, isto é, um arranjo de 

circunstâncias que lida com diversos países, ao mesmo tempo. 

Nossa fronteira terrestre corresponde a quase 17.000 quilômetros de extensão 

ao longo de 11 estados nacionais fronteiriços a 10 países no sul do continente 

americano: só  não fazemos fronteira com o Equador e o Chile, na América do Sul. 

A título de ilustração dessa colossal e ao mesmo tempo preocupante posição 

brasileira no hemisfério sul, algumas imagens serão apresentadas. São imagens que 

foram  capturadas por satélites. 

É a Bolívia o país sulamericano nosso vizinho cuja fronteira terrestre é a mais 

significativa. A extensão da nossa fronteira vis-à-vis com a Bolívia tem uma dimensão 

de 3.423 quilômetros. É maior do que a extensão da fronteira dos Estados Unidos da 

América  com o México que é da ordem de 3.141 quilômetros. 

A extensão fronteiriça foi um dos fatores a justificar a preocupação do Coronel 

Mário Travassos em relação à vizinha Bolívia. Porém, havia outros fatores. Dentre 

todos os países mencionados por Travassos, a situação da Bolívia era a que se 

apresentava como a mais delicada e preocupante - um país vulnerável após a Guerra 

do Pacífico, sem saída  para o mar, vinculado sob o aspecto geológico à Cordilheira 

dos Andes, sob a influência de países como a Argentina e o próprio Brasil. 

Travassos escreveu a respeito dos potenciais centros de instabilidade na 
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América do Sul com destaque para o triângulo boliviano na primeira edição de 

Projeção Continental do Brasil, datada de 1935. Hoje, o estopim que pode deflagrar 

a insegurança  na América do Sul e instaurar a crise de instabilidade não tem mais 

como epicentro político a área boliviana; isso é assim ao menos na ocasião deste 

momento histórico no qual vivemos. Diante dos fatos atuais, um polo atrativo de 

instabilidade surgiu e está localizado no norte da América do Sul, mais precisamente 

no noroeste do continente sulamericano. 

Ocorre que uma composição de fatores deslocou a área de instabilidade. 

A  Venezuela caracteriza-se por uma crise política sofrida há algum tempo. O caso 

venezuelano não tem enquadramento apenas na América Latina: trata-se de uma crise 

em escala mundial. O petróleo, de matriz não renovável, sucumbe como opção 

energética; a  tendência é que seja desacelerada a sua exploração. O Equador vive 

igualmente uma crise  política deflagrada pela oscilação do preço do petróleo. Foi 

preciso que esse país se  manifestasse a respeito de sua posição de permanência 

como membro da Organização  dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP. A 

Colômbia, por seu turno, é percebida  pelo Coronel Mário Travassos como um país 

que causa preocupação devido à instabilidade causada pela sua geografia: 

complexidade geográfica da extremidade  superior do continente sulamericano havida 

devido aos parâmetros geológicos bem como aos de caráter topográfico. A isso, deve 

ser aliada a fragilidade política consumada pela ausência de unidade territorial 

(TRAVASSOS, 1947, p. 84-87). Tomando-se os países Equador, Colômbia e 

Venezuela, aí está a composição do que Travassos denominou de ‘o canto noroeste’ 

da América do Sul. Canto esse que por diversos motivos preocupava o Coronel, visto 

estar concentrada - justamente naquele pedaço de nossas fronteiras  setentrionais – 

uma série de fatores que eram potenciais desencadeadores de instabilidade.  Por conta 

da chegada ao continente sulamericano do flagelo da COVID, dessa ocasião em 

diante houve uma alteração política nos rumos da América do Sul, com decisões 

de fechamento de fronteira e restrição de circulação de pessoas, fosse à escala do 

MERCOSUL, fosse à escala em grau mais elevado que transcende a esse bloco 

econômico. Por ora, escapam-nos elementos fáticos para que uma análise a respeito 

da parte meridional do continente sulamericano seja feita com acuidade, 

principalmente porque estamos exatamente a viver a segunda onda da doença e os 

números apontados pela estatística de mortos e infectados são avassaladores. 

Posteriormente à decantação do  que está por ora sendo vivido, haverá a possibilidade 
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de um olhar retrospectivo que propicie a interpretação do atual momento turbulento. 

No entanto, sem que se perca essa oportunidade, faz-se mister deixar anotado 

aqui que Travassos também se debruçou sobre o caso do Uruguai. Ele abre a segunda 

parte da  sua obra Projeção Continental do Brasil sob o título “Signos de inquietação 

Política” para em seguida desenvolver os casos de instabilidade geográfica. Logo no 

primeiro capítulo dessa parte deixa à amostra que “Em nosso continente há casos de 

instabilidade geográfica dignos de registro. (...) e ainda há o caso uruguaio 

comprovado fartamente pela história” (TRAVASSOS, 1947, p. 82). Ele dedicou, 

posteriormente no livro, as páginas 91 a 96 para estudar o caso uruguaio. Porém, dele 

não nos ocuparemos aqui. 

 
2. GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA GERAL: O PIVÔ GEOGRÁFICO DE 

MACKINDER NA EURÁSIA 

 

Halford John Mackinder foi um geógrafo inglês que propôs que o poder terrestre 

era o poder mais significativo que uma nação poderia ter. Ele apresentou suas ideias 

diante da Real Sociedade Geográfica de Londres. O poder terrestre era superior em 

importância ao poder marítimo. À época, a Inglaterra era uma potência naval, não se 

perca isso de vista. A sua teoria mais relevante é a teoria do Coração da Terra, 

heartland. Consoante essa teoria, o heartland estendia-se por um largo território, a 

abranger o continente europeu e também o continente asiático: a Eurásia. 

Ocorre que para Mackinder havia uma preocupação de caráter geográfico, a 

saber,  a possibilidade de uma futura aliança germano-russa. Pois a Rússia era um país 

gigantesco  em massa territorial localizada na Eurásia. O solo russo, desde há muito, 

era um dos solos  mais ricos do mundo em recursos os mais diversos possíveis (para o 

cultivo, para extração de minérios; também, como abrigo de energias distintas). Caso 

a Rússia se aliasse à Alemanha, industrializada, unificada desde 1871, com 

potencialidade para converter os recursos russos em material bélico ou algo similar, 

um poderio militar sem igual estaria formado entre esses dois países. Daí Mackinder 

se referir à Rússia como o pivô geográfico da história, cuja localização era privilegiada, 

bem situada no Coração da Terra (MACKINDER, 1904, p. 435). 

A máxima de Mackinder é a seguinte assertiva, cuja tradução livre é transcrita: 

“Quem domina a Europa Oriental comanda o Coração Terrestre: Quem domina o 

Coração Terrestre comanda a Ilha Mundial: Quem domina a Ilha Mundial comanda 
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o mundo”1 (MACKINDER, 1942, p. 150). 

A teoria do poder terrestre foi confrontada à teoria do poder marítimo de Alfred 

Thayer Mahan, almirante americano que entendia ser o poder dos mares e oceanos 

superior àquele dos continentes. 

Hoje, se questiona a respeito de ser o poder terrestre importante; ou, se o poder 

marítimo seria mais importante ainda. Não se pode deixar de mencionar que a teoria 

de Mackinder foi revista em vida, logo após ele ter sido testemunha ocular 

contemporânea das realidades trazidas pela Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, 

com o surgimento da aeronave, seria cabível o advento de um possível poder aéreo. 

Além disso, a revolução russa de 1917 foi responsável por fazer cair por terra a ideia 

inquebrantável de uma Rússia temível, nos moldes mackinderianos. 

Quanto à Mahan, muito da sua teoria foi utilizada pelos Estados Unidos quando 

estes saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial e impuseram suas condições 

aos vencidos. Por exemplo, o tratado imposto ao Japão foi fortemente inspirado nas 

ideias de  Mahan. 

Uma terceira teoria (distinta das duas anteriores vistas aqui que foram, 

respectivamente, a teoria do poder terrestre e a teoria do poder marítimo) surgiria mais 

para o futuro com o geopolítico Nicholas John Spykman: ele recusou a dicotomia 

‘poder mar versus poder terra’. Ele nascera na Holanda; tornara-se cidadão norte 

americano naturalizado. Para ele o que valia era o rimland, o poder das terras 

marginais, o bordejamento das zonas costeiras da Eurásia. Em suma, o poder de 

cercar era determinante. Pode ser entendido como o determinante na geoestratégia 

de Contenção dos Estados Unidos da América, presente na política exterior desse 

país ao término da Segunda Guerra Mundial (SPYKMAN, 2008, p. 150). 

 

3. GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA DO BRASIL: O PIVÔ GEOGRÁFICO 

DE MACKINDER PROJETADO PARA O CONTINENTE SULAMERICANO E 

CONCEBIDO POR TRAVASSOS 

 

No que concerne à América do Sul, Travassos mostrou-se preocupado com o 

rompimento da paz que poderia ocorrer se deflagrada fosse uma instabilidade política 

na  Bolívia (TRAVASSOS, 1947, 98-99). Meira Mattos assim comenta a respeito de 

 
1 Who rules East Europe commands the Heartland: Who rules the Hearthland commands the World-
Island: Who rules the World-Island commands the World. 
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Travassos e seu pensamento imbuído no conceito mackinderiano: “(...) realça, em 

termos de uma política continental, a importância do triângulo geopolítico boliviano (...) 

como pólo de convergência das influências Atlântico-Pacífico” (MATTOS, 2002, p. 60). 

É, pois, por intermédio de uma região representada por um triângulo cujos 

vértices  estão posicionados nas cidades bolivianas de Cochabamba, Santa Cruz de 

la Sierra e Sucre que Mário Travassos, nitidamente influenciado pela teoria do pivô 

geográfico da história de Mackinder, fez dessa área o heartland sulamericano, de tal 

forma que seu domínio tornar-se-ia essencial para que o Brasil pudesse projetar-se 

regionalmente  (MIYAMOTO, 1995, p. 11). 

O domínio desse pedaço do continente sulamericano poderia caber ao Brasil. 

Isso ocorreria, por exemplo, a partir de uma integração regional possibilitada pelo 

papel da viação brasileira a ligar os distintos polos (TRAVASSOS, 1947, p. 104-105). 

Não somente autores brasileiros se debruçaram sobre a instabilidade do 

continente  sulamericano. Tambs é um autor brasilianista que se ocupou de estudar a 

projeção geopolítica do nosso país. Estudou não apenas a geopolítica do Brasil, senão 

a da América do Sul como um todo. Para ele, trata-se a Bolívia de área crítica cuja 

instabilidade existe  em função da sua localização geográfica; a tensão no local seria 

o estopim para um estrondoso conflito de interesses no continente (TAMBS, 1965, p. 

31-32). 

Consoante Tambs, o Brasil foi um país que bem soube aproveitar as 

oportunidades  para se impor no continente. A abertura da porta paraguaia possibilitou 

a marcha para o oeste. A Guerra da Tríplice Aliança foi etapa primordial para colocar 

o Brasil na trilha do  heartland (TAMBS, 1965, p. 38-39). 

Por outro lado, Brasília edificada representou o golpe político do país na batalha 

pelo Coração da Terra da América do Sul. Quando modificou a capital do país para o 

planalto central, o Brasil optou pelo continente, a despeito de a costa brasileira ser 

bem habitada. O vasto território conquistado desde a linha de Tordesilhas para o oeste 

denota  que espaço é poder (TAMBS, 1965, p. 42-43). 

O país vencedor na disputa por poder na América do Sul teria projeção 

transcontinental: poderia ser o Brasil, ou a Argentina ou mesmo a Bolívia (TAMBS, 

1965, p. 49). Ao analisar os fatores geopolíticos na América Latina, Tambs faz uma 

ligação deles com a teoria mackinderiana e o sentido do pivô geográfico (TAMBS, 

1965, p. 35- 36). 

Ele ainda comenta que entre os superestados que hão de surgir no futuro algum 
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haverá de ser, certamente, um país emergente, proveniente da América do Sul2 

(TAMBS, 1965, 33). 

O triângulo representado pelas linhas que ligam as cidades de Sucre, 

Cochabamba,  Santa Cruz de La Sierra, elucidado na Figura 1, pode ser entendido 

como uma área. Metaforicamente, essa área é uma base sobre a qual gira, pivota um 

pião.  Figurativamente, o pião é a América do Sul. Todo pião pivota em torno de um 

eixo: esse  eixo lhe dá o ponto de apoio para o movimento giratório. Sabe-se que a 

área sobre a qual  gira o pião é a base triangular. E para rodar, é necessário um ponto 

de apoio. 

Em Travassos, por analogia, o eixo é o centro de poder. Qual seria então, o 

centro  de apoio? Algum lugar na base triangular que estivesse mais voltado para os 

lados de Santa Cruz de la Sierra. Na seguinte passagem (com ortografia correta à 

época) Mário Travassos imaginou a base triangular em forma de miniatura para aí 

assentar o apoio do pião: “E na fiel expressão dessa miniatura, cumpre ressaltar Santa 

Cruz de la Sierra, justo a região em que tendem a manifestar-se todas as fôrças 

dissociadoras da Bolívia mediterrânea, região em que essas fôrças encontram seu 

verdadeiro ponto de aplicação” (TRAVASSOS, 1947, p. 98). 

Pois é justamente com referência no Coronel Mário Travassos, valendo-se da 

terceira edição de Projeção Continental do Brasil, datada de 1938, que Tambs analisa, 

por ele mesmo, Santa Cruz de la Sierra e a sua posição como epicentro político do 

continente sulamericano. Assim, desenvolveu a seguinte assertiva para parafrasear 

Mackinder: “Quem domina Santa Cruz comanda Charcas. Quem domina Charcas 

comanda o ‘heartland’. Quem domina o ‘heartland’ comanda a América do Sul3 

(TAMBS, 1965, p. 35-36). 

 

 

 

 

 

 
2 New power blocs based on the great land masses of the world and revolving around their own 

continental pivot areas are emerging. One of these superstates will be in South America (TAMBS, 1965, 
p. 33). 
3 The axial Sucre-Cochamamba-Santa Cruz triangle around which pivots South America has closed on 
Santa Cruz de La Sierra – the political epicentrum of the continent. To paraphrase Mackinder: Who rules 
Santa Cruz commands Charcas. Who rules Charcas commands the heartland. Who rules the heartland 
commands South America (TAMBS, 1965, 35-36). 
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Figura 1 – Triângulo Geopolítico na Bolívia 

 
Adaptado pelo autor a partir do acesso ao ArcGIS on line4 

(Fontes de mapas organizadas por Esri: Earthstar Geographics, Esri, HERE, Garmin, Food and 
Agriculture  Organization of the United States - FAO, National Oceanic and Atmospheric 

Administration of United States of America - NOAA, United States Geological Survey - USGS). 

 

Na primeira metade do século passado Travassos refletia a respeito da 

instabilidade causada pela Bolívia. Atravessado o século, e mais ainda, alcançado o 

novo  milênio, por ocasião do governo de Evo Morales assumir o poder no país, em 

2006, ocorreu logo em seguida à sua posse o episódio da ocupação da Petrobrás e a 

nacionalização da exploração de petróleo e gás. Repitia-se a histórica instabilidade 

de poder nesse país com evidentes prejuízos aos interesses econômicos do nosso. 

Ainda, no que se refere aos interesses econômicos, o relacionamento comercial 

do  Brasil com a Bolívia traz efeitos geopolíticos importantes. O assunto continua a 

fazer parte da agenda no quesito de fornecimento de energia. Dezembro de 2019 foi 

a ocasião  do encerramento do contrato de fornecimento de gás natural por parte da 

Bolívia ao Brasil; a renegociação pela continuidade do fornecimento de gás natural 

veio logo em seguida. 

 

 
4 ArcGIS on line. Disponível em: <https://www.arcgis.com/>. Acesso em: 07 set. 2019. 
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5. O CANTO NOROESTE CONFORME TRAVASSOS 

 

É 1914 o ano da inauguração do Canal do Panamá. Com a criação desse canal, 

Mário Travassos entendeu haver outro polo de instabilidade no continente 

sulamericano.  Chamou a essa região de o ‘canto noroeste’, como já referido. Era - na 

verdade - o canto  no roeste de ‘instabilidade’ (TRAVASSOS, 1947, p. 84-85). A Figura 

2 é elucidativa do canto noroeste imaginado por Travassos. Na mesma figura está 

localizado o triângulo geopolítico da Bolívia; utilizamos o recurso de ambos, para dar 

melhor ideia do contexto de instabilidade como um todo. 

 
Figura 2 – Canto noroeste e triângulo boliviano na América do Sul 

Adaptado pelo autor a partir do acesso ao ArcGIS on line5 
(Fontes de mapas organizadas por Esri: Esri, HERE, Garmin, Food and Agriculture Organization of 

the United States - FAO, National Oceanic and Atmospheric Administration of United States of 
America - NOAA, United States Geological Survey - USGS, Earthstar Geographics) 

 

 
5 ArcGIS on line. Disponível em: <https://www.arcgis.com/>. Acesso em: 07 set. 2019. 
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A Venezuela é o país que apresenta a terceira maior extensão de fronteira 

terrestre  com o Brasil (a primeira maior extensão fronteiriça é vis-à-vis com a Bolívia; 

a segunda,  com o Peru). A quarta maior extensão fronteiriça é com a Colômbia. 

A preocupação em relação à Colômbia é percebida por Mário Travassos devido 

à instabilidade causada pela geografia complexa: complexidade geográfica da 

extremidade superior do continente sulamericano havida devido aos parâmetros 

geológicos bem como  aos de topografia. A isso, deve ser aliada a fragilidade política 

consumada pela ausência de unidade territorial (TRAVASSOS, 1947, p. 86-87). 

Hodiernamente, o país atravessa uma crise ligada à popularidade do governo e às 

ameaças transfronteiriças, nisso incluído o crime e o terrorismo com a presença de 

grupos organizados e empenhados ao alcance desses fins. E sucumbe aos problemas 

do país vizinho, a Venezuela. Reverbera na Colômbia as consequências da crise 

venezuelana. 

O canto noroeste da América do Sul esquadrinha um triângulo. Trata-se de um 

triângulo que sob o ponto de vista da geologia, alguns autores costumam designá-lo 

como tendo os vértices de apoio no Golfo de Guaiaquil, no de Darien e na Ilha da 

Trindade (TRAVASSOS, 1947, p. 84). 

A instabilidade acentou-se a partir do momento em que o Canal do Panamá 

passou  a existir e atrair influências distintas. Registre-se (com ortografia da época): 

“As influências políticas e os interêsses econômicos que se aninham no Mar das 

Antilhas e o  foco de atração que o Canal do Panamá representa são, por si só, 

capazes de sublinhar, suficientemente, a instabilidade geográfica dessa extremidade 

continental, erigindo aí (...), outro caso de fragilidade política” (TRAVASSOS, 1947, p. 

85). 

Se por um lado a região atrai interesses econômicos, por outro lado, ela é palco 

de  iniciativas em seara de geopolítica. Para Spykman, a segunda zona estratégica no 

lado atlântico do hemisfério ocidental é o Mediterrâneo Americano, elemento essencial 

para a defesa dos Estados Unidos da América. Ele considera a zona como de 

influência  exclusiva dos Estados Unidos, diretamente ligada aos interesses vitais desse 

país e na qual  a Venezuela está inserida (SPYKMAN, 2008, p. 432-433). Nem seria 

necessário mencionar, mas o faremos aqui a título de esclarecimento e reforço, que 

essa assertiva de  Spykman exposta acima vai frontalmente de encontro com os ideais 

bolivarianos. 

O Equador, por seu turno, enfrenta uma crise econômica que remonta à 
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oscilação  dos preços do petróleo. Assim como a Venezuela, teve a peculiaridade de 

ser país da América do Sul membro da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo – OPEP. 

Pode parecer excesso de zelo o fato de o Coronel Travassos ter refletido a 

respeito do pequenino Equador, país não-confinante ao Brasil (juntamente com o 

Chile, são os dois únicos não fronteiriços ao nosso país) como pertencente ao um trio 

de países que teriam o potencial de deflagrar a instabilidade no continente 

sulamericano, com consequências para o nosso país. Ocorre que em temática de 

fronteiras não se pode jamais  dar como consolidada, em caráter definitivo e estanque, 

a configuração dos limites políticos dos países. Em outras palavras, vale dizer que as 

fronteiras são plásticas e não perenes ao longo do tempo. O Equador já foi sim, 

outrora, vizinho ao Brasil em ocasião na qual ele ainda não tinha por definitiva a 

resolução de suas pendências de limite com o  Peru. 

 
6. INSTABILIDADE POLÍTICA VENEZUELANA 

 

Em 21 de fevereiro de 2019 deflagrou-se uma situação conflituosa na fronteira 

do  Brasil com a Venezuela, ocasião na qual o presidente Nicolas Maduro anunciou a 

decisão  de fechar a fronteira do seu país com o nosso. E ele realmente a fechou. 

Posteriormente,  reabriu-a. O movimento de pessoas atravessando a fronteira do lado 

venezuelano para o lado brasileiro não cessou, continuava a acontecer. O fluxo foi 

alterado com o advento da  COVID, em 2020. 

O Brasil não foi o primeiro destino dos venezuelanos face à grave crise 

econômica  na qual se encontravam. Voltados para o Caribe, de frente para o mar, com 

a possibilidade  de alcançar o estado da Flórida nos Estados Unidos da América, fosse 

por meio de transporte aéreo ou fosse por meio de transporte marítimo, os 

venezuelanos em melhores  condições financeiras emigraram da Venezuela para a 

América do Norte. A proximidade  geográfica propiciou isso. 

A similaridade cultural e o domínio da língua espanhola exerceram influência 

no momento da decisão de partir para outros países. Assim, países hispano hablantes 

foram os sítios de atração de contingente populacional de venezuelanos. Países como 

Argentina  e Uruguai 

Em relação ao Brasil, os venezuelanos haveriam de topar com dois empecilhos 

distintos: a língua; e a barreira geográfica propriamente dita. O idioma seria fator  
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transponível na medida em que houvesse a assimilação da língua portuguesa por 

parte dos que aqui chegassem. Por outro lado, trata-se o sul venezuelano fronteiriço 

ao Brasil de uma região na qual a barreira física geográfica é demonstrada em duas 

vertentes: a selva, a floresta; e a geologia representada por relevo com altas 

elevações: a serra no maciço das guianas. 

O atravessar desde Santa Elena de Uairén, do lado da República Bolivariana 

da Venezuela, para Pacaraima, no estado de Roraima, do lado brasileiro, é um ato 

simples que pode ser feito a pé ou por carros: tem-se, aí, uma rodovia de duas faixas. 

Uma vez situado em solo brasileiro, o venezuelano encontrará o empecilho 

geográfico se quiser partir desde Pacairama para o interior do país: terá de enfrentar 

a serra de Pacaraima, uma formação do relevo brasileiro localizada no planalto das 

guianas. O Monte Roraima pertence a essa mesma formação geológica, com relevo 

de altitude. A  Figura 3 é o Parque Nacional do Monte Roraima. A imagem foi obtida 

na localização da  fronteira entre o Brasil e a Guiana. 

 
Fig. 3 – Parque Nacional do Monte Roraima na fronteira do Brasil com a Guiana 

 
Fonte da imagem: World Imagery WGS 84 (2018)6 

Data de Aquisição: 10 de julho de 2018 
Referência Espacial: World Imagery World Geodetic System WGS84 

 

Outro impedimento à interiorização do venezuelano que migrou é a selva, visto 

que o estado de Roraima está situado na região periférica da Amazônia. 

De Pacairama a Belém do Pará são mais de 4.000 quilômetros a percorrer. 

De  Pacairama a Manaus são cerca de 1.000 quilômetros. Prosseguir em uma 

empreitada  dessa envergadura seria algo bem dispendioso para um venezuelano. 

Sem dúvida que a  interiorização ‘Brasil adentro’ ficaria bem mais fácil a partir dessas 

capitais: Belém, Pará. O acúmulo de contingente venezuelano em Pacairama 

 
6 PLANET TEAM. Planet Explorer; Planet Team: San Francisco, CA, USA, 2018. Disponível em: <https: 
//www.planet.com/explorer>. Acesso em 10 jul. 2018. 
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desencadeou, num primeiro momento, fenômenos que causaram desequilíbrio e 

instabilidade para a cidade, tais como  a saturação de instalação dos desabrigados, 

o aumento de sem-teto, a prática de prostituição etc. A Operação Acolhida 

promovida pelo Exército Brasileiro foi ajustando,  com o tempo, as arestas da situação 

incômoda surgida no primeiro momento. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A Venezuela da década de 1950 era detentora de significativas reservas de 

petróleo, o que lhe valeu o título de PetroEstado; um país promissor, pólo atrativo de 

movimento migratório oriundo de países como Portugal, Espanha, Itália etc. 

Não há muito tempo o fluxo relativo ao atravessar da fronteira era feito menos 

intensamente por parte dos venezuelanos e mais intensamente por iniciativa dos 

brasileiros: estes últimos partiam desde o Brasil com destino à Venezuela para aí 

desfrutarem tanto do comércio local quanto dos benefícios do turismo. Da Venezuela, 

os  brasileiros poderiam catapultar outras viagens com destinos diversos: ao Caribe, 

aos Estados Unidos da América, à Europa. Tudo isso mudou. 

Se antes o epicentro político e, por consequência, a área de instabilidade 

política  ameaçadora da paz para a América do Sul estava próximo a Santa Cruz de la 

Sierra, hoje esse epicentro político está localizado próximo a Caracas. O pivô 

mackinderiano na América do Sul deslocou-se da Bolívia para o canto noroeste. Além 

do mais, a instabilidade não é ocasionada por um único país, como ocorria em relação 

à Bolívia. Hoje três países - os países do canto noroeste - são os desestabilizadores. 

Na ordem de importância e gravidade das crises, os países são a Venezuela, a 

Colômbia e o Equador. Na atualidade, quem tem maior peso na análise geopolítica do 

canto noroeste é a Venezuela. 

Assim como se imagina que Mackinder teria ficado surpreso com o advento da 

Revolução Russa de 1917 que enfraqueceria a Rússia e a desconfiguraria de ser o 

pivô ameaçador da estabilidade no continente europeu (ou dito em outras palavras, 

Mackinder errou porque o pivô geográfico da história não foi a Rússia); em analogia 

ao hemisfério sul, no que concerne ao continente americano na sua porção meridional, 

imagina-se que Mário Travassos supostamente teria ficado surpreso também com o 

surgimento de uma forte crise política na Venezuela advinda das consequências da 

desvalorização do petróleo (em dois momentos isso ficou bem latente: em 2009 e a 
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partir de 2014, em diante). 

Quer-se, no entanto, enfatizar a motivação da suposta surpresa de Travassos: 

a situação do petróleo. Quando escreveu o livro Projeção Continental do Brasil a 

Venezuela estava passando por um período de bonança graças ao ouro negro. 

Acredita-se que por esse viés (o econômico aliado ao desprestígio do petróleo como 

fonte de recurso energético) Travassos não haveria de imaginar a quebra da 

estabilidade venezuelana. No entanto, ele havia imaginado sim alguma instabilidade 

para a região, a qual classificou como a instabilidade do canto noroeste, canto do qual 

a Venezuela faz parte e representa a terceira maior extensão de fronteira terrestre 

com o Brasil. 

Diante dos fatos atuais, ao analisar a presente conjuntura, tendo como apoio 

as ideias de Travassos, entende-se que o pivô geográfico mackinderiano na América 

do Sul  deslocou-se da Bolívia para o canto noroeste. A América do Sul agora gira, 

pivota sobre  um eixo posicionado bem mais acima da Bolívia, vale dizer, bem ao norte 

da América do  Sul. Dito de uma maneira bem esclarecedora, a vulnerabilidade da 

América do Sul está no fato de ela passar a girar sobre um eixo posicionado 

praticamente no hemisfério norte, uma vez que o Equador, a Colômbia e a Venezuela 

estão bem próximos à linha do Equador. Isso faz atrair para a setentrionalidade do 

continente sulamericano o “pivotar”, um movimento giratório que antes era apoiado 

numa base plantada na meridionalidade. 

Em outras palavras, a América do Sul está girando como um pião de maneira 

bem  inclinada à América do Norte. A Venezuela caracteriza-se por uma crise política 

e econômica sofrida há tempos. A instabilidade política da Venezuela ameaça a paz 

no continente sulamericano na medida em que o Estado bolivariano vem se 

mostrando incapaz de prover a solução para a crise deflagrada. Dito de outra maneira, 

no jogo das relações internacionais, outros atores políticos poderiam pretender se 

habilitar para dar solução à crise venezuelana, como por exemplo, os Estados Unidos 

da América. Se isso ocorresse, seria o estopim para deflagrar tantas outras reações 

em cadeia e em escala cada  vez maior, no âmbito internacional, e cujas 

consequências escapam-nos de análise neste momento histórico. Pois o Brasil perdeu 

uma grande oportunidade de se aproximar da Venezuela para ajudá-la a superar a 

crise. Se o Brasil tivesse articulado o Itamaraty para ser interlocutor no diálogo com 

esse país vizinho, muito provavelmente não haveria espaço aberto para ser colmatado 

por países estranhos à região. Ou seja, o nosso país perdeu a oportunidade de 
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exercer liderança local e se empenhar em benefício do país vizinho que representa a 

terceira maior extensão de fronteira terrestre. 

O caso venezuelano transcende a parte setentrional do continente 

sulamericano e  toma uma envergadura que ultrapassa a América do Sul como um 

todo: trata-se de uma crise em escala mundial. O mais preocupante é o fato de haver 

uma forte presença da Federação Russa na Venezuela concretizada nos 

equipamentos bélicos vendidos pela Rússia aos venezuelanos. 

Por derradeiro, parece haver uma espécie de paradoxo venezuelano. 

Explicamo-lo: usando o pensamento de Mário Travassos como paradigma, a crise 

política da Venezuela é responsável por deslocar o eixo, assentar o giro do “pivotar” 

na setentrionalidade: isso faz a América do Sul rodar como um pião inclinado para a 

América do Norte. Pois isso é justamente contrário ao ideal bolivariano da República 

Bolivariana  da Venezuela. 
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CAPÍTULO 05 

A INVISIBILIDADE DAS ENTREGADORAS DE APLICATIVO: A UBERIZAÇÃO 
COMO  ELEMENTO DE PRECARIZAÇÃO DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 
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RESUMO: Esta pesquisa realiza um estudo teórico sobre as alterações na 
organização do trabalho oriundas do processo de uberização. Assim, possui como 
objetivo analisar o exercício do trabalho de entregas por aplicativo a partir do recorte de 
gênero, de modo a verificar como as mulheres são estruturalmente mais precarizadas 
que os homens no mesmo contexto da  uberização e qual o papel do Direito Trabalhista 
nesta problemática, de modo a propor uma reflexão sobre a invisibilidades destas 
trabalhadoras na divisão sexual do trabalho. Para isso, analisa-se os elementos 
jurídicos, econômicos e sociais que contribuem para este cenário, permitindo 
constatar a influência do neoliberalismo, capitalismo e do patriarcado para 
intensificação de diversas opressões sofridas por estas mulheres, as quais esta 
pesquisa identifica e classifica a partir da filósofa Iris Young. Com base nisso, observa-
se uma alteração quantitativa sobre o trabalho uberizado que, simultaneamente, afeta 
as entregadoras de modo qualitativo na esfera pública e privada de suas vidas, tendo 
em vista um recente cenário de precarização do trabalho e mitigação dos direitos 
fundamentais frente a necessidade de modernização dos vínculos de trabalhistas. 
Desse modo, em face da amplitude do tema e ausência de produções que realizem 
o recorte de gênero especificamente tratado por este trabalho, utiliza-se a metodologia 
exploratória a partir do levantamento biográfico de fontes como periódicos, 
documentários e livros de áreas interdisciplinares, como Direito do Trabalho, Filosofia 
e Sociologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Uberização; Entregadoras; Direito do Trabalho; Capitalismo; 
Neoliberalismo; Divisão Sexual do Trabalho. 
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ABSTRACT: This research carries out a theoretical study on the changes in the 
organization of work arising from the uberization process. Thus, it aims to analyze the 
exercise of delivery work by application from the gender perspective, in order to verify 
how women are structurally more precarious than men in the same context of 
uberization and what is the role of Labor Law in this problem, in order to propose a 
reflection on the invisibilities of these workers in the sexual division of labor. To this 
end, the legal, economic and social elements that contribute to this scenario are 
analyzed, allowing the verification of the influence of neoliberalism, capitalism and 
patriarchy to intensify the various oppressions suffered by these women, which this 
research identifies and classifies based on the philosopher Iris Young. Based on this, 
there is a quantitative change in uberized work that, simultaneously, affects deliverers 
in a qualitative way in the public and private sphere of their lives, in view of a recent 
scenario of precarious work and mitigation of fundamental rights in the face of the need 
to modernize labor ties. In view of the breadth of the theme and the absence of 
productions that carry out the gender cut specifically addressed by this work, the 
exploratory methodology is used from the biographical survey of sources such as 
journals, documentaries and books from interdisciplinary areas, such as Law Labor, 
Philosophy and Sociology. 
 
KEYWORDS: Uberization; Delivery Girls; Labour Law; Capitalism; Neoliberalism; 
Sexual  Division Of Labor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa busca se ater à volatilidade das relações trabalhistas ao 

evidenciar, pelo estudo do fenômeno da uberização, as transformações nas estruturas 

de trabalho causadas pelo ingressos de novas tecnologias e, consequentemente, 

criação de novos sujeitos participantes dessas relações em um contexto de extração 

máxima de mais- valor (BRITO FILHO, 2016; ANTUNES, 2020). Dito isso, os 

entregadores de aplicativos  surgem em meio à uma imprecisão jurídica a qual, apesar 

de especificados  doutrinariamente como trabalhadores parassubordinados, 

enfrentam uma zona cinzenta caracterizada pelo não pertencimento à categoria dos 

trabalhadores subordinados nem dos autônomos, portanto, não sendo a eles 

atribuídos nenhum dos respectivos direitos (ALVES, 2019). 

A partir do que é acima tratado, entende-se que tal panorama se desenvolve 

devido ao notável poder de adaptação do sistema capitalista ao longo da história da 

humanidade, levando às alterações das relações sociais e do próprio meio no qual os 

sujeitos estão inseridos. Diante desse cenário, também é perceptível a priorização e 

descoberta de modos alternativos para incrementar as formas de produção e, em 

decorrência disso, o lucro, apesar da desumanização dos indivíduos somado ao 

desmonte de direitos e da consciência social (FRASER; JAEGGI, 2020; ANTUNES, 

2020). Visto isso, a concepção de empreendedorização do indivíduo surge como um 

senso comum do neoliberalismo capaz de ser o modus operandi para a precarização 

desses trabalhadores, por meio do estímulo à competitividade e alienação sobre o 

processo de exploração e expropriação o qual estão inseridos (DARDOT; LAVAL 

2016; BROWN, 2019). 

Uma vez percebida a estrutura da problemática aqui proposta, o cerne do 

debate reside na invisibilidade das mulheres que exercem as atividades de entrega, 

uma vez que  é possível questionar se a precarização sofrida por elas ocorre para além 

dos moldes universais acima mencionados ao desconsiderar elementos inerentes à 

divisão sexual do  trabalho e a naturalização de papéis de gênero entre as esferas 

pública e privada (PATEMAN, 2018). Posto isso, a discussão se integra à temática, 

por vez que, em consonância, Biroli (2018, p. 31) determina que “a posição de 

desvantagem da mulher atualiza-se, assim, nos novos padrões de organização do 

trabalho no capitalismo”. Dessa  forma, busca-se identificar se essas mulheres acabam 

por ser mais prejudicadas que os homens inseridos na uberização, devido a 
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construção de uma rede de opressão às mulheres, capaz de precarizar conjuntamente 

diversos âmbitos de sua vida. 

Assim, ao tratar de um fenômeno recente, a relevância da pesquisa reside no 

questionamento da atual organização do trabalho brasileiro, atentando para os seus 

impactos no direito trabalhista e sobre a proteção dos direitos individuais das 

entregadoras, ao possuírem sua dignidade duplamente mitigada. Logo, o recorte de 

gênero é relevante à sociedade pois busca contribuir para uma percepção atual do 

Direito,  a qual agrega elementos sociais e econômicos em face da modernização dos 

vínculos, contribuindo, então, para o pensamento jurídico tornar-se cada vez mais 

atento às peculiaridades individuais e a necessidade em atendê-las, bem como manter-

se atualizado às mudanças presentes na contemporaneidade em contraste a 

monetização da  possibilidade de lesão saúde e segurança no ambiente de trabalho 

(BRITO FILHO; QUARESMA, 2019). 

Frente a isso, objetiva-se analisar como essas mulheres são atingidas pela 

opressão  e dinâmica desses trabalhos, ao considerar os percalços inerentes a esses 

serviços, as suas relações privadas, principalmente familiares, e o fortalecimento da 

uberização incentivada pelo avanço do modelo neoliberal. Ademais, busca-se 

compreender como o direito trabalhista pode contribuir para a criação de políticas 

públicas que visem a proteção dessas mulheres, impedindo a precarização de direitos 

e a instrumentalização desses corpos. 

Para tanto, o presente trabalho organiza-se sob a metodologia de pesquisa 

exploratória que, segundo Gil (2002), possui como propósito identificar os elementos 

que  explicam a existência da problemática aqui tratada. Para tanto, tendo em vista a 

escassez  de materiais que abordem especificamente o tema proposto, adota-se como 

procedimento técnico o levantamento bibliográfico de fontes como periódicos, 

documentários e livros de áreas interdisciplinares como Direito do Trabalho, Filosofia 

e Sociologia, visando investigar a amplitude do fenômeno estudado (GIL, 2002). 

Assim, os resultados alcançados identificam-se como qualitativos, com base na 

análise e interpretação do conhecimento teórico observado. 

 

2. A UBERIZAÇÃO E SUA POSIÇÃO NA “ZONA CINZENTA” DO DIREITO 

TRABALHISTA BRASILEIRO 

 

A economia compartilhada é um recente fenômeno social, econômico e 
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jurídico o qual, sob o discurso de solidariedade e igualdade entre as trocas 

mercadológicas, vem alterando a estrutura de mercado e trabalho nas sociedades 

capitalistas (SLEE, 2017). Sobre diversas nomenclaturas e possível amplitude do 

tema, este trabalho restringe-se à ideia de uberização do trabalho, ou seja, a 

concepção brasileira da temática no que tange às plataformas digitais e, mais 

especificamente, os aplicativos de celular para entrega de mercadorias. 

Este termo surge devido ao impacto da empresa Uber na popularização destas 

formas de serviços e à mudança social causada pela mescla do comércio ao mundo 

digital. Como consequência de tal disseminação, atualmente, o leque de serviços 

oferecidos por companhias que compartilham desse tipo de estrutura se diversificou, 

tornando o serviço de entregas de bens um trabalho marcante da então chamada 

indústria 4.0 (SLEE, 2017;  REIS, 2020). 

Portanto, o surgimento constante de empresas como Ifood, Rappi, Uber Eats, 

99 food, entre outros, demonstram a celeridade e força da uberização na regência das 

relações trabalhistas hodiernas, contribuindo para a criação de novos sujeitos das 

relações de consumo e trabalho inseridos em um discurso de democratização, 

equidade, praticidade e flexibilidade do tempo proposto pelos recentes meios de 

tecnologia da informação e comunicação (SLEE, 2017; ANTUNES, 2020). Desse 

modo, a presente pesquisa objetiva se ater, como ponto de partida, a análise sobre a 

figura do atual trabalhador do serviço de entregas por aplicativos, uma vez que a sua 

vulnerabilidade em  meio a flexibilização de direitos é ponto chave para a compreensão 

dos novos moldes da  precarização dos meios de produção, por vez que, como bem 

coloca Antunes (2020, p.32): 

Portanto, em vez do fim do trabalho na era digital, estamos vivenciando o 

crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, uma variante global 

do que se pode denominar como escravidão digital. Em pleno século XXI 

 

Isso ocorre, pois a lógica da uberização acaba por difundir o discurso de um 

trabalho complementar que, embora seja anunciado como um estilo de vida, já que 

nunca  exercido em tempo integral, seu vínculo entre as empresas e o sujeito se dá em 

moldes de  parceria e não de emprego (SLEE, 2017). Com base nisso, o principal efeito 

e foco desta  pesquisa, se refere ao campo do Direito do Trabalho, devido essas novas 

formas de prestação de serviços darem origem a mercados desregulados e, desse 

modo, demonstrando um vácuo legislativo principalmente quanto à subordinação e 

autonomia dos trabalhadores, sendo este denominado doutrinariamente e 
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jurisprudencialmente uma  zona cinzenta (SLEE, 2017; ALVES, 2019). A existência 

desse limbo permite com que tais “parceiros”, tenham seus serviços precarizados e 

seus corpos desumanizados, uma vez que a ausência de dispositivos jurídicos 

responsáveis por regular de forma precisa essa modalidade de trabalho também 

simboliza a inexistência de garantias ao trabalho decente a esses grupos frente a nova 

morfologia das relações de trabalho (SABINO; ABILIO, 2020; ANTUNES, 2020). 

Nesse contexto, a opressão sofrida por esses trabalhadores reside no dilema 

político-jurídico quanto a subordinação e o trabalho autônomo, sendo muitas vezes 

denominados como trabalho autônomo economicamente dependente (ALVES, 2019). 

Tal dúvida quanto a conceituação desse tipo de trabalho não é meramente formal, 

pois como revela Slee (2017, p. 316), “ser funcionário não é um caso de sim ou não: 

um emprego é uma questão de direitos e responsabilidades”. Logo, o tronco de tal 

problemática no direito brasileiro, reside na na rigidez do sentido clássico de 

subordinação, que devido ser elemento diferenciador do contrato de trabalho, acaba 

por impedir os trabalhadores, então chamados de parassubordinados, a se 

adequarem aos moldes de subordinação entre empregado e empregador atualmente 

utilizado (CASSAR, 2017). 

Isso ocorre devido à tradição jurídica brasileira limitar a submissão das relações 

de trabalho exclusivamente ao vínculo jurídico oriundo da lei, portanto, atrelando 

apenas o poder diretivo, disciplinar e hierárquico entre os sujeitos dessa relação 

(CASSAR, 2017). Assim, uma vez que as empresas de entrega por aplicativo 

declaram colocar tais poderes em mãos do trabalhador, abdicam, pelo menos de 

forma aparente, de qualquer força sobre aquele sujeito e o trabalho por ele exercido. 

Somado à isso, Alves (2019, p. 29) cita Antonio Monteiro Fernandes (2018), ao se 

referir à subordinação em dois aspectos distintos que cruzam essas novas relações 

do mundo laboral: a subordinação jurídica, pautada no critério de hierarquia com a 

presença do binômio “autoridade/obediência”; e quanto à função do Direito do Trabalho 

a qual possui critérios  éticos-sociais as quais buscam conter abusos através do seu 

sistema normativo específico  e autônomo. 

Em contraste, o trabalhador autônomo caracteriza-se por ser aquele ausente 

de subordinação jurídica e, dessa maneira, não regulado ou apto a suportar os riscos 

inerentes à própria atividade econômica, a chamada força negocial (ALVES, 2019). 

Essa concepção faz com que os trabalhadores parassubordinados também 

encontrem dificuldades de pertencimento à essa definição, pois possuem tal força de 
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independência enfraquecida devido os mecanismos de determinação do trabalho 

existentes nos aplicativos (ALVES, 2019). Ademais, embora executem o serviço de 

forma flexível, possuem objetivos unilateralmente determinados pelo empregador, o 

que Alves (2019, p.35) determina como "teia de relações comerciais à qual se 

encontra vinculado e dependente". 

Diante desse cenário, a idéia da parassubordinação surge como um “terceiro 

gênero”, o qual ainda prematuro, sofre diretamente as consequências da 

descentralização  produtiva, avanços tecnológicos e da economia pós industrial, além 

de apresentar a subordinação no aspecto econômico como grande elemento entre 

prestador e tomador de serviço (ALVES, 2019). Dessa forma, a partir de uma 

regulamentação algorítmica que se sustenta sobre a confiança, vigilância e a 

responsabilização do trabalhador sobre os riscos da atividade exercida, os 

trabalhadores parassubordinados encontram-se em um cenário de hipossuficiência 

ainda mais gravoso (SLEE, 2017). 

Esse contexto é perceptível ao tratar da impossibilidade de qualquer acordo de 

preços sobre o serviço, por vez que a tarifação é fornecida pelo próprio aplicativo; a 

ignorância do trabalhador sobre o modo de distribuição das demandas, visto essa ser 

influenciada pela avaliação dos consumidores e implicar diretamente na distribuição 

de renda, bem como na possibilidade de desligamento dos aplicativos sem aviso 

prévio ou qualquer proteção trabalhista (UCHÔA DE OLIVEIRA, 2020). 

Ademais acrescenta-se a difícil separação de limites entre a vida pessoal e 

profissional e o obscurecimento de linhas que separam os trabalhos de tempo integral 

e os casuais (SUNDARARAJAN, 2019). Isso implica dizer que a uberização 

proporciona a vida do sujeito em trabalho, exaurindo sua existência e emocional a 

partir da negativa a  desconexão das redes, não impondo a ele a jornada excessiva de 

trabalho mas convencendo-o a realizá-la (FERREIRA; ROCHA; FERREIRA, 2020). 

Nesse sentido, a uberização como uma nova forma de gerir, organizar e controlar o 

trabalhador tolhe totalmente a liberdade desses sujeitos ao submetê-los em uma 

condição de submissão, embora não direta nem jurídica (ABILIO, 2019; ALVES, 

2019). 

Como efeito, vislumbra-se que o trabalhador parassubordinado acaba por não 

receber a proteção atribuída ao trabalhador subordinado, devido a restrição do 

conceito em seu sentido clássico e, consequentemente, não usufrui os benefícios 

atribuídos ao trabalhador autônomo. Nesse sentido, a parassubordinação é 
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corretamente definida por Alves (2019) como desreguladora e restritiva, sendo 

devidamente pontuado que a tutela trabalhista se dá pela hipossuficiência do 

trabalhador - a qual é possível resumir à dependência econômica-, não devendo partir 

da possibilidade de coordenação da prestação pelo patrão para a possibilitar a 

existência de amparo legal. Para além disso, Cassar (2017) complementa esse 

raciocínio ao interpretar a subordinação passível de existir em diversos níveis, logo, 

no caso dos trabalhadores parassubordinados, a existência do elemento de 

pessoalidade e a remuneração coexistem a uma subordinação existente, embora 

frágil. 

Diante desse aspecto, a uberização como um fenômeno das sociedades 

modernas  e de extrema vinculação com a popularização da tecnologia, insere-se em 

um contexto de preocupação quanto às modificações nas formas de oferta do produto 

e descaso para com o trabalhador (WOODCOCK; GRAHAM, 2019; FERREIRA; 

SANTANA, 2020). 

Assim, existe uma confusão para além do seu conceito jurídico, a qual engloba, 

em particular, o limbo o qual estão inseridos na dificuldade, cada vez maior, da 

desvinculação entre o sujeito e sua atividade laboral devido a falsa ideia de 

independência (FERREIRA;  SANTANA; 2020). Sobre a precarização das relações de 

trabalho, José Claudio de Brito Filho diz: 

Em alguns casos, o exercício do trabalho não se dá de forma livre, sendo o 
trabalhador obrigado a prestar o serviço sem que essa seja a sua vontade e, 
via de regra, sem que a contraprestação mínima devida e outras condições 
sejam oferecidas pelo tomador dos serviços. (BRITO FILHO, 2016, p.12) 

Dessa forma, tal diferença de tratamento jurídico percebe-se injustificada e 

discriminatória, provando-se relevante em aspectos para além de mera dogmática 

jurídica ao ser capaz de influenciar diretamente na precarização de um grupo 

crescente de proletários brasileiros. Isso ocorre em decorrência da obsolescência de 

conceitos basilares do Direito do Trabalho e necessidade de modernização quanto a 

atribuição da responsabilidade sobre esses serviços não se tornarem discriminatórios 

(SLEE,2017; ALVES, 2019). Portanto, sob a luz dessa problemática, percebe-se que 

a invisibilidade dos entregadores de aplicativos ocorre não apenas no meio jurídico, 

mas também os insere  em um limbo social marcado pela marginalização e 

precarização da mão de obra, da lesão  à suas condições como sujeitos em face da 

ausência e da incerteza sobre os seu direitos, da perda da dignidade e negligência ao 

trabalho decente (FRANCO; FERRAZ, 2019). 
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3. A UBERIZAÇÃO E SUA RELAÇÃO AO CONTEXTO NEOLIBERAL E 

CAPITALISTA: OS IMPACTOS NO ÂMBITO PÚBLICO E PARTICULAR NA VIDA 

DAS ENTREGADORAS 

 

 O EMPREENDEDOR DE SI E O APAGAMENTO DA FIGURA FEMININA 

Elucidar quanto a adequação conceitual dos empregados parassubordinados na 

seara do Direito Trabalhista, como acima realizado, faz-se imperioso ao evidenciar a 

instrumentalização dos corpos em um cenário de valorização do pensamento 

meritocrático, originando uma desproporcional troca entre a mão de obra oferecida e 

o lucro adquirido, visível por exemplo na popularização da remuneração “salário por 

corrida” (ABILIO, 2020; FRANCO, FERRAZ, 2019, p. 850). Diante disso, é cristalina a 

influência dos ideais neoliberais e os avanços do capital frente às estruturas de 

trabalho, tornando perceptível que a problemática em questão transborda os limites 

da dogmática jurídica (ABILIO, 2019). Nesse sentido, este tópico objetiva desenvolver 

a problemática de modo a compreender como as relações de gênero no trabalho 

ganham novo formato com o avanço da uberização, tendo seus paradigmas 

reforçados nos dias de hoje (WOODCOCK, GRAHAM, 2020). 

A ampliação dessa análise parte da concepção do capitalismo como uma 

ordem social institucionalizada, visto expandir a percepção de fatores que 

convergem à precarização das forças de trabalho na modernidade (FRASER; 

JAEGGI, 2020). Assim, como mencionado por Alves (2019, p.48): 

O capitalismo se vale de um discurso de ampla liberdade de trabalho. Mas na 
realidade, salienta Murilo de Oliveira, constrói relações sociais, políticas e 
econômicas com fios invisíveis (ocultações), colocando o trabalhador sempre 
na condição de dependente 

 

À vista disso, tratar da influência de diversos campos da vida humana ocorre 

para ser possível observar que, obtendo como marco o capitalismo industrial, fora 

incorporada a premissa de emancipação do homem em relação aos sistemas 

anteriores, considerando  fatores políticos, sociais e econômico (ALVES, 2019). Logo, 

ambicionava-se a afastar as  condições precárias vividas por aqueles trabalhadores 

que repercutem diretamente na realidade que vive-se atualmente, com o crescimento 

do novo proletariado digital ou, como mencionado por Antunes (2020) a escravidão 

digital. Como consequência, tal pensamento contribuiu com a construção de um novo 

mundo, o qual haveria concorrência entre iguais e, dessa forma, divergindo por 

completo do sistema feudalista e escravista existentes até tal momento (ALVES, 
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2019). 

Diante dessa alteração na estrutura do sistema capitalista, essa exploração da 

mão  de obra é substituída pela expropriação, a qual é definida como um processo 

atroz, que não visa trocas iguais (FRASER; JAEGGI, 2020). Dessa maneira, 

possuindo como característica a violência explícita que passa a reger as relações 

laborais, simbolizando a perda de inocência das trocas mercadológicas (FRASER; 

JAEGGI, 2020). 

Essa estrutura permanece na atualidade em novos moldes, não vinculando 

apenas o cultivo da terra como limitador da escolha do proletariado, mas trazendo à 

tona novas forças que submetem esses indivíduos à trabalhos abusivos, no nível 

público e particular,  bem como no que tange à produção, reprodução social, economia 

e expropriação (PATEMAN, 2018; FRASER; JAEGGI, 2020). Logo, a mitigação da 

promessa liberal de liberdade do indivíduo emerge, evidenciando que a construção do 

“novo mundo” ainda permanece atrelado aos princípios escravistas e de servidão, 

embora apresente-se em novos moldes como: a desregulamentação, flexibilização e 

terceirização como meios de uso da força de trabalho humana em prol da reprodução 

do capital (ANTUNES, 2000). 

Nesse sentido, ao citar Marx, Rahel Jaeggi é assertiva ao definir o duplo sentido 

da liberdade de trabalho no capitalismo: “Os trabalhadores são livres para trabalhar, 

mas também são livres para ‘morrer de fome’, caso não firmem um contrato de 

trabalho” (FRASER; JAEGGI, 2020, p.30). Nesse sentido, para manter-se, o 

capitalismo permanece em uma constante busca por mercados livres, a qual tem seu 

modo de execução cada vez mais aprimorado, à exemplo da informatização dos 

serviços de entrega, símbolo da vulnerabilidade sofrida pelos empregadores a partir 

dos avanços da uberização (FRASER; JAEGGI, 2020). Sobre essa relação, Ricardo 

Antunes bem assevera: 

Aqui é preciso fazer um breve parêntese: a precarização não é algo estático, 
mas um modo de ser intrínseco ao capitalismo, um processo que pode tanto 
ampliar como reduzir, dependendo diretamente da capacidade de resistência, 
organização e confrontação da classe trabalhadora. (ANTUNES, 2020, p. 62, 
grifos do autor) 

Nesse contexto de readaptação do capital, questiona-se então por quais 

motivos os trabalhadores parassubordinados -e nesse caso, especificamente os 

entregadores de aplicativo- cedem a essa nova morfologia do trabalho e da 

precarização. 
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Como forma de responder esse questionamento, investiga-se ainda a estrutura 

dessa problemática e percebe-se que trabalhadores parassubordinados são atraídos 

pela promessa de autonomia das suas atividades, sendo sobre eles despejado o 

discurso de poder de comando sobre si e autodireção no trabalho (ANTUNES, 2020). 

No entanto, tal relação é cercada de submissão sobre os resultados cobrados pela 

plataforma digital por meio de uma relação de dominância implícita no consciente dos 

trabalhadores, os quais através de metas e do assédio moral como estratégia de 

gestão, possuem uma extração cada vez mais agressiva de mais-valor sobre todos 

os espaços que o capital pode transformar em trabalho (ANTUNES, 2020). 

Diante dessa conjuntura, o poder das redes e plataformas digitais aludem à 

essência liberal de total liberdade individual, ao tempo que dissimulam seus 

“espectros de controle”, executados por meio de seus algoritmos e diretrizes 

(WOODCOCK; GRAHAM, 2020). Tal lógica corresponde aos seguintes termos: 

Porque o efeito procurado pelas novas práticas de fabricação e gestão do 
novo sujeito é fazer com que o indivíduo trabalhe para a empresa como se 
trabalhasse para si mesmo e, assim, eliminar qualquer sentimento de 
alienação  e até mesmo qualquer distância entre o indivíduo e a empresa que 
o emprega. Ele deve trabalhar para sua própria eficácia, para a intensificação 
de seu esforço, como se essa conduta viesse dele próprio, como se esta lhe 
fosse comandada de dentro por uma ordem imperiosa de seu próprio desejo, 
à qual ele não pode resistir. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.322) 

Como ferramenta para a aplicação desse método de dominância, observa-se 

que a fixação dessa estrutura exploratória ocorre pela estabilização de uma 

moralidade neoliberal, a qual é objeto de análise por Wendy Brown (2019). Dessa 

forma, uma vez que a autora debruça-se sobre a teoria de Friedrich Hayek, percebe o 

neoliberalismo como um projeto político moral que visa proteger as hierarquias 

tradicionais, negando a própria  ideia do social e restringindo radicalmente o alcance 

do poder político democrático (BROWN, 2019). Em consonância a isso, Antunes 

(2000) completa tal raciocínio ao perceber tal corrente ideológica como um projeto 

que, além de político, é social e econômico, por esse motivo capaz de afetar o Direito 

do Trabalho de diversas formas. 

Isso muito se refere ao porquê das mulheres entregadoras serem invisibilizadas 

no discurso popular sobre a exigência de direitos aos trabalhadores 

parassubordinados, umas vez que, apesar das transformações ocorridas nas 

estruturas de trabalho com a reestruturação do capital após a II Guerra Mundial e a 

popularização da ideia de Welfare  State, a idéia de proteção no labor não se estendeu 
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para além da figura do homem branco, assim negligenciando os padrões de trabalho 

precarizados realizados por minorias, entre elas as mulheres (WOODCOCK; 

GRAHAM, 2020). Isso ocorre pois, além dessas figuras femininas serem consideradas 

mão de obras de baixo custo, contrariam o ideal moral da divisão sexual do trabalho 

e não pertencimento à esfera pública, o que justifica sua invisibilização inclusive no 

aparato legal frente a universalização do sujeito portador de direitos, o qual Pateman 

(2018) atribui como responsabilidade às teoria de influência liberais (MENESES; 

JACOB, 2016). 

Esse pensamento reside na lógica de separação entre as esferas públicas e 

privada fundada em critérios universais e impessoais sobre uma lógica patriarcal 

quanto a  natureza feminina ser submetida aos homens e, por consequência, à esfera 

privada a qual  o lar se encontra (PATEMAN, 2018). Nesse sentido, apesar de inegável 

a importância do ambiente doméstico, faz-se necessário observar as estruturas de 

trabalho assalariado nas quais as mulheres estão inseridas e, portanto, a vivência no 

âmbito público de suas vidas,  por vez que há a inegável união entre Estado e mercado 

na institucionalização das opressões por elas sofridas (BIROLI, 2018). 

Em consequência disso, as mulheres tornam-se mais propícias a trabalharem 

em empregos segregados, vinculados à esfera privada do lar, com menor status, 

pagamentos e menores proteções sociais, assim, aquelas que fogem à regra 

submetem-se a um processo de invisibilização (WOODCOCK; GRAHAM, 2020). Com 

base nisso, não há surpresas em perceber o apagamento da mulher entregadora, pois 

sua figura não é o universal ao ser tratado sobre essas demandas. Resultante dessa 

base moral e da globalização do capital percebem-se piora nos riscos sofridos pelas 

entregadoras quanto às desigualdades sociais, nas relações de trabalho e saúde 

em meio a flexibilização  (HIRATA, 2002). 

Como efeito desse cenário, apesar das transformações advindas da 

financeirização  e mundialização do capital, a consciência sobre a figura capaz de 

realizar a atividade laboral ainda possui a ideia do homem integralmente para o capital, 

o qual possui a sexualidade e virilidade canalizados para a produção, em prevalência 

ao arquétipo da fragilidade feminina (ANTUNES, 2020). Portanto a concepção de 

virilidade vinculada à  pressão e dinâmica do trabalho de entrega, remete à uma postura 

agressiva excludente das  mulheres responsável por estabelecer conjuntamente uma 

relação de desprezo responsável por expor ainda mais as entregadoras ao assédio 

moral e sexual (MENESES; JACOB, 2016). Assim, além das exaustivas ferramentas 
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de controle estabelecidas pela dinâmica da uberização, o possível enquadramento do 

assédio moral sofrido pelas entregadoras de aplicativo são acrescidos da 

subalternização e insegurança em sua condição de trabalho. 

Ainda quanto tal aspecto, Brown (2019) trata sobre o temor do neoliberalismo 

frente o ideal de justiça social, fazendo com que as peculiaridades dos indivíduos 

sejam ignoradas devido a existência de um ambiente meritocrático adequado ao 

ajuste espontâneo do mercado e de seus valores morais, presente no seguinte trecho: 

E então Hayek passa rapidamente pela alegação de que o indivíduo 
moralmente correto ou que trabalha arduamente pode não ser recompensado 
por sua virtude para então declarar que ‘a desigualdade é essencial para o 
desenvolvimento’ e que ‘a evolução não pode ser justa’ no sentido popular da 
palavra (BROWN, 2019, p.46) 

 

Ou seja, a liberdade individual é responsável por controlar as relações mesmo 

que  represente a inexistência de proteção legal e desregulamentação. Em meio à 

esses ideais,  tal cenário se encontra em um embate o qual a flexibilização das 

relações de trabalho garante a ocupação produtiva em detrimento da dignidade e 

liberdade individual, justificado por Brito Filho e Ferreira devido ao “retrocesso social, 

e isto se deve,  principalmente, pela quebra do caráter protecionista do Direito do 

Trabalho” (ALVES; NEVES; RESQUE,2019, p.166). 

Em face desse aspecto, a condição existencial das entregadoras de aplicativo 

enfrentam um degrau a mais sobre o desmonte de direitos trabalhistas. Isso ocorre, 

por vez que a ausência de regulamentação implica no total apagamento de direitos 

basilares sobre a proteção de sua integridade e sobre seus direitos individuais 

básico, não sendo suficiente a precarização resultante da moralidade neoliberal sobre 

os aspectos sociais inerentes à condição de humanas mas, também, às 

especificidades vinculadas ao feminino. Logo, deve-se observar que a criação 

normativa acabou por reproduzir uma lógica excludente em sua omissão (MENESES; 

JACOB, 2016). 

Desse modo, embora homens e mulheres que exerçam o trabalho de entregas 

sofram a mesma precarização quanto negociação coletiva, direitos de proteção do 

emprego e sistema nacional de seguros, a universalização do sujeito portador de 

direitos  gira em torno de uma lógica masculina herdada das teorias contratualistas, as 

quais o discurso cerca o conceito genérico de indivíduo (WOODCOCK; GRAHAM, 

2020; PATEMAN, 2018). 

Em decorrência disso, dá-se a vivência diferenciada dos dispositivos formais 
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entre homens e mulheres (BIROLI, 2018). Assim, não são atendidas as 

individualidades femininas pelas reivindicação ao ordenamento jurídico, seja nos 

aspectos biológicos, como gravidez, ou sociais como a dupla jornada de trabalho 

(produtivo ou reprodutivo),  temor à assédios físicos, morais e sexuais e seguridade 

social (ANTUNES, 2020). 

Dito isso, ainda sobre os aspectos da teoria de Hayek, Brown (2019) discorre 

sobre como tal pensamento tornou-se uma espécie de senso comum do 

neoliberalismo, o qual pauta-se na naturalização da desigualdade e sua importância 

para o desenvolvimento, por meio do estímulo à rivalidade, competitividade, 

interiorização das coerções e flexibilização do trabalho e de direitos, sendo 

inconcebível uma evolução justa (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Sobre a concepção desse sujeito universal da nova ordem neoliberal, Dardot e 

Laval (2016, p.139) afirmam: 

Contudo, o mercado não é mais o “ambiente” natural no qual as mercadorias 
circulam livremente. Não é um “meio” dado de uma vez por todas, regido por 
leis naturais, governado por um princípio misterioso do equilíbrio. É um 
processo regulado que utiliza motivações psicológicas e competências 
específicas. 

Logo, os indivíduos são inseridos em um contexto exploratório sob o manto do 

consentimento e livre adesão (ANTUNES, 2000). Esse contexto é marcado pela 

transformação das atividades em uma lógica de custo capaz de impor disciplina sob 

os trabalhadores e característico do ideal de “empreendedorização” do indivíduo 

presente nas estruturas neoliberais (DARDOT; LAVAL, 2016; BROWN, 2019). Dessa 

maneira, direcionando os trabalhadores ao sistema de compartilhamento e 

terceirização responsável por capitalizar suas posses, conexões e tempo, o qual é 

latente em meio à precarização do trabalho pelo processo de uberização (BROWN, 

2019). 

Assim, a ideia de “empreendedor de si mesmo” tende por capitalizar ao máximo 

a existência humana, atribuindo ao empregado o ônus de arcar com todos os prejuízos 

físicos, psicológicos, materiais e de execução do trabalho enquanto está a mercê de 

uma disponibilidade perpétua (ANTUNES, 2020). Alves (2019) complementa tal 

raciocínio ao afirmar que a criação de tal ideal de trabalhador subordinado e 

empreendedor colabora para que a cobrança desses trabalhadores se dê pelo 

incentivo ao seu empenho, subordinando os indivíduos no nível da consciência: 
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Os mecanismos de controle sobre os trabalhadores são diluídos no 
imaginário  e no simbólico de que o verdadeiro empregado na atualidade não 
precisa de capataz: ele deve ser seu próprio capataz (ALVES, 2019, p.54) 

Ao tratar desses novos moldes adotados pelas sociedade neoliberais, Antunes 

(2000) aponta como uma das principais consequências dessa reestruturação o 

aumento do trabalho feminino, principalmente nos trabalhos precarizados e 

desregulamentados. Portanto, não destoando de tais efeitos a invisibilidade das 

entregadoras. Ademais trata- se aqui de uma mudança qualitativa que não implica na 

substituição do trabalho pela real empreendedorização, mas na intensificação levada 

ao limite das formas de exploração do  trabalho. Assim, as constantes transformações 

do capital como no caso da uberização não  se trata da mulher exercer novos papéis 

na organização do trabalho, mas de ser alvo cada  vez mais fácil do modo de produção 

capitalista (SAFFIOTI, 1976). 

Dessa forma, diante do contexto capitalista e neoliberal de sua origem, a 

uberização deve ser analisada a partir de uma ótica para além das amarras do meio 

jurídico  ou econômico, visto seus efeitos e mecanismos de execução transcendem 

tais esferas. Dessa forma, a compreensão de que a sua desregulamentação, 

informalização, intensificação como nocivos às relações coletivas e individuais de 

emprego adquire mais  profundidade a partir de um olhar atento e capaz de evidenciar 

as falhas do discurso de liberdade absoluta e, principalmente quando realizado um 

recorte de gênero sobre a problemática (ANTUNES, 2020). 

Nesse sentido, embora seja alegada a ausência de discriminação e tecnicidade 

dos  aplicativos, nota-se a precarização da força laboral feminina de forma sistematica 

e estrutural, a qual Woodcock e Grahan (2020, p.37) sintetizam nos seguintes 

termos: “Although many commentators will claim that ‘machines don’t discriminate’, 

the issue is that people – and the people that design and build machines – do.” 

Por fim, percebe-se que essa mudança organizacional do trabalho afetas às 

entregadoras em dois aspectos: a moralidade criada pelos ideais neoliberais ignora a 

figura feminina que executa atividades “masculinas”, como a realização de entregas, 

pois esse não é o papel considerado destinado à elas, não há relação de pertencimento 

que, por consequência, origina na invisibilidade (WOODCOCK; GRAHAM, 2020). Em 

decorrência disso, o segundo aspecto reflete-se na universalização do sujeito portador 

de direitos pois, uma vez que idealmente as mulheres não pertencem a esses papéis 

sociais não há a necessidade de direitos para protegê-las apesar das peculiaridades 
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referentes ao  exercício do seu labor. 

Assim, sistematicamente, contribui-se para a invisibilidade das entregadoras 

diretamente em suas relações interpessoais, sociais e de trabalho pois, como 

menciona Biroli (2018, p.31): “a posição de desvantagem da mulher atualiza-se, 

assim, nos novos  padrões de organização do trabalho no capitalismo”. 

 

A divisão sexual do trabalho e o avanço dos papéis de gênero como opressão ao 

labor feminino 

  

Acima elucidou-se quanto à relação do capital e do neoliberalismo sobre 

a precarização dos aspectos públicos da vida das entregadoras de aplicativo. Desse 

modo, como determinado por Pateman (2018), uma vez que de impossível 

dissociação, faz-se imperioso analisar a influência da flexibilização do trabalho sobre 

a esfera privada dessas  mulheres e, consequentemente, como essa realidade contribui 

para vulnerabilizá-las ainda  mais. 

Para que seja possível compreender esse panorama, deve-se partir da análise 

quanto à acumulação do capital por meio do trabalho como forma de degradação das 

mulheres, visto a acumulação primitiva ter sido entrecruzada pela divisão sexual do 

trabalho como conhece-se na atualidade (FEDERICI, 2017). Deste modo, para 

identificar as raízes desse cenário retoma-se o período pré-capitalista, momento o qual 

as mulheres,  embora enquadradas em uma condição social, política e jurídica inferior 

aos homens, possuíam papel econômico significativo nas sociedades, se 

manifestando no trabalho produtivo e não apenas reprodutivo (SAFFIOTI, 1976). 

Entretanto, com o advento do mercado e do imperialismo a partir de um 

processo  descontinuado e vil, as relações entre mestres e servos se alteram ao ponto 

da acumulação deixar de ser tão vantajosa, o que Federici denomina como tendência 

crônica à desacumulação, antecedendo à crise feudal que viria a seguir (FEDERICI, 

2017). Em face dessa crise de acumulação, a exploração de novos territórios é 

vislumbrada como a única alternativa restante aos Estados sobre a reestruturação 

socioeconômica por meio do capitalismo, a qual ocorre pela concentração anterior de 

capital e do trabalho, simultaneamente a dissociação entre mão de obra e meios de 

produção (FEDERICI, 2017). 

Diante disso, a filósofa afirma que o processo de transição do feudalismo para 

o capitalismo possui correlação à divisão sexual do trabalho por não apenas vincular-
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se ao  processo de acumulação primitiva mas, também, simbolizar a construção de 

uma estrutura hierárquica, a qual os elementos diferenciadores, como gênero e raça, 

contribuíram para criação da figura do proletariado do modo conhecido na atualidade 

(FEDERICI, 2017). Sobre os efeitos dessas mudanças estruturais, observa-se a 

transformação do corpo feminino como instrumento do trabalho reprodutivo, e ao 

tempo que essa marginalização ocorre, o rompimento do protagonismo das mulheres 

sobre o fundamento de mitos que visavam comprovar o poder dos homens, sendo o 

mais famoso a “caça às bruxas" (FEDERICI, 2017; SAFFIOTI, 1976). 

Nessa conjuntura, o estabelecimento do sistema capitalista a partir da 

revolução de preços e, principalmente, da privatização das terras, contribuiu para a 

dissipação das forças do proletariado e, para além disso, a construção de uma ordem 

patriarcal (FEDERICI, 2017). Em meio a isso, as mulheres ganharam destaque nas 

luta contra cercamento de territórios pois, além das implicações econômicas, tal 

estratégia acarretou  no fim das terras comunais e, em consequência, o fim do 

exercício de suas vidas sociais (FEDERICI, 2017). 

Como consequência desses fatos históricos, além da perda simbólica de poder, 

as  mulheres foram direcionadas à solidão do lar. Como agravante desse cenário, com 

o posterior advento da Revolução Industrial, a divisão sexual do trabalho adquire 

novos moldes que sufocam as mulheres ainda mais no interior dos lares, situação 

essa que resume-se da seguinte maneira: 

À medida que a industrialização avançava, transferindo a produção 
econômica da casa para a fábrica, a importância do trabalho doméstico das 
mulheres passou por um desgaste sistemático. Elas foram as perdedoras em 
duplo sentido: uma vez que seus trabalhos tradicionais foram usurpados 
pelas fábricas em expansão, toda a economia se deslocou para longe da 
casa, deixando muitas mulheres em grande parte despojadas de papéis 
econômicos significativos. (DAVIS, 2016, p.219) 

Assim, uma vez ressignificado sob a ótica do capital, os serviços domésticos 

não são integrados como componentes da estrutura capitalista por não serem 

reconhecidos como trabalhos de fato, mas percebidos como uma pré condição, ou 

como afirma Davis (2016, p.224): “em outras palavras, o processo de produção 

capitalista pressupõe a existência de um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores 

exploráveis”. Em decorrência  disso, significa dizer que a divisão sexual do trabalho não 

se refere apenas à condicionante de gênero para o trabalho doméstico, mas do 

estabelecimento de uma estrutura de poder desigual de sustentação da reprodução 

social e exploração econômica, a qual trilhou caminho para a criação da ideologia de 
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uma feminilidade inocente, frágil e do lar (DAVIS, 2016; FEDERICI, 2019). 

Portanto, a subsequência desse processo histórico não apenas contribuiu para 

a formação de um grupo social apagado e precarizado em meio à estrutura 

organizacional do trabalho, mas também para a formação do estereótipo da mulher e 

do labor a elas encarregados. Assim, valendo-se da ideia de Simone de Beauvoir 

(2016) que a construção social da figura feminina se dá pelas condições externas à 

meramente o sexo biológico, percebe-se o papel fundamental da instauração do 

capitalismo na relação de dominância e desvalorização no meio ambiente de trabalho. 

Desse modo, a industrialização é diretamente proporcional ao aumento da 

dependência econômica feminina em um enquadramento de desigualdade estrutural, 

a qual será marcada pela dicotomia da relação de valor das atividade domésticas 

voltadas às demandas do lar e o poder de trocas econômicas e lucro da estrutura 

industrial (DAVIS, 2016). Outrossim, por mais que as mulheres ultrapassassem as 

fronteiras da esfera privada, não eram consideradas trabalhadoras completas, 

tornando as diferenças de  gênero ferramenta de sobrelucro para a exploração mais 

incisiva do que os homens em longas jornadas, salários reduzidos e condições 

precárias (DAVIS, 2016). Desse modo, como bem colocado pela socióloga Heleieth 

Saffioti (1976), a marginalização do labor feminino implica conjuntamente à 

marginalização da mulher como parte da sociedade. 

Portanto, observa-se que apesar das transformações tecnológicas, a figura da 

mulher permanece sob a característica de bem comum, incorrendo em um sistema de 

subordinação ao homem e à família, sendo esta associada à um “microestado” 

(FEDERICI, 2017). Em virtude disso, os efeitos do estabelecimento do capitalismo se 

intensificam, levando as mulheres a coerção cada vez mais intensa sobre o papel 

social de “esposa ideal - passiva, obediente, parcimoniosa, casta, de poucas 

palavras e sempre ocupada com suas tarefas” (FEDERICI, p.205, 2017). Destarte,  

resume-se essa lógica da seguinte forma: 

Foi a partir desta aliança entre os artesãos e as autoridades das cidades, 
junto com a contínua privatização da terra, que se forjou uma nova divisão 
sexual do trabalho ou, melhor dizendo, um novo "contrato sexual", segundo as 
palavras de Carol Pateman (1988), que definia as mulheres em termos - mães, 
esposas, filhas, viúvas - que ocultavam sua condição de trabalhadoras e davam 
aos homens livre acesso a seus corpos, a seu trabalho e aos corpos e ao 
trabalho de  seus filhos. (FEDERICI, p.191, 2017) 

À vista disso, constata-se que, embora arcaico, o ideal que cerca o trabalho 

doméstico continua aprisionando e contrariando a idéia de mulheres como seres 
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humanos, destacando-se inclusive os impactos dessa concepção sobre os papéis e 

estigmas impostos às mulheres de diferentes raças e etnia (HOOKS, 2020). Isto posto, 

tratar da divisão sexual do trabalho sob a ótica do capital é imperioso para 

compreender a precarização da mão de obra feminina e a sua invisibilidade 

sistemática, principalmente no campo econômico e no mercado informal de trabalho, 

nesse ponto atingindo diretamente o contexto das entregadoras de aplicativo. Assim, 

Heleieth Saffioti justifica esse fenômeno a partir do seguinte raciocínio: “Trata-se de 

setores de atividades que os capitalistas não tiveram interesse em explorar, porque o 

capital busca os ramos mais rentáveis da economia, as atividades que podem render 

mais lucros.” (SAFFIOTI, 1987, p.49) 

Posto isso, a precarização da mão de obra feminina se dá em muitos aspectos 

que  contribuem para a sua invisibilidade e falta de prestígio social, situação agravada 

ainda mais, de maneira paradoxal, em meio ao processo de globalização e expansão 

dos mercados informais e uso da tecnologia. Este contexto é marcado pelo o que Hirata 

(2002) descreve como a bi-polarização do trabalho feminino na modernidade, ou seja, 

a oposição entre o avanço das mulheres em carreiras bem sucedidas 

simultaneamente o condicionamento de outras ao subemprego, contexto que se 

encaixa na existência das entregadoras de aplicativo, demonstrando os méritos e 

mazelas persistentes na emancipação feminina por meio do trabalho. 

Nesse panorama, o trabalho feminino se insere em um contexto de 

reestruturação  da economia mundial, o qual passa a ser fortemente marcado por um 

processo de feminização da pobreza e crise no trabalho reprodutivo, manifestados na 

nova divisão internacional do trabalho e no crescimento do mercado de serviços 

(FEDERICI, 2019; HIRATA, 2002). Desse modo, em consonância aos papéis de 

gêneros, os trabalhos socialmente admitidos a serem executados por mulheres 

possuem natureza afetiva, doméstica e sexual pois são contrapostos às atividades 

realizadas por homens, associadas  à virilidade, racionalidade e, como Sousa e 

Guedes (2016) colocam, ao homo economicus. Portanto, o que foge à essa regra, 

como o trabalho das entregadoras de aplicativos, é invisibilizado no discurso popular 

e nas metas de políticas públicas, pois trata-se de uma atividade que confronta a 

fragilidade imposta às mulheres. 

Com base nisso, ao confrontar as transformações advindas da adaptação do 

capitalismo sobre a mão de obra feminina, percebe-se que seus efeitos econômicos 

se sobrepõem a um cenário social e cultural originário na esfera privada, o qual é 
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responsável  por consolidar a hierarquia existente dentro e fora do ambiente de 

trabalho (MENESES; JACOB, 2016). Desse modo, tratar sobre isso no contexto da 

sociedade brasileira, Saffioti explica a construção social desse processo da seguinte 

maneira: 

A sociedade investe muito na naturalização deste processo. Isto é, tenta fazer 
crer que a atribuição do espaço doméstico a mulher decorre de sua 
capacidade de ser mãe. De acordo com este pensamento, é natural que a 
mulher se dedique  aos afazeres domésticos, aí compreendida a socialização 
dos filhos, como natural sua capacidade de conceber e dar a luz. (SAFFIOTI, 
1987, p. 9) 

 

Isto também implica dizer que, com o crescimento dos mercados uberizados e 

o fortalecimento do ideal de empreendedor de si, os espaços considerados “livres” 

pelo capital são englobados a essa lógica (DARDOT; LAVAL, 2016). Logo, as relações 

humanas passam a integrar um caleidoscópio formado por partes da vida dessas 

trabalhadoras, o qual em meio a estranheza e desorientação, misturam-se os vínculos 

familiares ao capital. Explanado isso, compreende-se que a divisão sexual do 

trabalho, inserida na economia global, afeta a esfera privada, nesse caso referindo-se 

às entregadoras de aplicativo, pois exige dessas mulheres um tipo específico de 

trabalho, sexualidade, família e procriação, visando transformá-la em ambiente de 

produção do capital (FEDERICI, 2019). 

Diante dessa condição, as mulheres são sobrecarregadas com maiores 

responsabilidades domésticas, justificadas pelo papel social a elas impostos, e sofrem 

com a conciliação do trabalho externo ao lar sendo, para tanto, necessária a realização 

de serviços em tempo parcial, flexíveis e, consequentemente, com menores 

remunerações (MENESES; JACOB, 2016). Essa assimetria das relações de gênero 

reproduz o que a literatura sobre o tema denomina como dupla jornada de trabalho 

feminino, ou seja, o não esgotamento do trabalho dessas mulheres na esfera 

pública, mas a extensão do seu período de trabalho no âmbito privado (SOUSA; 

GUEDES, 2020). Em outros termos, corresponde à responsabilidade exclusiva 

direcionada a elas sobre o labor não remunerado, caracterizado pelas tarefas 

domésticas, familiares e morais, bem como a inexistência do devido momento de 

descanso ou lazer individual (JABLONSKI, 2010). 

Como indicativo desse cenário, observa-se que, de acordo com a OIT (2016), 

as mulheres trabalham cerca de pelo menos duas vezes e meia mais que os homens 

no que se refere às atividades do lar, entendidas como não remuneradas, de cuidado e 
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domésticas.  Em consonancia, a parcela do sexo feminino trabalha mais horas que a 

parcela do sexo masculino quando trata-se do trabalho pago e não pago (OIT, 2016). 

Desenvolvido esse panorama, é possível concluir que as trabalhadoras, em 

particular as entregadoras de aplicativo, são impactadas pelas alterações na divisão 

sexual  do trabalho causadas em particular pela mudança na forma de acumulação 

dos mercados capitalistas pois, mesmo que ocorrida a introdução das mulheres no 

mercado de trabalho, percebe-se que, embora tal fato benéfico em muitos aspectos, 

não foi o suficiente para a criação de uma estrutura mais igualitária entre homens e 

mulheres (SOUSA; GUEDES, 2020). Assim, a partir da constatação de Sousa e 

Guedes (2020) sobre o tempo econômico  das mulheres ser mais suprimido que o dos 

homens, conclui-se que, no caso das entregadoras de aplicativo, esse confronto de 

papéis ocorre de forma muito mais intensa devido os espectros de controle dos 

aplicativos impactarem diretamente no tempo restante a essas mulheres para as 

atividades pessoais e domésticas. 

A partir desse aspecto, embora a previsão constitucional do direito ao 

descanso, a  sua supressão às mulheres em face da imposição da dupla jornada de 

trabalho é esgotada  em últimos níveis no contexto de desgaste existencial inerente a 

uberização e da negação ao direito de desconexão, situação a qual não ocorre com 

os entregadores, tendo em vista a precarização em outros moldes restrita ao âmbito 

público de suas vida (FERREIRA; ROCHA; FERREIRA, 2020). Assim, é inegável o 

esgotamento físico e mental dos trabalhadores de aplicativo, no entanto, percebe-se 

o agravamento dessa característica ao analisar as circunstâncias explanadas acima 

que circundam as entregadoras. Desse modo, identifica-se a precarização desse 

trabalho para além da inerente ao sistema capitalista e neoliberal, mas 

estruturalmente vinculada à divisão sexual do trabalho e, por isso, sendo mais 

gravosas as essas trabalhadoras. 

Desse modo, quando Byung-Chul Han (2017) refere-se à sociedade atual como 

de desempenho e não mais de produção, sendo seu sujeito o empresário de si, 

ocupado com  desempenho, produção e não mais mera obediência, é imperiosa a 

distinção de como a fragilidade desses sujeitos se dá particularmente sobre homens 

e mulheres na chamada “sociedade do cansaço”. Como discorrido ao norte, o 

exaurimento das forças femininas que trabalham com aplicativos de entrega implica 

em um dano existencial mais incisivo e advindo de ambos os lados, precarizando a 

sua vida pública e privada, devido a negligência sobre a dignidade e individualidade 
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em face de direitos fundamentais e sociais básicos, como lazer e descanso 

(CARDOSO, 2015). 

Ademais, a somatória do trabalho produtivo e reprodutivo é agravada no 

contexto  brasileiro pois, devido a inexistência de instituições e medidas públicas que 

objetivem atender as demandas de educação, cuidado e atenção de crianças, idosos 

e deficientes, a inserção feminina no mercado de trabalho é sufocada, levando a 

submissão essas mulheres a trabalhos precarizados e mal remunerados (SOUSA; 

GUEDES, 2020). 

Por fim, entende-se que, embora o ingresso das mulheres nos serviço de 

entregas  por aplicativo seja um cenário subversivo aos papéis sociais a elas impostos, 

a ocupação  desses espaços considerados masculinos não inverte a estrutura central 

da divisão sexual do trabalho, na realidade perpetua e agrava a hierarquização 

existente (SOUSA; GUEDES, 2020). Além disso, a femininização do emprego, como 

denominado por Sousa e Guedes (2020), é atravessada por demais elementos 

capazes de agravar ainda mais esse cenário, sendo eles por exemplo raça, classe, 

fatores regionais e educação1, devendo serem considerados ao momento de 

salvaguardar os direitos trabalhistas e fundamentais dessas trabalhadoras 

(MANDALOZZO; MARTINS; SHIRATORI, 2010). 

 

4. AS OPRESSÕES SOFRIDAS PELAS ENTREGADORAS DE APLICATIVO SOB 

A LUZ DA TEORIA DE IRIS YOUNG 

 

A partir da escalada no raciocínio de como o trabalho das entregadoras acaba 

por  ser mais precarizado do que os homens inseridos no contexto da uberização, no 

que diz respeito aos patamares jurídicos, políticos e socioeconômicos, tal lógica 

culmina na percepção de como essas consequências contribuem para uma estrutura 

complexa de opressão sofrida por essas mulheres. Nesse sentido, o presente tópico 

objetiva classificar  essas opressões, com base no que até aqui explanado e no 

trabalho da filósofa Iris Young (1988) ao delimitar as cinco faces da opressão2 

permitindo, assim, identificar como as entregadoras são sufocadas por essas 

problemáticas e como o Direito contribui para evitar  sua invisibilidade. 

Para tanto, partindo da compreensão de Young (1988) sobre grupos serem 

pessoas  que compartilham de um modo de vida e de uma identidade em comum, 

geralmente marcados por serem minorias que se encontram impossibilitadas de 
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desenvolver adequadamente suas necessidades, pensamentos e sentimentos no 

cotidiano, é inegável a convergência à caótica realidade das entregadoras de 

aplicativo. Portanto, a opressão sentida por essas mulheres também se refere a um 

fenômeno estrutural, basilar à sociedade capitalista e neoliberal, que não advém de 

um poder tirânico ou da livre escolha, mas como reprodução das instituições 

econômicas, políticas e culturais (YOUNG, 1988). Dessa forma, isto implica dizer que, 

embora as entregadoras pertençam a um grupo já oprimido, elas tornam-se um novo 

grupo marcado pela omissão e necessidade de proteção aos seus direitos 

fundamentais. 

Realizado este panorama quanto à adequação teórica, a primeira face da 

opressão apontada por Young (1988) a ser analisada é a impotência, ou seja, a 

concentração do poder e decisões nas mãos de um grupo hierarquicamente superior. 

Este é o ponto de partida para a presente investigação visto mesclar-se à formação 

do novo proletariado uberizado, seja ele masculino ou feminino, pois todos esses 

trabalhadores estão a mercê da vontade dessas corporações (ANTUNES, 2020). Logo, 

devido o limbo jurídico e social o qual estão inseridos, a regularização algorítmica 

reflete na concentração do poder de decisão dos aplicativos sobre os trabalhadores 

de forma indireta, tendo em vista que a opressão pelo aumento da sua hipossuficiência 

em face da dependência econômica dos novos meios de trabalho passam a ser 

elemento basilar dessa nova organização, presente desde o âmbito do discurso até a 

aplicação de mecanismos que tentam impedir o desligamento do trabalho (ALVES, 

2019). 

Assim, quanto mais encurralados sobre esta nova logística, maior a opressão 

e menor poder de escolha dos entregadores, levando-os à uma nova etapa, a qual 

consiste na exploração, ou seja, o uso do trabalho alheio sem a justa compensação e 

a incidência sobre o controle dos corpos em prol do lucro cada vez mais elevado 

(YOUNG, 1988). Dessa maneira, esse tipo de opressão se fundamenta em uma 

estrutura de poder, a qual as relações de classe são camufladas pela crença de 

proteção legal à liberdade individual (YOUNG, 1988). 

Obtendo isso como pilar, a exploração sofrida pelas entregadoras divide-se em 

duas direções. A primeira consiste em um patamar geral, o qual assola homens e 

mulheres que trabalham com entregas de aplicativo, sendo percebido na lógica 

imposta pelo neoliberalismo sobre o empreendedor de si e a busca de novos mercados 

pelo capitalismo (BROWN,2019; FRASER; JAEGGI, 2020). Esse cenário é 
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caracterizado pela transferência do resultado do trabalho para o benefício de uma 

figura hierarquicamente superior, como forma de manutenção do poder, status e 

riqueza, nesse caso as empresas de aplicativo (YOUNG, 1988). 

Logo, como retrato de que homens e mulheres envolvidos com o trabalho de 

entregas possuem o controle de seus corpos e de seus trabalhos atravessados pela 

exploração, o documentário Pandelivery - Quantas vidas vale o frete grátis? (2020) 

expõe a precarização desses trabalhadores no contexto da Pandemia do Coronavírus. 

Assim, para além de um cenário o qual essas pessoas passaram a dormir nas ruas 

temendo o bloqueio dos aplicativos, extrapolando os limites de jornada de trabalho 

legalmente estipuladas e recebendo valores muito inferiores ao salário mínimo, a 

opressão sofrida por esse grupo é aumentada sobre níveis de possível lesão direta à 

saúde e à vida. 

Simultaneamente, no caso das entregadoras, a exploração também é exercida 

quando, por serem mulheres, são responsáveis pelo trabalho reprodutivo, ou seja, são 

elas as encarregadas por prover condições para que os homens realizem seus 

trabalhos e as crianças tornem-se futuras mãos de obra (YOUNG, 1988). Dessa 

maneira, apesar do trabalho exaustivo e perigoso, as entregadoras são atraídas para 

esse modelo pela flexibilidade entre família e labor, inserindo-se em um contexto de 

dupla jornada de trabalho que, além do desgaste físico, demanda energia para o afeto 

basilar a estrutura reprodutiva e hierárquica dos lares sobre um trabalho não 

remunerado (MEULDERS, 2003; FEDERICI, 2019). 

Ademais, para Saffioti (1976), além da condicionantes de natureza social, 

pautada  nos papéis de gênero detalhados anteriormente, as mulheres enfrentam na 

sociedade de classes condicionantes de ordem natural. Ou seja, partindo da lógica 

capitalista de exploração eternamente cíclica e, consequentemente, dependência 

econômica das classes  menos favorecidas, para a socióloga, situações como o 

período de gestação e aleitamento são momentos conflituosos, por permear o 

equilíbrio entre sua personalidade, família e o trabalho (SAFFIOTI, 1976). 

Portanto, a mitigação da sua liberdade em um cenário de “escolher trabalhar 

ou morrer fome” possui uma camada ainda mais vil, tendo em vista que na situação 

das entregadoras não há possibilidade escolha quanto a sua subsistência ou 

segurança em períodos delicados como estes (FRASER; JAEGGI, 2020). Assim, as 

explorações que as mulheres sofrem ocorrem como uma opressão no meio público 

durante o exercício das entregas, entretanto é no aspecto privado, através da divisão 
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sexual do trabalho, que as entregadoras são duplamente exploradas, e, portanto, 

duplamente oprimidas. 

Em sequência, Young (1988) determina a manutenção de grupos em condições 

precárias ou a exclusão destes como marginalização, incluindo condutas como 

preconceito, estigmas específicos e a percepção de não merecedores de condições 

dignas como formas de opressão ao sujeito. Dessa forma, sob um olhar superficial da 

problemática, a marginalização dos entregadores de aplicativo é notória, por vez que 

a mitigação da sua dignidade em favor da precarização do trabalho é evidente na 

instrumentalização do empreendedor de si para a continuidade de um excessivo lucro 

beneficiado pelo limbo jurídico que os cercam (ALVES, 2019; ANTUNES, 2020). 

A partir disso, os entregadores de modo geral, são marginalizado por não 

sofrem  apenas com a discriminação que acompanha a profissão mas, conjuntamente, 

serem vítimas da tentativa de conservação de uma estrutura de poder opressiva 

presente na omissão das empresas e do Estados sobre seus direitos fundamentais. 

Essa situação reflete diretamente nas demandas sociais desse grupo, como por 

exemplo a paralisação nacional desses profissionais no dia 1º de julho de 2020 (BBC 

News Brasil, 2020). 

Sobre a mesma lógica, a marginalização das entregadoras ocorre também em 

torno do preconceito e defesa de uma estrutura que as distancia de certas áreas da 

sociedade. Portanto, a moralidade sobre o pertencimento da mulher ao lar e à família 

confronta diretamente a percepção do trabalho como elemento emancipador feminino, 

capaz de permitir a participação da mulher na sociedade (SAFFIOTI, 1976). Logo, o 

possível equilíbrio que o trabalho poderia fornecer entre a esfera pública e privada é 

desafiado pelo preconceito que essas mulheres sofrem a partir do não pertencimento 

a essa espécie de trabalho e, assim, repudiando as suas figuras como trabalhadoras 

do ramo de entregas e como seres humanos (SAFFIOTI, 1976; MENESES; JACOB, 

2016). 

Ainda sobre os estigmas que essas mulheres carregam ao serem 

marginalizadas, destaca-se a possibilidade de reprodução dessa rejeição social por 

meio da violência, uma das faces da opressão mencionadas por Young (1988). Ou 

seja, a imposição de ataques injustos físicos ou verbais às entregadoras são 

mecanismos que demonstram a concepção de que aquele não é um local a ser 

ocupado por elas e, desse modo, são manifestados em vários tipos de assédio, sejam 

eles morais ou até mesmo sexuais (MENESES; JACOB, 2016). Tal condição é 
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ilustrada pelo documentário Entregue como uma garota (2020), no  qual entregadoras 

afirmam seu desconforto e vulnerabilidade sobre a atividade em um ambiente 

predominante masculino e, por sua vez, inseguro, tendo em vista que na dinâmica dos 

aplicativos não é possível saber onde e para quem serão realizadas as entregas. 

Simultaneamente, a marginalização também apresenta-se como uma zona 

cinzenta às mulheres, entretanto, manifestada na universalização da figura do 

entregador. Isso ocorre uma vez que, o contexto globalizado e flexível em que a 

uberização está inserida não significa inserção igualitária e digna da mulher nesse 

mercado de trabalho, a proteção dos seus direitos trabalhistas ou proteção social 

(ELEUTÉRIO, 2017; MEULDERS, 2003). 

Dessa forma, de acordo com Meulders (p.278, 2003), ao apresentar uma ótica 

neutra sobre a flexibilização do trabalho “coloca-se o esparadrapo depois da 

amputação, contra exemplo perfeito de uma política de mainstreaming", em que a 

igualdade entre homens e mulheres é mera aparência e ineficiente ao ignorar por 

completo as demandas femininas específicas sobre proteção social, saúde, 

remuneração e vida digna. 

Por fim, observa-se que todo esse cenário está inserido sobre a relação entre 

grupos dominantes que impõem sua visão de mundo, seja a partir dos ideais 

neoliberais do empreendedor de si ou o próprio machismo estrutural, portanto 

caracterizando a última face da opressão: o imperialismo cultural (YOUNG, 1988). 

Nesse contexto, percebe que as entregadoras ainda encontram-se em posição de 

inferioridade em relação aos homens, sendo necessário que, para uma mudança 

substancial dessa estrutura, a emancipação feminina só pode advir da supressão das 

desigualdades sociais, sejam elas de classe e de gênero (ELEUTÉRIO, 2017). 

Com sustento no que acima apresentado, as entregadoras são ao mesmo 

tempo afastadas do foco das demandas dos entregadores e, em consequência, 

vítimas da  marginalização da força de trabalho feminina, fazendo com que o sistema 

de produção crie um grupo invisibilizado, potencialmente explorável, discriminado e 

regulador da estrutura de opressão (SAFFIOTI, 1976). Em decorrência disso, observa-

se o sofrimento duplamente sentido por essas mulheres, o qual em face das 

tecnologias, novos status e novas formas de serviço, colide com um panorama ainda 

mais incisivo que os homens, enfrentando as mesmas lutas que eles e além (HIRATA, 

2002). Não obstante, o Direito nega-se a olhar para esses indivíduos, principalmente, 

as mulheres com a sua lente da justiça social, não neutralizando as diferenças, mas 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p.51611-51641 may. 2021 ISSN: 2525-8761 121 

partindo da equivocada ideia de que elas não existem (ELEUTÉRIO, 2017). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo debruçou-se na análise do modo de precarização do trabalho das 

entregadoras de aplicativos em meio ao contexto da uberização, se atendo 

principalmente  na identificação sobre essas mulheres serem ou não mais oprimidas 

que os homens no exercício das mesmas atividades. Dessa forma, partindo do 

raciocínio estrutural desde o ínicio apresentado, o qual observa a problemática sobre 

o prisma jurídico, econômico e social, percebe-se que de fato as entregadoras 

enfrentam maiores desafios em suas vidas pessoais e profissionais, os quais 

evidenciam que além da transformação quantitativa referente ao novo modelo 

organizacional de trabalho e o esforço demandado dos trabalhadores uberizados, a 

divisão sexual do trabalho é realmente alterada por esse novos moldes tendo em vista 

uma mudança qualitativa do trabalho feminino. 

Esta conclusão verifica-se ao observar que as entregadoras perpassam por 

uma precarização que engloba o perigoso discurso neoliberal e os elementos práticos 

do trabalho uberizado, porém agravados pelo simples fato de serem mulheres à luz 

de uma estrutura patriarcal e capitalista. Isso quer dizer que, além de elementos como 

o discurso  do empreendedor de si, a regularização algorítmica e ausência de proteção 

legal específica  a essa classe, as entregadoras lidam com uma realidade social que 

impacta profundamente  a sua integridade física, mental e dignidade. Logo, para além 

do reconhecimento como trabalhadoras, essas mulheres demandam o 

reconhecimento como pessoas de direito, que  encontram-se desprovidas de proteção 

social ou trabalhista e são maiores que os papéis a  elas impostos. 

Portanto, os objetivos alcançados por essa pesquisa foram capazes de 

identificar que, embora pareça um mero ciclo constante de circunstâncias prejudiciais 

às entregadoras, isso não prevalece quando entende-se que a perda de poder social, 

econômico e político da mulher no início das sociedades capitalistas é o marco 

simbólico  que leva ao limbo jurídico que engloba não só as entregadoras uberizadas, 

mas as mulheres de forma geral em um contexto de busca por novos mercados. 

Assim, vinculando esse cenário à permanência de papéis sociais impostos, a grande 

questão não  se dá na continuidade de uma estrutura de opressão, mas uma nova 

organização ainda mais agressiva por meio da transformação do trabalho. Com base 
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nisso, quando realizada a distinção teórica e classificação dessas espécies de 

opressões em marginalização, enfraquecimento, imperialismo cultural e violência é 

possível perceber que a precarização do trabalho das entregadoras acompanha, 

conjuntamente, uma vulnerabilidade de suas vidas privadas que não atinge os 

homens e contribui para que a realidade dessas mulheres  seja ainda mais exaustiva e 

invisibilizada pela sociedade e pelo Direito. 

Obtendo isso como pilar, compreende-se a real necessidade de políticas 

públicas que sejam intencionadas a diminuir os impactos trazidos pela uberização 

mas, acima disso, atentas aos desafios enfrentados pelas entregadoras no âmbito 

particular e público,  tendo em vista a impossível desvinculação destes. Não obstante, 

tendo em vista a dimensão do problema ultrapassar os limites do Direito Trabalhista, 

destaca-se que é utópica a conclusão que este sozinho é capaz de mudar a realidade 

da parcela feminina dessa classe de trabalhadores, no entanto não escapo à essa 

área do Direito o papel social de proteger e dar condições de dignidade aos 

trabalhadores ressalvadas suas diferenças. 

Nesse sentido, a metodologia utilizada se demonstrou adequada devido a 

necessidade de um arcabouço teórico capaz de fundamentar o real enfrentamento 

deste problema na prática, permitindo além disso a ampliação do debate sobre 

uberização e a identificação de futuras soluções coerentes pelo judiciário ou 

legislativo. Simultaneamente, o presente trabalho enfrentou dificuldades em 

decorrência da carência  de materiais acadêmicos que realizam o recorte de gênero 

na seara do direito do trabalho  que trata especificamente da uberização, visto esta 

interseccionalidade ser massivamente  presente apenas nos debates que tratam de 

profissões relacionadas ao cuidado, ou seja, atividades estruturalmente atreladas às 

mulheres. Em meio a isso, a metodologia adotada  também representa a tentativa de 

romper com a invisibilização das mulheres na academia,  em destaque as entregadoras 

de aplicativo. 

Pelo que acima exposto, a presente pesquisa é de inegável relevância pois, ao 

ter como base elementos da Filosofia e Sociologia, pretende ser uma discussão inicial 

sobre o tema, em confronto ao panorama socialmente estabelecido e investigado. 

Desse modo,  pretendeu-se causar reflexões quanto a necessidade de atualização do 

pensamento jurídico conforme as transformações impostas pelos ideais patriarcais, 

capitalistas e neoliberais, bem como a proteção dos direitos fundamentais em face da 

modernização dos vínculos trabalhistas. 
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Além disso, tais inquietações representam um olhar mais atento à proteção dos 

direitos das mulheres, motivo este que justifica indicar a continuidade desta 

investigação  com destaque ao recorte racial e possíveis alterações legislativas que 

possam surgir, objetivando uma análise cada vez mais crítica e interseccionalizada do 

Direito Trabalhista. 
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ABSTRACT: This article proposes a reflection on two important aspects of cutting-
edge efforts to the Digital Transformation: the use of Artificial Intelligence supporting 
conversational agents  and the issue of usability for ameliorating the user experience 
(UX). The rationale is conducted both with a focus on the potential they present for 
leveraging Digital Transformation and increasing UX as in the barriers or constraints 
that they can constitute  if they are not adhering to a user-centric approach. 
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RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre dois aspectos importantes de 
esforços tecnológicos  de ponta para a Transformação Digital: o uso de Inteligência 
Artificial para suportar assistentes virtuais e a questão da usabilidade para melhorar a 
experiência do usuário (UX). A argumentação é conduzida com foco tanto no potencial 
que esses recursos apresentam para alavancar a Transformação Digital e aumentar 
a UX, quanto nas barreiras ou restrições que eles podem constituir se não forem 
aderentes a uma abordagem  centrada no usuário. 
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1. INTRODUCTION 

 

Service companies and industry in general are using platforms and new 

technologies as a Digital Transformation (DT or DX) strategy to respond quickly to 

market dynamics and bring the relationship with customers closer and closer. DT is an 

umbrella term that involves a convergence of digitization/digitalization efforts and is 

associated with a diverse range of technological facilitators, on the one hand, and 

human and organizational challenges to carry them out, on the other. Countless 

organizations, in various sectors of the organized society, have undergone this 

technological transformation – cf. (VERHOEF et al., 2019), (MÄKELIN, 2019). 

With multifaceted characteristics, the environment in which DT is circumscribed 

is  composed not only of technologies, but also of skills and business processes. From 

a technological perspective, a pillar, or more dynamically, a key driver has been the 

artificial intelligence resources (KERSTEN et al., 2019; ULAS, 2019). A little more 

forcefully, Sousa and Rocha (2019) identify Artificial Intelligence (AI) as one of the main 

skills for  organizations to seek DT. 

DT has been characterized as a movement of accelerating change, enabling 

companies to use and share information more quickly, even in large quantities, and to 

respond promptly to market needs. This wave of innovation, with its disruptive 

technologies, has positively impacted both the productive and creative processes, 

since smart machines have acquired some cognitive skills (DEMIRKAN et al., 2016). 

Another success factor for promoting a DT is the usability aspects (VOGELSANG et al., 

2019), mainly when the efforts implemented are based on conversational agents or 

chatbots, which has been widely adopted in initiatives to automate customer service 

processes. Here we do not yet distinguish between the various levels of AI and natural 

language resources that can make up conversational agents. 

Magistretti, Dell’Era and Petruzzelli (2019) discuss about how AI can create 

value  in DT efforts and propose a perspective to understand how technology may be 

conceived  to support its own evolution. Concerning with AI evolutionary stages, Kaplan 

and Haenlein (2019) analyze aspects in accordance with that includes human-inspired 

AI and  humanized AI. Both are strongly related to responsible AI and usability features 

impacting significantly on the user experience (UX). Responsible AI, in the sense of 

preserving human values and adopting design approaches that consider ethical 

principles  and social issues – cf. (Dignum, 2017). Usability features, in turn, focusing 
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on people with different needs and sociocultural profile which can find greater ease 

of use in intelligent and anthropomorphic chatbots. In fact, such issues gain 

importance when it comes to DT of organizations in a country of continental dimensions, 

marked by profound  cultural and socioeconomic differences. 

This paper proposes to reflect on two important aspects of DT in the state of the 

art: the use of AI supporting conversational agents and the issue of usability for 

ameliorating  the UX. The rationale is conducted both with a focus on the potential they 

present for leveraging DT and increasing UX as in the barriers or constraints that they 

can constitute  if they are not adhering to a user-centric approach. 

 

2. THE PACE OF TRANSFORMATION: WHERE CHANGES ARE HEADING? 

 

DT has driven companies to adopt emerging technologies and change their 

business  models to adapt to new market trends and, above all, to a new behavior of the 

“connected” user (Lund, 2020). Many studies have focused on the impacts of DT on 

UX, both in production processes and in people's lives. Just to illustrate, Sahu et al. 

(2018) highlight that even though it is a current survival factor for companies, there 

is still a lack of  understanding about the success factors of this transformation in the 

customer experience.  

Some factors have promoted DT agendas and policies, accelerating digital 

initiatives worldwide – cf. (European Union, Digital Transformation: online guide to 

digital business transformation), (World Economic Forum – Digital Transformation 

Initiative). From the point of view of enabling technologies driving this transformation, 

we can mention the internet of things (IoT), sensors everywhere AI, natural language 

processing (NLP), robotization and chatbots. 

A factor not imagined before and external to the digital ecosystem has suddenly 

accelerated the pace of DT for other reasons. Already in March 2020, when actions to 

combat the new coronavirus started in the countries most affected, Heather McGowan 

(2020) pointed to the disruptive effects of the pandemic on the work style. Along with 

him, many others in opinion papers have highlighted the disruptive effects of the 

pandemic on the manner people work, noting that organizations were pivoting their 

traditional operations to a remote and on-line teamwork, even on a large scale – see, 

for example, (KODAMA, 2020), (COOMBS, 2020). 

In the face of COVID-19 pandemic, organizations are strengthening initiatives 
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or accelerating their migration strategy to digital. For example, they are moving 

services, data base and applications to the cloud, in order to become more accessible 

for clients and home office employees. As a matter of fact, it is provoking an 

unprecedent disruption in business, mainly due to social distancing measures to control 

the coronavirus spread. 

All these driving forces of DT, of a multidimensional order (technological, social 

and market), which can be both endogenous and exogenous to the digital ecosystem, 

and  that were also already being intensified with the wave of Industry 4.0, gain entropy 

with  the concept of Society 5.0. On this evolutionary scale, the human being is central 

to the approach that seeks to add value in all spheres of a human-centered Society – 

cf. (FUKUYAMA, 2018), (ARSOVSKI, 2019). 

In this context of DT for a human-centered Society, the user experience 

assumes a key role in the design of human-computer interfaces (HCI) and in the design 

of applications, services and business solutions, in several and different fields of 

activity – see, for example, (RIBEIRO et al., 2021), (VREDENBURG et al., 2002). A 

significant part of these research and development initiatives involves the interaction 

of customers in multiple communication channels, in a manner that conversational 

agents are crucial for the effective use of applications and services and, of course, for 

the ample acceptance of  these customers. 

Many voices reinforce this perception. Panchev (2019) deals UX design as a 

method to gain insights in order to meet demands and add value. Michiels (2017) 

claims  that user experience is a key differentiator in the age of digital disruption and that 

chatbots  are increasingly considered part of a pleasant user experience, however only 

a considerable conversation modeling effort can make the chatbot effective. 

An aspect that has imposed even more complexity on the challenge of 

improving the user experience when seeking contact with organizations is the 

interaction with multiple communication channels – chatbots can be just one of such 

channels. Although this multiplicity of options provides greater convenience of use, 

each channel in turn has some limitations to meet customer needs. Aiming at seeking 

a balance between resources and user satisfaction, Liu et al. (2019) present a 

framework designed to be used in customer service and based on deep-reinforcement 

learning. Indeed, artificial intelligence, as an underlying technology, is directly related 

to these efforts to improve usability and UX. In Lichtenthaler’s point of view (2020), the 

next step in Digital Transformation depends on a wider use of AI. 
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In the technical and academic literature, by connecting topics such as DT, NLP, 

UX  and chatbot, someone can note a marked growth in publications on these themes 

starting in 2016 – see Fig. 1. Such a survey, conducted with the intention of detecting 

trends of interest associated with the interrelation of these topics, had as a search 

source the Google  Academics and focused on a recent and more significant period of 

occurrences, from 2013 to 2019. This denotes a thematic combination that is not only 

current but also of strong research interest. 

As a brief summary review of the literature, such thematic relationship may be 

noted for example in (RIETZ et al., 2019), (FADHIL, 2018), (GAJENDAR, 2019) and 

(BRANDTZAEG & FØLSTAD, 2018), to name a few. In addition to the fast pace, the 

focus of DT has also taken on a very distinctive shape and followed a bottom-up and 

“epitaxial” expansion line. Aware of the importance of usability, McCarthy et al. (2005) 

already warned in the 2000s about the importance that interactive systems design has 

for the user's  personal experience, in which one of its variations can lead to what they 

call an “enchantment”. 

 
Fig. 1 – Academic production on selected topics 

 
Source: prepared by the authors. 

 

In terms of DT evolution with this focus on human-centered approaches, there is 

a stimulus to research, development and application of AI in a responsible manner (cf. 

DIGNUM, 2017; WANG et al., 2020) and for social good (FLORIDI et al., 2020). In this 

context of R&D, chatbots deserve special attention. 

This aspect of ethics and responsibility associated with the development and 

application of AI in the most varied fields has gained a very important role, due to the 

impacts it can cause. In a way, such an issue concerns technological advances made 

by experts in a particular area of research and development, but it concerns all of 

humanity.  Many organizations have reflected and developed ethical principles for AI, 
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with some specificities depending on their field of action, but with essential points 

in common. Floridi and Combs (2019) make a comparative analysis of the principles 

recently declared  by some relevant organizations and propose a unified framework. 

This framework consists of five principles: Beneficence, Non-maleficence, 

Autonomy, Justice and Explicability (Floridi & Combs, 2019). These principles aim to 

equally distribute ethical considerations about the impacts that can generate and 

permeate society, from promoting well-being and preserving dignity to how much 

power can be delegated to intelligent agents, without generating injustices or 

discrimination and not causing damage and losses. 

However, it is about the fifth principle – Explicability – that we would like to make 

some considerations, perhaps because they involve the less perceptible aspects that 

are involved in the creation of intelligent agents. For the authors, this principle includes 

both  intelligibility, in the sense of knowing how the algorithms work, and accountability, 

in the sense of responsibility for the way in which AI creations work. 

The still unknown aspects of the internal operation of the models supporting AI 

applications provoke reflections of many scholars in charge of these issues – for 

example, Tegmark (2017) and Russel (2019). To make the issue even more complex, 

many of the  considerations about the impacts of AI on people's daily lives – and even 

on things – start  from anthropomorphic projections, as if the modus operandi and the 

habitus cognitivus of intelligent and superintelligent machines were similar to what is 

known of human reason – cf. (Bostrom, 2016). 

In addition to the notable advances in terms of automation, service customization, 

convenience and ease of use, and how smart technologies shape new consumption 

habits  and novel relationship forms, the speed of DT's pace and how intelligent agents 

decide for us have yet unknown impacts, which require profound ethical and social 

reflections. 

 

3. CONVERSATIONAL AGENTS: WHAT WE CAN DO FOR THEM? 

 

A wide and diversified range of technological and methodological resources has 

been developed and applied to the improvement of UX, as can be seen in (Macdonald, 

2019), (Celino & Calegari, 2020). The use of artificial intelligence algorithms has been 

fundamental for this purpose (cf. KAYACIK et al., 2019), both in terms of NLP to 

structure written or spoken dialogues, and to make conversational agents called 
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chatbots more intelligent (cf. PRAJWAL et al., 2019). 

The evolution of AI mechanisms, and more specifically machine learning, has 

nourished interest in chatbots (cf. Brandtzaeg & Følstad, 2017). In line with these new 

possibilities, some initiatives have considered such AI algorithms in order to expand 

the  ways in which bots interact with humans – by way of example, see (Khin & Soe, 

2020), (Celino & Calegari, 2020). In that context, Panesar (2020) presents a review of 

the conversational nature of these agents and carries out an analysis of technological 

aspects  of AI and NLP inherent to the advances in available solutions. 

In a survey carried out by Brandtzaeg and Følstad (2017), among the factors that 

lead users to use chatbots are from productivity, as the most mentioned, to the interest 

in novelty that the new technology awakens. Conversely, Del Rowe (2019), even 

qualifying  chatbots as essential resources to assist customers, identifies points that 

still need to be worked on to ensure greater acceptance of these agents by users. 

In fact, from the point of view of research and innovation, several challenges need 

to be faced to overcome communications constraints and explore the positive potential 

that a combination of new technologies can provide. Among the challenges is the 

design  of HCI and UX resources, considering both apps and websites as environment 

for conversation, as well as behavioral aspects that change over time (GAJENDAR, 

2019). To illustrate trends in user preferences, the use of audio messages on 

WhatsApp has grown significantly (MAROS et al., 2020). 

Regarding the use of chatbots themselves, Fadhil (2018) considers the chatbot's 

personality as a UX feature in a conversation, and that the design procedures should 

seek to build empathy with the user. Besides, intelligent agents can reduce cognitive 

load and provide an emotional bond during the conversation; and the use of images, 

text and audio  can help in that sense. It can be seen with this, a favorable argument 

for the combination  of languages and conversational elements that tend to 

multimodality. 

In efforts to promote DT, the use multimodality – or multiple languages – gains 

importance since the interaction with the user takes place in the environment 

characterized by hypermedia – cf. (LEMKE, 2002). Scholars and researchers in 

communication theory and semiotics, as well as engineers and designers engaged 

with HCI, have been working on this issue and opening new frontiers of understanding 

about communication problems and proposing solutions to overcome them. For 

example, they  have investigated how distinct modalities can work together to improve 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 47609-47624 may. 2021 ISSN: 2525-8761 135 

social interaction  (STIVERS & SIDNELL, 2005). 

There is indeed an intense concentration of R&D efforts in this field, mainly with 

regard to the issue of digital inclusion and the multimodal resources that can provide a 

better usability of the interfaces and more appropriate access to content and 

applications  available in digital media, among them (PARK & HUMPHRY, 2019), 

(BRAGA, 2015). 

And even with the spread of bots to facilitate user interaction, there are still 

substantial challenges to be overcome. Share this perception, for example, 

Brandtzaeg  and Følstad (2018), who investigate the challenge of adopting user-centric 

perspectives,  considering that designers have an urgent need to learn more about how 

people experience chatbots and understand what motivates the future use of chatbots 

in terms of user needs.  

Amid countless efforts to improve usability and UX, such aspects related to 

multimodality assume even more relevance when someone looks for human-

centered approaches. In addition, emerging economies, in turn, deserve special care 

to overcome  their specific constraints (cf. BEKELE et al., 2019), and these are regions 

where we intend  to focus attention aiming at placing UX as a central point in the design 

of inclusive bots  and with real potential to add value to people's daily lives. In regions 

with profound social cleavage and literacy constraints, as Brazil, appropriate 

approaches may be considered to  overcome digital barriers and enable people who 

really need to use technologies to insert themselves in the information society 

(HOLANDA & DALL’ANTONIA, 2006). 

Moreover, other aspect related to a design for inclusion concerns to not reinforce 

biases or prejudices in the intelligent agents’ interactions. It is recommended and 

strongly expected that adequate guidance be made available to the designers and 

experts who train  the intelligent algorithms that integrate the conversational agents, as 

efforts to promote diversity (DAUGHERTY et al., 2018). Such guidance is not only part 

of the ethical principles  that should dictate the design of intelligent agents, but it is also 

an important issue for technological appropriation, a matter of inclusion and respect 

for everyone's subjectivities. 

Considering subjective aspects that can influence the user experience in 

interaction  with chatbots, Rietz et al. (2019) study the impact of anthropomorphic and 

functional characteristics of chatbots design on user acceptance. The results show a 

significant effect of the anthropomorphic characteristics on the perceived utility, with an 
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intensity greater than the effect of the functional features of the chatbot. 

This issue is particularly complex. While some researchers see the potential of 

anthropomorphized bots more favorably, others highlight some cautions in the sense 

that people tend to believe more in computers than in humans and other effects that a 

more human-like chatbot may provoke in the user perception – cf. (SCHUETZLER et 

al., 2019), (SEEGER & HEINZL, 2018). And there is also a notion that even with the 

advances in AI and the widespread dissemination of bots in customer services, there is 

still a long way to go for conversational agents to present something close to the human 

characteristics – cf. (FELDMAN, 2018). 

Indeed, in order to give a minimum of human characteristics to a dialogue 

conducted by a conversational agent, it is necessary to include numerous complex 

factors in terms of subjectivity, memory, context, pathos and reasoning capacity. 

Regardless, such aspects – pros and cons around the effective evolution of 

conversational chatbots – reinforce the importance of measuring interaction effort and 

user’s cognitive perception in the conversation flow. 

Another important point  for UX, under these conditions of facilitating users’ 

interactions, is the omnichannel journey, in a holistic experience approach (Rantanen, 

2018). This is a feature that has been used in DT solutions intend at providing greater 

effectiveness for companies and, above all, convenience and ease of use for the 

customer  in their service journey with providers with digital channels. In this sense, 

one can think of a kind of experience in which we call cross-service or interrelated-

service journeys, in  which the user can navigate from one service to another in his 

relationship with the company through a bot and have more than one need met in a 

single journey, saving time  and using a route with more simplified and convenient use. 

During a cross-service journey, there is not only what Vorhees et al. (2017) call 

“service encounters” in an experience with the company, but there is a relation of 

dependence among the services necessary to complete a complex journey, in which 

the service that triggered the journey depends on another to perform. Cross-service 

and holistic journeys can thus represent concrete and tangible gains for both users and 

the company's business. 

Thus, it is reasonable to assume that R&D efforts conducted with a human-

centered  approach, and that include multimodality features and the use of responsible 

AI, with more specific usability features on holistic and cross-service journeys, can 

contribute to an effective and efficient DT. In addition, we understand that cultural and 
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socioeconomic  aspects related to the users’ personas are crucial to the acceptance 

and use of digital technologies. 

The usability resources should be designed in line with such characteristics, 

considering local particularities, literacy level and attractiveness factors that users 

perceive in new technologies, as well as the main obstacles faced by users when 

handling  these technologies and interacting with chatbots. Therefore, it is almost 

natural to assume that, to face these challenges, the team of experts in charge of 

designing the solution and  training the intelligent algorithms must have empathy with 

the user's pains and a multidisciplinary mindset. 

In the R&D projects that the authors' institution has been conducting for supporting 

DT, this perception has been methodologically adopted, aiming to provide human- 

centered solutions with uncomplicated and attractive journeys. 

 

4. FINAL REMARKS 

 

We hope that these reflections will help UX designers and policy makers to 

broaden their understanding of cross-cultural and usability experiences, aiming at 

increasing the user experience and expanding the application of AI resources in the 

humanization of automated services. Besides supporting companies in strengthening 

their performance and promptly answering to market needs, Digital Transformation 

might empower people  in their everyday life. Possibly a favorable scenario in this sense 

depends on deepening UX theories and approaches at the same time we construct a 

comprehensive knowledge on current and ancestral human necessities, and we learn 

how to contribute to fulfill them by means of digital technologies and artificial 

intelligence. 

An approach that we have developed in the scope of usability and UX research 

that tries to bring together all these concepts and technologies, and that we are 

particularly committed to include in integrated solutions to promote digital 

transformation, includes cross-service journeys. In this case, opportunities to improve 

the journey are aggregated and formatted in a new process of interaction with the user 

who requests a specific service, making her/him able to be met in more than one of 

their needs during a unique journey. For example, when starting the steps for 

demanding a new service that, in turn, requires debit settlements or cadastral updates, 

resources and arrangements are offered to  the user so that it is possible to deal with 
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such requirements in this same journey, without  having to take separate journeys. This 

type of convenience is relevant both for UX and for guaranteeing and expanding the 

company's business. 

Another point that allows us to further expand this range of resources to increase 

UX is the holistic journey, in which the user is already aware of the company's ability 

to  respond to a more varied set of needs that she/he can present simultaneously. Thus, 

a more robust and integrated journey, typical of great client services, is characterized. 

Here the perception and realization of benefits can be expanded, both from the 

perspective of the user and the company's business 

The visualization of digital journeys, specific and vertical, is in a way associated 

with a paradigm of transition from face-to-face contacts to remote interactions (online), 

to a phase that still did not rely so much on AI resources and had technical performance 

as the main driver of user perception. With bots, NLP and processes based on a lot of 

data  and machine learning tending to be symbiotically incorporated into DT resources, 

this vision tends to shift to something more distributed and horizontalized, which can 

impac t user perception in a more direct and positive way. 

In addition to the approach of journeys not necessarily vertical, it is important to 

consider the issue of multimodality in the use of channels for interaction with the user, 

a trend that, as discussed before, is very pertinent to serve populations with 

heterogeneous  sociocultural characteristics. Concerning conversational agents, this 

multilingual aspect - combining text, audio and images – is particularly useful to 

facilitate use and to acclimate users, in order to overcome barriers regarding 

technological affinity and enhance communication from narrative structures closer to 

the linguistic and sociocultural characteristics of the target audience. 

Amid all these facilities resulting from technological advancement, it is important 

that the focus is not distanced from the factors that led to putting human beings at the 

center of attention of this new wave recognized as Society 5.0, considering each 

impact - predicted or yet to be discovered – in the creation of solutions. UX should be 

considered  as a determining factor for the acceptance and use of technologies that 

enable new channels of dialoguing with customers. 

Although the design of the interactions and the conversion flow between user and 

conversational agents is still far from emulating a dialogue with really human 

characteristics and does not allow to lead to the enchantment mentioned by McCarthy 

et al. (2005), it must be in line with responsible artificial intelligence principles and 
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contribute to making the user experience as easy and inclusive as possible, 

considering that often the use of chatbots is the only option available for the user to 

solve a problem  and have a need met. 
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OS SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS EM EMPRESAS FAMILIARES DO 
AGRONEGÓCIO: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E REMUNERAÇÃO 
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RESUMO: O objetivo é identificar como o processo de gestão de pessoas vem sendo 
executado nas empresas familiares do agronegócio da região de Jaboticabal-SP, 
tendo como referência a visão dos funcionários com foco em dois subsistemas de RH: 
recrutamento e seleção e remuneração. O método de pesquisa é o levantamento de 
dados. Um questionário do tipo estruturado foi elaborado e aplicado. Como fator 
limitante predomina as caraterísticas de empresas familiares como: dificuldade de 
modernizar e profissionalizar, recrutar por indicação de funcionários, favorecer 
parentes na promoção. Como fator facilitador 85% dos entrevistados acham o sistema 
de recrutamento eficiente. O resultado indica que o processo de gestão de pessoas 
das empresas familiares está regular com sugestões de melhora no fator limitante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empresa familiar; Gestão de Pessoas; Recrutamento; Seleção; 
Remuneração. 
 
ABSTRACT: The objective is to identify how the people management process has 
been performed in agribusiness family businesses in Jaboticabal-SP region, focusing 
on the view of employees focusing on two HR subsystems: recruitment and selection 
and remuneration. The search method is data collection. A structured questionnaire 
was elaborated and applied. As a limiting factor, the characteristics of family 
businesses predominate, such as: difficulty in modernizing and professionalizing, 
recruiting by appointment of employees, favoring relatives in the promotion. As a 
facilitating factor, 85% of respondents find the recruitment system efficient. The result 
indicates that the process of managing people in family businesses is regular with 
suggestions for improvement in the limiting factor. 
 
KEYWORDS: Family business; People Management; Recruitment; Selection; 
Remuneration. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:elis.senno@gmail.com
mailto:otavia.sala@fatec.sp.gov.br


 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 47026-47041 may. 2021 ISSN: 2525-8761 146 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil mais de 90% das grandes empresas são administradas por membros 

de uma família, gerando mais de 1,6 milhões de empregos direto sendo que 

praticamente todas, até as que hoje em dia não são mais familiares, tiveram sua origem 

em uma família  (CAMFIELD et al., 2010). 

Uma empresa é considerada familiar quando sua origem e história estão 

vinculadas a uma família e mantem os membros da família em sua administração. 

(CAMFIELD et al., 2010) ressaltam que uma empresa não é familiar apenas porque 

têm  membros da família do fundador na sua estrutura, mas porque os 

relacionamentos se baseiam mais em variáveis como dedicação, afetividade, gostar 

e não gostar e tempo de casa. 

As empresas familiares têm a necessidade de profissionalizar sua gestão de 

pessoas (CAMFIELD et al., 2010) para que seus problemas e conflitos não culminem 

no fracasso da organização. Profissionalização é o processo pelo qual uma 

organização familiar assume práticas administrativas mais racionais, modernas e 

menos personalizadas, com a substituição dos métodos intuitivos por métodos 

impessoais e racionais (MACCARI et al., 2006). 

Dentro do contexto apresentado, este trabalho apresenta a seguinte questão 

de pesquisa: como o processo de gestão de pessoas vem sendo executado pelas 

empresas familiares do agronegócio da região de Jaboticabal-SP, tomando como 

base a visão dos funcionários? 

Partindo da questão de pesquisa, este trabalho pretende como objetivo geral 

identificar como o processo de gestão de pessoas vem sendo executado nas 

empresas familiares do agronegócio da região de Jaboticabal-SP, tendo como 

referência a visão dos funcionários com foco em dois subsistemas de RH: 

recrutamento e seleção e remuneração. 

O foco na visão dos colaboradores justifica-se pela maior facilidade em captar 

de  maneira crítica como os processos de gestão de pessoas são operacionalizados 

por essas organizações, bem como pela oportunidade de identificar problemas de 

gestão de pessoas que, normalmente, as empresas familiares têm e os gestores não 

enxergam ou omitem quando são questionados sobre o assunto. 

Para a consecução o objetivo geral, os objetivos específicos são definidos: a) 

Entender os diversos fatores que influenciam a gestão das pessoas (GP) nas 
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empresas familiares; b) Analisar o processo de GP nas empresas familiares do 

agronegócio da região de Jaboticabal-SP, tendo a visão dos funcionários para 

identificar os fatores facilitadores e limitantes. 

Quanto à justificativa sobre a relevância econômico-social do tema, é válido 

destacar que as empresas familiares são responsáveis por mais da metade dos 

empregos gerados em nível mundial e, com produção de metade a dois terços do PIB 

(LETHBRIDGE, 1997). 

No que tange a justificativa atualidade, o objeto de estudo empresas familiares 

ainda é pouco estudado (BORGES; LESCURA, 2010). Nota-se um aumento do 

interesse  acadêmico por esta temática (BORGES et al., 2012). Sobre a justificativa 

originalidade, observa-se que o objetivo deste projeto se trata de um tema ainda pouco 

explorado pelo meio acadêmico. 

A escolha pelo município de Jaboticabal justifica-se não só pelo fato de a 

pesquisadora estar alocada nesta unidade da UNESP, como também pelo fato de a 

maior  parte das empresas da cidade ser de origem familiar e não haver um estudo 

aprofundado  sob esta perspectiva. Essa região de Jaboticabal é responsável por 8,5% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. O PIB da cidade, para dados do IBGE 

(2008) é de R$ 1.250.167.000,00, o PIB per capita R$ 17.216,61, e o Censo 

Demográfico (2010)  apresenta 71.622 habitantes. 

 

2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (GRH) OU GESTÃO DE PESSOAS (GP) 

 

A gestão de RHs tem passado por grandes transformações nestes últimos 

anos, em função da necessidade das empresas de incrementar a sua capacidade 

competitiva para enfrentar a concorrência dos mercados globalizados, veja um breve 

histórico no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Definições e conceitos de gestão de RH 

TERMOS DEFINIÇÕES E CONCEITOS DE GRH, GP E ADR 

Administração 
de Recursos 

Humanos 
(ADR) ou GRH 

ADR está evoluindo para uma nova forma de gestão de RH, onde as 
empresas anunciam a disposição para tratar seus empregados como 
parceiros, com incentivo sua participação nas decisões e utilizando 

ao máximo o talento das pessoas para a obtenção da sinergia 
necessária para seu desenvolvimento (GIL, 2001). 

Gestão de 
pessoas (GP): 

Compreende o conjunto de políticas, práticas e instrumentos, 
definidos por uma  empresa para desenvolver o capital humano 

considerando o comportamento humano e as relações interpessoais 
(CHIAVENATO, 1995). 

ADR ou GP é 
definida como 

“às práticas e às políticas necessárias para conduzir os aspectos 
relacionados às pessoas no trabalho de gerenciamento, tais como 

contratação, treinamento, avaliação, remuneração e oferecimento de 
um ambiente bom e seguro aos funcionários” Dessler (2003, p.2). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O Quadro 2 mostra a breve evolução da gestão de RH. 

 
 

Quadro 2 - Breve evolução de gestão de RH 

PERÍODO EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE GESTÃO DE RH 

Década de  
1980 

As organizações vêm sofrendo desafios, tanto de natureza ambiental 
quanto organizacional, como a globalização da economia, 

desenvolvimento tecnológico e competitividade. 

A partir da 
década de 

1990 

Novo significado para ARH como vantagem competitiva. Com a 
perspectiva voltada para o negócio da empresa, começa a ser levantado 
o papel das pessoas para a obtenção da competitividade. Se a estratégia 
é a diferenciação e a obtenção de vantagem competitiva, cabe à ARH 

garantir que as pessoas sejam também fonte de vantagem competitiva. 
As empresas precisam buscar formas novas e criativas de gestão. 

 
Atual 

Apesar da estratégica ADR já ter aparecido na literatura no início nos 
anos 80, a implementação dessa prática deu-se com atraso, em função, 

principalmente, das condições macroeconômicas vigentes, que não 
evidenciavam a necessidade das mudanças preconizadas. 

Fonte: Gil (2001 p.23), Fisher (1998 apud LACOMBE; TONELLI, 2001, p.161) 

 

Adotar uma visão estratégica na gestão de pessoas traz muitas vantagens 

para a  organização. Por exemplo: a estratégia de privilegiar a formação interna de 

gerentes, ao invés de sempre buscá-los no mercado, aliada à necessidade de se 

planejar onde e quando  alocar tais executivos, gera uma ênfase no desenvolvimento 

de pessoas, o que deverá refletir-se em todos os outros subsistemas de RHs citados 

no Quadro 3 (LACOMBE; TONELLI, 2001). 
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Quadro 3 - Subsistemas de ARH 

OS SUBSISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Recrutamento e seleção (R&S); Remuneração ou cargos e salários (C&S); Benefícios; 
treinamento e desenvolvimento (T&D); Avaliação de desempenho; Departamento de pessoal 
(DP); Higiene e segurança do trabalho (HST); Serviços gerais; Contencioso trabalhista e 
assistência social; Relações trabalhistas (RT). 

Fonte: (LACOMBE; TONELLI, 2001, p.159) 

Neste trabalho, o foco é em dois subsistemas de Administração de Recursos 

Humanos (ARH): Recrutamento e Seleção (R&S) e Remuneração ou Cargos e Salários 

(C&S). 

 
Subsistema de recrutamento e seleção (r&s) 

A escolha de pessoas para trabalhar em uma organização representa um 
papel estratégico. Para obter vantagem competitiva e mantê-la, cada 
empresa traça suas estratégias e gerencia as fontes que lhe dão origem. 
Entre essas fontes, destaca-se a capacidade das pessoas, que será 
transformada em trabalho e, assim, em algum tipo de produto. Esses 
produtos possuem valor em si e agregarão valor ao produto final a ser 
oferecido ao cliente. (HANASHIRO et al., 2007, p.113). 

O subsistema de Recrutamento e Seleção (R&S) é responsável pela: 
Captação e triagem de profissionais no mercado, pela seleção e 

encaminhamento de profissionais para a empresa. Para ele, todo processo 

de recrutamento de pessoal tem início a partir de uma necessidade interna 

da organização, no que tange à contratação de novos profissionais, seja por 

rotatividade (turnover), aumento de quadro planejado ou circunstancial 

(MARRAS, 2001, p. 65). 

A rotatividade (turnover) é o número de empregados desligados da organização 

em um determinado período comparativamente ao quadro médio de efetivos. 

Quanto aos passos do R&S, o primeiro é a descrição do cargo, onde se 

especifica  todas as características que o cargo exige. Com base na descrição da 

função, o selecionador define o perfil do indivíduo adequado para preenchê-la e a 

partir daí, determina onde poderão ser encontrados os candidatos mais adequados. 

Passa-se, então, ao recrutamento, que consiste num processo que visa atrair 

candidatos potencialmente qualificados, seja dentro da empresa (recrutamento 

interno) ou fora dela (mercado de trabalho) (GIL, 2001; MARRAS, 2001; DESSLER, 

2003). As fontes de recrutamento estão no Quadro 4. 

A necessidade de contratação de novos profissionais é feita ou emitida 

formalmente, pelo requisitante da área, por meio de um documento denominado 

requisição de pessoal (RP), que segue um fluxo predeterminado pela organização 

(MARRAS, 2001). 
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Quadro 4 - Tipos e fontes de recrutamento e instrumentos de seleção 

FONTES DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECRUTAMENTO 

Recrutamento  
Interno 

É feito na própria empresa, quando surge uma vaga, seu 
preenchimento se dá através de remanejamento de empregados, por 

meio de promoção, transferência ou com promoção. 

Recrutamento 
Externo 

É aquele feito fora da organização, isto é, a empresa busca candidatos 
disponíveis no mercado, ou atuantes em outras empresas. 

Recrutamento 
Misto 

É a consequência de um recrutamento interno, que provavelmente irá 
gerar uma nova vaga desta pessoa transferida, devendo assim se fazer 

um recrutamento externo. 

Fontes de 
Recrutamento 

São as instâncias que devem ser exploradas na busca de RH para 
abastecer o processo seletivo da empresa, sendo elas funcionários da 

própria empresa; banco de dados interno; indicações; agências de 
emprego; cartazes; headhunters (caça talentos) etc. 

Instrumento 
de seleção 

Análise de currículos, entrevista de seleção, testes diversos de aferição 
e dinâmica de  grupo. 

Fonte: (CHIAVENATO, 1995; MARRAS, 2001). 

 

 Subsistema de gestão de remuneração 

  
O subsistema de gestão de remuneração é o instrumento fundamental para a 

administração dos cargos e salários de uma organização. O salário não é o único 

componente remuneratório de contraprestação do trabalho. Existem também os 

benefícios, que acabam se somando àquele e compondo a chamada remuneração, 

bem como poderão existir outras verbas de crédito e acrescentar, como, por exemplo: 

componentes de remuneração variável, adicionais, horas extras, gratificações, bônus, 

comissões etc. (MARRAS, 2001, p. 92). 

Esse subsistema de remuneração é formado por seis fases ou subsistemas 

(Quadro 5). 
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Quadro 5 - Subsistemas de remuneração 

FASES DESCRIÇÃO DAS FASES DO SUBSISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

 
Análise de 

função 

É o trabalho de prospectar todos os detalhes de cada uma das funções que 
compõe um cargo. É o estudo inicial das atividades exercidas pelo 
colaborador; a clara definição de suas atribuições e das principais 

exigências de ordem mental, de responsabilidades, de conhecimentos e 
demais requisitos exigidos pelo cargo. 

Descrição dos 
cargos 

É a descrição dos cargos que é o processo de sintetização das 
informações recebidas e prospectadas na análise de funções, 

padronizando o registro dos dados e compilando-os em um manual dividido 
por áreas, conforme a estrutura existente na organização. 

 
Avaliação de 

cargos 

É a avaliação de cargos onde especialistas avaliam os cargos já descritos 
para uma boa estrutura salarial, através do seguinte processo: da escolha 

de fatores de avaliação, montagem do manual de avaliação de cargos, 
montagem da tabela de avaliação, determinação dos pesos e tratamento 
estatístico, criação dos formulários de avaliação, avaliação de cargo por 

cargo e tabela de classificação de cargos. 

Pesquisa de 
salários 

Possibilita conhecer, através da coleta e da tabulação estatística de dados, 
as práticas e os valores salariais médios praticados num determinado 

mercado. 

 
Política de 

remuneração 

Determina os parâmetros que deseja imprimir, fixando condições e normas a 
serem seguidas ao longo de toda a estrutura organizacional. A partir dessa 

política, a empresa poderá desmembrar as diretrizes nela contidas, 
implementando normas e procedimentos sobre o 

assunto, objetivando padronizar e repassar, para toda a estrutura, a 
maneira como agir e proceder em relação às práticas de administração de 

salários. 

 
Construção da 

estrutura 
salarial 

Por pontos é um conjunto formado por diversas faixas salariais, agrupando 
cargos com avaliações próximas, contemplando no interior de sua estrutura 
valores salariais calculados e desenhados matematicamente, para atender 

uma política previamente desejada. A política salarial da empresa dá os 
parâmetros básicos necessários à criação e montagem da estrutura 

e à respectiva manutenção, principalmente no que tange à posição de mercado 
que a empresa deseja adotar. 

Fonte: Marras (2001). 

 

 Gestão da empresa familiar 

  

O conceito de empresa familiar não é muito bem definido pela doutrina, apesar 

de ser um termo muito conhecido socialmente e no campo da administração (Quadro 

6). 
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Quadro 6 - Conceitos de empresa familiar 

CONCEITOS DE EMPRESAS FAMILIARES 
É aquele em que a família controla o negócio há pelo menos duas gerações. Existe 

uma influência recíproca da política geral da firma e dos interesses e objetivos familiares. 

Uma empresa familiar tem sua origem e sua história vinculadas a uma família, ou ainda, 
aquela que mantém membros da família na gestão dos negócios em seguidas gerações. 

Fonte: (MACCARI et al., 2006). 

 

A maioria das empresas teve sua origem no seio da família, no Brasil: a maioria 

das grandes organizações é oriunda de empresas familiares, como o Grupo Pão de 

Açúcar,  Metasa e Fontana, entre outras, que vêm tendo sucesso no mercado há um 

bom tempo e de acordo com as perspectivas vão continuar mantendo sua 

competitividade. Isso se dá devido à visão de seus fundadores ou capacidade de 

adaptação as novas realidades do mercado (CAMFIELD et al., 2010). 

A empresa familiar, ao iniciar suas atividades, possui uma estrutura 

administrativa simples, caracterizando-se pela concentração de poder e tomada de 

decisões do fundador. Esta centralização faz com que, o proprietário assuma todos os 

papéis administrativos da empresa, como marketing, vendas, produção, recursos 

humanos e finanças, muitas vezes sem possuir formação profissional adequada 

(CAMFIELD et al., 2010). 

Os mesmos autores afirmam que “a dinâmica interpessoal é uma das grandes 

causa de conflitos e desavenças entre os membros da empresa familiar.” 

Adicionalmente, Morris et al. (1997 apud MACCARI et al., 2006) afirmam que o 

relacionamento entre os membros da família influencia fortemente o sucesso da 

transferência de poder entre as gerações da empresa familiar. Neste sentido, Lodi 

(1998 apud MACCARI et al., 2006) aponta alguns conflitos de interesses entre família 

e empresa, destacando quatro problemas frequentes: uso indevido dos recursos da 

empresa por seus membros; falta de sistemas de planejamento financeiro e de 

apuração de custo; resistência à modernização; e emprego e promoção de parentes 

por favoritismo e não por competência. 

Muitas das empresas familiares vão em busca de uma visão externa, mais 

sistêmica e menos engessada do mercado. Para que a empresa chegue a esta etapa 

de evolução, ela deve estar em um nível de maturidade bastante elevado, para que 

não ocorram conflitos de interesses entre fundadores e executivos (CAMFIELD et al., 

2010). A administração de uma empresa familiar deve ser mais profissional e aponta 

que uma forma de profissionalizar a administração é a inclusão de pessoas de fora da 
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família na gestão (MACCARI et al., 2006). 

Leach (1994 apud MACCARI et al., 2006) aponta como principais dificuldades 

em profissionalizar a empresa familiar: a) dificuldade na delegação de 

responsabilidades; 

b) medo de perda de controle por parte da família; c) falta de disponibilidade de 

vocação alternativa para o fundador e d) lealdade da família com os empregados. Além 

disso, grande parte das empresas familiares tem dificuldades na passagem do 

comando ao seu sucessor (CAMFIELD, 2010). Com isso, conclui-se que apesar da 

importância do tema, existem poucos estudos na área da administração sobre as 

empresas familiares e o que leva ao seu processo de profissionalização. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo de natureza exploratória-

descritiva,  com abordagem quantitativa. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo o estudo em áreas em que há pouco 

conhecimento difundido (VERGARA, 2004). A pesquisa exploratória tem a finalidade 

de aumentar o conhecimento sobre um determinado tema pouco explorado, tendo 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias (SELLTIZ et al., 1965). Há poucos 

estudos  sobre a gestão de pessoas nas empresas familiares, por isso a pesquisa 

exploratória é a mais viável. 

As pesquisas descritivas têm como finalidade a descrição de características de 

uma população específica ou de um fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre as variáveis analisadas (GIL, 2007). Neste estudo, relações entre a 

gestão de pessoas e as empresas familiares são estabelecidas. A abordagem 

quantitativa caracteriza-se pelo  emprego de quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento delas por meios estatísticos como 

percentuais e a estatística descritiva  (RICHARDSON, 1999). 

Embora haja indícios de que a maior parte das empresas do município de 

Jaboticabal é familiar, não existe uma base dados que possa determinar com precisão 

o tamanho desta população, consequentemente, com exatidão quantos funcionários 

trabalham nessas empresas. Desta forma, optou-se por uma amostra não-

probabilística e por conveniência, composta por 300 respondentes. Para Malhotra 

(2001) na amostragem não probabilística as amostras são deixadas a cargo do 
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entrevistador, ou seja, são escolhidas intencionalmente, por conveniência, pois os 

respondentes são pessoas que aceitam espontaneamente participar da pesquisa. 

 

2.1 Método de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, o presente trabalho utilizou como método de pesquisa 

levantamento de dados, também conhecido como survey. De acordo com Vergara 

(2004)  o levantamento de dados caracteriza-se pela pergunta direta às pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

Para a execução do levantamento de dados foi elaborado e aplicado um 

questionário do tipo estruturado (VERGARA, 2004), que consiste em um instrumento 

de  investigação composto por questões fechadas que são apresentadas às pessoas 

de forma escrita ou oral (MALHOTRA, 2001). O objetivo do questionário estruturado 

é conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas entre outros dados (VERGARA, 2004). A possibilidade de atingir grande 

número de pessoas, a garantia do anonimato das respostas e a não exposição dos 

pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistador, são 

algumas das vantagens da aplicação desse instrumento de pesquisa (GIL, 2007). O 

questionário desenvolvido para atingir o objetivo geral está resumido em nove partes, 

terá o foco só nos resultados de Recrutamento e Seleção e Remuneração (Quadro 

7): 

Quadro 7 - Estrutura do questionário desenvolvido 

VARIÁVEIS DE 
PESQUISA 

ASPECTOS ABORDADOS 

Caracterização da 
amostra 

Gênero; Idade; Estado civil; Escolaridade; Cargo 
ocupado na  empresa; Tempo de casa. 

Recrutamento e seleção 
Tipo de recrutamento; Eficiência do processo de 
recrutamento; Fontes de recrutamento utilizadas; 

Métodos de seleção de pessoal utilizados. 

Remuneração 

Composição da remuneração; Compatibilidade do 
salário pago pela organização em relação ao mercado; 

Isonomia salarial para funcionários que ocupam o 
mesmo cargo; Desenvolvimento do 

sistema de remuneração. 

Nível de satisfação do 
funcionário quanto aos 

processos de RH 

Recrutamento interno; Recrutamento externo; 
Remuneração fixa (salário); Remuneração variável. 

Nível geral de satisfação dos 
funcionários em relação 

às políticas de RH 

Totalmente insatisfeito (1); Insatisfeito (2); Indiferente 
(3); Satisfeito (4); Totalmente satisfeito (5). 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 
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Antes do questionário ser aplicado, foi realizado um pré-teste com 30 pessoas 

da  convivência da pesquisadora a fim de identificar possíveis falhas e dificuldades na 

operacionalização do instrumento de pesquisa. Vale destacar que o questionário 

contou com uma pergunta filtro: A empresa em que você trabalha é familiar e atua no 

segmento do agronegócio? Àqueles que responderam que “não” foram 

automaticamente  descartados. A coleta de dados ocorreu por meio de formulário do 

google forms sendo o  questionário enviado por meio das redes sociais e e-mail. 

Os dados foram tabulados em planilha EXCEL conforme o tipo de informação 

obtida. A análise pautou-se pelo uso de técnicas de estatística descritiva simples, 

sendo a principal delas a frequência média percentual (MALHOTRA, 2001). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e as discussões são apresentados nas subseções a seguir. 

 

3.1 Caracterização da amostra 

 

O resultado da caracterização da amostra é mostrado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Caracterização da amostra 

QUESTÕES RESULTADOS DAS QUESTÕES SOBRE A AMOSTRA 
Qual o seu 

gênero? 
Sexo masculino com 55% e Feminino com 45% do total dos 165 

entrevistados 

Qual a sua 
Idade? 

2% de 15 a 19 anos com 6 entrevistados; 35% de 20 a 24 anos 
com 105 entrevistados; 30% de 25 a 29 anos com 90 entrevistados; 20% 

de 30 a 34 anos com 60 entrevistados; 5% de 35 a 39 anos com 15 
entrevistados; 1% de 40 a 44 anos com 3 entrevistados; 2% de 45 a 49 
anos com 6 entrevistados; 5% de 50 anos a mais com 15 entrevistados. 

Estado civil? 
65% solteiro; 25% casados; 9% separados e divorciados; 1% união 

estável. 

 
Qual o seu grau 
de Escolaridade? 

54% ensino superior completo com 162 entrevistados; 27% ensino 
superior incompleto com 81 entrevistados; 7% pós-graduados com 21 
dos entrevistados; 6% ensino médio completo com 18 entrevistados; 

5% mestrado com 15 entrevistados; 1% ensino médio incompleto com 
3 entrevistados. 

Qual Cargo 
ocupa  na 
empresa? 

2% gerente com 6 entrevistados; 28% assistente com 84 
entrevistados; 3% secretária com 9 entrevistados; 16% estagiário com 

48 entrevistados; 26% coordenador com 78 entrevistados; 7% 
supervisor com 21 entrevistados, 18% outros com 54 entrevistados. 

Há quanto 
tempo trabalha 
na empresa? 

45% do total de 1 a 5 anos; 35% menos de 1 ano; 9% com 16 anos ou 
mais 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Quanto aos cargos que os entrevistados ocupam na empresa verifica-se se que 

a maioria dos entrevistados ocupam as vagas de assistentes, coordenadores e 

estagiários. A  minoria dos entrevistados foram os gerentes, isso se deve ao fato de 

ser mais difícil o contato com eles e por demonstrarem maior resistência em responder 

questões referentes às políticas de gestão de pessoas das empresas que comandam, 

já que são empresas familiares e geralmente quem ocupa cargos altos, como o de 

gerência, são pessoas da família (Quadro 8). 

Essa faixa de 16 anos ou mais trabalhados na empresa foi a terceira maior, isso 

por  ser uma pesquisa em empresas familiares, onde a lealdade da família com os 

empregados  é grande, sendo uma das dificuldades em profissionalizar a empresa. 

 

3.2 Processo de recrutamento e seleção 

 

A maioria dos funcionários respondeu que o modo de recrutar de suas 

empresas é misto (Quadro 9). O recrutamento misto é a consequência de um 

recrutamento interno, que pode gerar uma nova vaga desta pessoa transferida, 

devendo assim se fazer um recrutamento externo, é a maneira eficiente de 

operacionalizar o recrutamento (CHIAVENATO, 1995). 

Na pesquisa, a fonte mais utilizada recrutar nas empresas familiares são os 

próprios  funcionários, seguido por indicações e banco de dados interno (Quadro 9). 

O processo de recrutamento possibilita à organização dispor de um número de 

candidatos superior à quantidade de cargos a serem preenchidos, tendo a 

possibilidade de selecionar os mais adequados. Utilizar em sua maior parte 

recrutamentos com os próprios  funcionários e por indicações pode ser um problema 

evidente das empresas familiares, que costumam empregar e promover parentes por 

favoritismo e não por competência. 

Os métodos de seleção mais utilizados são análises de currículo e entrevistas 

(Quadro 9). Quanto mais métodos utilizados, mais eficiente será a seleção. As 

empresas familiares de Jaboticabal-SP utilizam poucos métodos de seleção, o que as 

torna pouco eficiente nesse quesito. Isto aponta certa resistência das empresas a 

modernizar e profissionalizar sua gestão que evidencia as características de empresas 

familiares. 

Após analisar o subsistema de Recrutamento e Seleção (R&S) pode se dizer 
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que o processo está regular. Como sugestão melhorar as fontes de recrutamento e os 

métodos de seleção utilizados, ampliando-as para passar maior credibilidade e torná-

los mais eficientes e menos informais. Um fator limitante observado é favorecimento 

de parentes na hora da promoção que é uma característica própria de empresas 

familiares, por exemplo, sendo a dinâmica interpessoal uma das grandes causas de 

conflitos e desavenças entre os membros da empresa. O fator facilitador é a opinião 

dos funcionários que consideram o sistema de recrutamento eficiente (85% 

entrevistados), ou seja, estão contentes com este quesito. 

 
Quadro 9 - Subsistema recrutamento e seleção 

QUESTÕES RESPOSTAS DAS QUESTÕES 
De que maneira a 

empresa operacionaliza o 
recrutamento? 

Recrutamento: 10% interno, 10% externo, 80% misto. 

O recrutamento de pessoal 
da  empresa é eficiente? 

85% dos funcionários acham que é eficiente e 15% 
não é eficiente. 

Quais as fontes de 
recrutamento que a empresa 

utiliza? 

26% funcionários da empresa, 18% Banco de dados 
interno; 20% Indicações; 6% Agências de emprego, 6% 

cartazes, 3% jornal, 15% anúncios na Internet; 2% 
Headhunters; 3% outros. 

Quais os métodos de seleção 
que a  empresa utiliza? 

38% Análise de currículo; 38% entrevista, 9% testes de 
aferição, 13% dinâmicas de grupo, 2% outros. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

 3.4 Remuneração 

  

Os salários pagos são compatíveis com os que são praticados no mercado, 

pois 75% dos entrevistados disseram que os salários são compatíveis com o mercado 

(Quadro 10). 

 
Quadro 10 - Subsistema de Remuneração 

QUESTÕES RESPOSTAS SUBSISTEMA REMUNERAÇÃO 

O que compõe a sua 
remuneração? 

100% salário, 22% benefícios, 2% adicionais, 15% 
horas extras, 2% bônus, 10% comissões. 

O salário pago pela empresa é 
compatível com o mercado? 75% salário compatível e 25% não. 

O salário pago pela empresa para 
cargos iguais é o mesmo? 15% salário pago cargo e 85% não. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Tabela 1 - Avaliação das etapas do sistema de remuneração da empresa onde você trabalha 

Etapas 
Não faz 

parte 
Parcial 

Faz 
parte 

Não sei 
avaliar 

Análise de função 6% 51% 43% 0% 
Descrição de cargos 5% 32% 63% 0% 
Avaliação dos cargos 47% 32% 11% 10% 
Pesquisa de salários 12% 34% 51% 3% 

Política de remuneração 16% 45% 39% 0% 

Construção da estrutura 
salarial 53% 28% 18% 1% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 
Tabela 2 - Avalie o seu nível de satisfação quanto aos seguintes processos da empresa onde você 

trabalha 

Subsistemas/Notas 1 2 3 4 5 
Não 
sei 

Recrutamento 
interno 

5% 5% 
45
% 

30
% 

15
% 

0% 

Recrutamento 
externo 

10
% 

20% 
30
% 

20
% 

20
% 

0% 

Remuneração fixa 
10
% 

30% 
20
% 

25
% 

15
% 

0% 

Remuneração 
variável 

35
% 

15% 
20
% 

20
% 

5% 5% 

Legenda: Sendo 1 você está totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

A questão nível geral de satisfação dos funcionários em relação às políticas 

de RH apresentou 45% satisfeitos e 35% insatisfeitos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de gestão de pessoas nas empresas familiares de Jaboticabal 

deixa a desejar em alguns subsistemas. Ele é executado de forma simples e somente 

poucas empresas fazem aquilo que realmente é esperado por uma administração de 

RH para ser considerada eficiente. É da característica das empresas familiares o 

medo da mudança, a falta de profissionalização, o excesso de informalidade e a falta 

de planejamento. 

Para ter uma gestão de pessoas eficiente, tornando-a estratégica para gerar 

uma vantagem competitiva é necessário que esse tipo de organização se 

profissionalize, para diminuir assim os problemas intrínsecos a elas, e dar mérito aos 

seus funcionários, investir  neles e oferecer igual oportunidade, tendo como resultado 

um crescimento sólido. 

Dentre as limitações do trabalho está o fato dos funcionários terem medo 

de  responder a pesquisa, por se tratar de um tema delicado como a gestão de 
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pessoas, sendo difícil encontrar pessoas que queiram participar com toda a 

sinceridade que é necessária.  Assim, observando a complexidade e a novidade 

acerca do assunto, por ser um tema recente, a gestão de pessoas em empresas 

familiares, o trabalho foi desafiador e o tema pode ser aprofundado. 
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CAPÍTULO 08 

MODELO ORGANIZACIONAL NO CONTEXTO DAS EMPRESAS FAMILIARES: UM 
ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NA BASE SCOPUS NO PERÍODO DE 2015 A 2020 
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RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados de um estudo bibliométrico 
referente a produção  científica sobre modelo organizacional no contexto das 
empresas familiares, no período de 2015 a 2020, na base de dados da Scopus. Para 
tanto foi realizada uma pesquisa aplicada, de caráter descritivo e abordagem 
quantitativa, utilizando como método de pesquisa a bibliometria. Os dados foram 
coletados em base secundária de dados e analisados utilizando-se as ferramentas de 
estatística descritiva: frequência percentual e média. Os resultados mostraram que as 
pesquisas sobre modelo organizacional no contexto das empresas familiares vêm 
evoluindo no período analisado, sendo a produção científica pulverizada quanto a 
autores ou revistas científicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estrutura Organizacional; Liderança; Mudança Organizacional; 
Empresa familiar; Indicadores Bibliométricos. 
 
ABSTRACT: This article presents a bibliometric study results referring to a scientific 
production on organizational model in the context of family businesses, in the period 
from 2015 to 2020, in the Scopus database. For that, an applied research was 
development, descriptive character and quantitative approach, using bibliometrics as a 
research method. Data were collected in a secondary database and analyzed using 
descriptive statistics tools: percentage and average frequency. The results showed 
that research on organizational model in the context of family businesses has been 
evolving in the analyzed period, with scientific production being dispersed in terms of 
authors or scientific journals. 
 
KEYWORDS: Organizational Structure; Leadership; Organizational Change; Family 
business; Bibliometric Indicators. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com grande relevância na área de negócios, e fruto de inúmeras circunstâncias 

tais como: estratégia, cultura, tecnologia, liderança e tamanho da organização (DAFT, 

2001), a estrutura organizacional têm conquistado espaço e importância na área. Para 

Senior e Swailes (2010), existem alguns aspectos também que influenciam de forma 

direta a estrutura organizacional (ambiente, estratégia, tecnologia e tamanho) e outros 

aspectos que influenciam na forma de moderação (cultura e liderança). 

O estudo sobre estrutura e organizações deve ser em um processo contínuo 

para que as organizações aptas a entender todos os aspectos que a comportam e 

possibilitar não somente a própria sobrevivência como também o desenvolvimento 

constante. 

Raan (2005) especifica que a bibliometria pode auxiliar na busca de 

informações  em relação à evolução da literatura e a transição de conhecimento 

dentro de um campo  específico em determinado espaço de tempo, analisando as 

informações coletadas em bases de dados, como autores, palavras-chave ou a 

pluralidade de periódicos consultados. Dessa maneira, este trabalho visa responder 

ao seguinte problema: qual o panorama da produção científica sobre o tema 

modelo organizacional no contexto das empresas familiares? 

Tomando como base o modelo organizacional no contexto de empresas 

familiares,  este trabalho tem como objetivo geral produzir indicadores bibliométricos 

para representar a produção científica sobre o tema, tendo como referência os 

estudos publicados na base Scopus nos últimos cinco anos (2015-2020), sobre os 

conceitos relacionados à estrutura organizacional. 

Este trabalho justifica-se por três critérios: atualidade, relevância do tema e a 

importância para as organizações. Quanto à relevância do tema, verificou-se que as 

empresas familiares ocupam o cenário econômico mundial e os desafios que elas 

enfrentam em virtude à sua essência exclusiva ainda é pouco conhecido (MEMILI et 

al.,  2015), e que a condição da estrutura organizacional interfere diretamente nos 

resultados dos projetos organizacionais e nos processos (ZHANG, BHUIYAN, e 

KONG, 2018). O que torna extremamente importante a produção de conhecimento 

sobre estrutura e seus impactos no desempenho das empresas sendo elas familiares 

ou não. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

Estrutura organizacional é definida por Lawer e Porter (1965) como “posições 

e partes de organizações e seus relacionamentos sistemáticos e relativamente 

duradouros entre si”. Para Hall (2002) a estrutura de uma organização tem como 

propósito controlar  a distribuição de poder da tomada de decisão, regular conflitos, 

cumprir metas organizacionais e gerar resultados. Kleinknecht et al. (2017), simplifica 

como a maneira  em que funções, tarefas e responsabilidades são divididas, integradas 

e administradas nos  diferentes locais da organização. 

Impactos ocasionados por cada estrutura de acordo com Marín-Idárraga e 

Cuarta (2016), relacionam a centralização como uma força de poder na ordem e 

orientação de uma tarefa e entendem que um modelo centralizado reduz o 

empreendedorismo, sinalizando a incapacidade de inovar. De acordo com Shin e Kim 

(2017) isso acontece pelo fato de os funcionários terem uma autonomia limitada, 

resultando na desmotivação na tomada de decisão e que se sentem incapazes 

gerando atitudes negativas em suas condutas de trabalho. 

Os fatores que associam à complexidade às características que influenciam o 

desempenho não foram encontrados na literatura da presente pesquisa. No entanto, 

existem também outros fatores que são interessantes de serem estudados de forma 

mais minuciosa por estarem intimamente relacionados aos conceitos de estrutura 

organizacional, como a autoridade e a liderança. 

Em uma organização, existem diversos estilos de liderança. MacKillop (2017) 

caracteriza que a liderança é um desempenho em contínuas mudanças dentro 

organização,  tratando reclamações e impulsionando práticas diferentes de acordo 

com a demanda. E embora existam estilos variados, de forma geral, é esperado que 

os líderes eduquem, comuniquem, participem, incentivem tarefas, promovam apoio 

emocional e coajam os funcionários sobre as mudanças organizacionais (HUSSAIN 

et al., 2016). 

De acordo com Frynas, Mol, e Mellahi (2018), "quando o mundo muda, 

precisamos abraçar a mudança ou seremos eliminados pelo mundo em mudança". É 

por esse motivo que as mudanças organizacionais são essenciais e estão presentes 

em toda a organização não permitindo assim que a estrutura organizacional seja 

estacionária, pois a medida que a organização cresce, os líderes também crescem 

com uma visão clara das contingências do ambiente convencem a mudança interna a 
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fim de promover o melhor desempenho para a organização. 

A própria família é a origem que caracteriza as empresas familiares e, em sua 

base,  a influência da família gera um cruzamento de fatores que ajustam os objetivos, 

estratégias e estrutura da empresa (PAGLIARUSSI e COSTA, 2017). Mesmo que os 

estudos que defrontam o desempenho em empresas familiares e não familiares sejam 

pertinentes, é relevante que os pesquisadores investiguem mais a fundo e entendam 

as estruturas e processos exclusivos das empresas familiares e como elas favorecem 

o desempenho (ALLEN, GEORGE, e DAVIS, 2017). Com a interferência da família, 

esse tipo de empresa ajusta um modelo de governança único, trazendo fortes 

incentivos à parcimônia e eficiência, estruturas de autoridade marcadas por uma 

centralização de poder e uma certa liberdade de prestação de contas a terceiros 

(CARNEY, 2005). 

A liderança, que também é um princípio importante da estrutura organizacional 

e consequentemente no desempenho, muitas vezes é prejudicada nas empresas 

familiares. A redução na mão de obra para promover pessoas da família, reduz a 

probabilidade de encontrar membros com habilidades e experiências mínimas de um 

líder (SHULZE et al., 2000). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como metodologia foi abordado o tipo de pesquisa aplicada, que é descrito por 

Salomon (1991) como uma pesquisa que tem o intuito de aplicar leis, modelos e 

teorias para a descoberta de soluções ou na identificação de realidades, além de ter 

caráter descritivo, que visa encontrar respostas para as perguntas quem, o quê, 

quando, onde e, às vezes, como. 

Em busca de descrever ou estabelecer um assunto, o pesquisador muitas 

vezes pode criar um perfil de um grupo de problema, pessoas ou eventos. As 

pesquisas podem  abranger a coleta de dados e a geração de uma distribuição do 

número de vezes que o pesquisador identifica um único evento ou característica 

(variável de pesquisa) ou podem  até compreender a relação da interação de duas ou 

mais variáveis (COOPER e SHINDLER, 2016). 

Faz uso da abordagem quantitativa, que é definido por Landim et al. (2006) 

como  trazer à tona dos dados, indicadores e vertentes que são observáveis, criando 

medidas fundamentáveis, generalizáveis e sem dúvidas. 
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Além disso, é utilizado como método a bibliometria, que assumida como uma 

fonte de estudo, a análise bibliométrica emprega procedimentos científicos para 

analisar  a dimensão de temas pouco pesquisados na literatura (RIBEIRO, 2017). Por 

essa razão, é reconhecida como uma base elementar e fonte de envolvimento 

investigativo sistemático para o alcance do conhecimento (PIZZANI et al., 2012). 

A plataforma utilizada para o levantamento dos resultados bibliométricos foi a 

Scopus, em decorrência de sua característica interdisciplinar e difusão nos estudos 

desta natureza. Para a coleta de dados foi na base secundária de dados e o 

procedimento abordado para a realização da análise dos dados foi utilizada a 

estatística descritiva, com o objetivo combinar vários valores da mesma natureza, 

possibilitando que haja uma visão  mais geral desses valores, além de descrevê-los 

por meio de três formas diferentes: por meio de tabelas, gráficos e medidas 

descritivas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação à produção cientifica sobre Modelo Organizacional, observou-se 

uma evolução nas publicações de 2015 a 2018. Por outro lado, uma queda nas 

publicações  de 2019, equiparando-se em valor percentual semelhante ao de 2017. 

Como o presente trabalho corresponde a janeiro de 2020, ainda não é possível prever 

se essa diminuição das publicações foi devido à circunstancias de 2019 ou se irá 

prevalecer em 2020 para os  anos seguintes. 

 

Gráfico 1 - Frequência de artigos publicados por ano (em percentual) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

No que diz respeito a quantidade de publicações distribuídas por revista e por 
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autores, pôde-se observar que não houve uma concentração em determinado tipo de 

revista ou autor, provavelmente isso se deve ao fato do tema ser muito abrangente e 

uma  diversidade de autores e revistas que publicam sobre o assunto. Os artigos por 

número de autores variaram entre 1 a 6 somente e a quantidade que mais prevaleceu 

entre os trabalhos foram 3 autores por artigo correspondendo a 36% da amostra. 

No tocante da incidência de palavras-chaves apesar da abundância de 

palavras-chaves encontradas, por se tratar de um tema que abranges muitos 

assuntos, foi possível identificar os termos mais frequentes: estrutura organizacional, 

liderança, mudança organizacional, empresas familiares e inovação, 

consecutivamente. 

Em relação aos temas mais abordados (Gráfico 2), foram evidenciados 22 

assuntos diferentes. Sendo: Estrutura Organizacional, Mudança Organizacional, 

Liderança e Inovação os temas com maior representatividade nos trabalhos 

escolhidos. 

 
Gráfico 2 - Temas mais abordados em percentual 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Quanto a classificação dos tipos de pesquisa (Gráfico 3), a tipologia se divide 

em três classificações: Aplicada, Causal e Teórica. Com base na análise deste 

indicador, pode-se constatar que a pesquisa Aplicada foi a que mais prevaleceu entre 
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as outras, representando 70%, o que corresponde a 39 artigos do total de 56 da 

amostra. 

Gráfico 3 - Tipo de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

No tocante da natureza da Pesquisa (Gráfico 4) demonstra-se que a maior 

parte das pesquisas categorizadas foram de natureza descritiva, com 

representatividade de 48%, o que corresponde à 27 artigos dos 56 selecionados para 

o estudo. Em pesquisas de natureza exploratória, foi relativamente próxima, com 46% 

do total com ocorrência em 26 artigos. Assim, constatou-se que ambas tiveram 

predominância, sendo somente a natureza descritiva-exploratória a menos explorada 

nesta circunstância. 

 
Gráfico 4 - Natureza da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

No que concerne a abordagem da pesquisa (Gráfico 5), observa-se o domínio 

da abordagem quantitativa em relação às outras, representando metade da amostra. 
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Gráfico 5 - Abordagem da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

No Gráfico 6, apresenta quanto ao tipo de coleta de dados, onde a maior parte 

foram coletas por meio de questionário fechado (36%) e entrevista semiestruturada 

(23%), onde juntos simbolizaram mais que a média do somatório. 

 
Gráfico 6 - Tipo de coleta de dados 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Em se tratando do tipo de procedimento de análise de dados (Gráfico 7), 

existem  quatro classificações: análise de conteúdo, análise do discurso, estatística 

descritiva, e estatística multivariada. Pode-se perceber que dentre os trabalhos 

elegidos, os tipos de procedimento mais aplicados foram a análise de conteúdo, 

retratada por um percentual significativo de 47% e na sequência, a estatística 

multivariada, com 39%. 
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Gráfico 7. Tipo de procedimento de Análise de Dados 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o presente estudo bibliométrico pode-se observar que o tema 

Estrutura Organizacional vem sendo pesquisado por universidades Americanas como: 

Universidade da Califórnia- Berkeley, The University of Texas, Cornell University, 

Baylor University entre muitas outras, e dentro desta temática de Estrutura 

Organizacional, os temas que mais estão sendo pesquisados são: estrutura 

organizacional,  mudança organizacional, liderança, inovação, empreendedorismo e 

liderança  transformacional, demonstrando soluções para vários problemas. 

O estudo produziu índices bibliométricos relacionados ao tema Modelo 

Organizacional utilizando como parâmetro a base de dados da Scopus, no período de 

2015 a 2020. Os resultados que foram obtidos foram fundamentados através de um 

levantamento com base em 56 artigos do campo. 

Os resultados obtidos ofereceram subsídios importantes em relação à diversos 

aspectos que predominam nos estudos dessa temática: evolução de artigos 

relacionados ao tema, esclarecimento da abrangência de revistas e autores, 

prevalência de autores por artigo, palavras-chaves e temas mais abordados e, por fim 

a classificação das metodologias mais utilizadas em todas as circunstancias (desde o 

tipo, natureza, e  abordagem, até o procedimento de coleta e análise dos dados). 

Foi possível perceber que em 2018 as pesquisas sobre o tema aumentaram 

constantemente enquanto que em 2019, houve uma diminuição de artigos sobre o 

tema. 

Quanto às revistas que publicaram estudos sobre Modelo Organizacional, 

notou-se uma escassez e depreciação em 2019, que correlata ao que os autores 
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Kleinknecht et al. (2017) disseram sobre o papel da estrutura organizacional 

permanecer ainda pouco estudado. O que demonstra que estudos desse tipo, são 

merecedores de maiores investigações e desenvolvimento. 

Quanto a frequência de palavras-chaves, observou-se uma diversidade 

numerosa de expressões como: estrutura organizacional, liderança, mudança 

organizacional, empresas familiares e inovação demonstraram predominância em 

relação às outras. Semelhantemente, os temas que mais estão sendo abordados são: 

estrutura organizacional, mudança organizacional, liderança e inovação. Quanto aos 

temas mais abordados são: estrutura organizacional, mudança organizacional, 

liderança e inovação. Essas informações relativas à frequência de palavras-chaves e 

temas, possibilitam entender que Modelo Organizacional é um tema vasto e que 

consequentemente, e de forma natural, comporta a indagação de muitos outros 

conteúdos. Outro fato interessante, é que dos 56 artigos aprovados, somente 11 estão 

relacionados à empresa familiar. O que  deixa claro, as perspectivas deste estudo na 

atualidade. 

Quanto aos aspectos metodológicos que mais foram utilizados nos artigos 

contemplados por esta pesquisa, constatou-se que o tipo de pesquisa aplicada, 

natureza descritiva, abordagem quantitativa, levantamento de dados, análise de 

conteúdo, e estatística descritiva foram os procedimentos de realização de pesquisa 

mais utilizados, demonstrando a tendência por trabalhos quantitativos nos últimos 

anos. 

Como essa pesquisa considerou somente a base Scopus, recomenda-se, para 

futuras pesquisas, a realização do estudo bibliométrico também em outras bases de 

dados  relevantes, como por exemplo Web of Science, Emerald etc. 
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RESUMO: Trata-se da análise do instituto da emendatio libelli, vetusto no direito 
brasileiro, a partir de algumas distinções do filósofo Rafael Echeverría, em especial 
sobre linguagem, ação,  inquietação e poder. Concebe-se o instituto como uma resposta 
legislativa a determinada  inquietação, a partir da qual são colocados questionamentos 
sobre a qualidade dessa resposta, a sua relação com os princípios constitucionais e 
com um quadro mais  abrangente, que inclua os efeitos concretos do direito penal em 
nossa sociedade. Nesse  interim, são apresentadas as referidas distinções para propor 
uma nova forma de avaliar  o poder conferido ao juiz para alteração das definições 
jurídicas, especialmente à luz do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, é 
sugerida um novo conceito para ambos, no que se espera seja um caminho possível 
para permitir que sejam potencializados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Processo Constitucional; Processo penal; Inquietações; 
emendatio libelli; linguagem. 
 
ABSTRACT: This article contains an analysis of the institute called emendatio libelli, 
an old pawn, with some distinctions proposed by the philosopher Rafael Echeverría, 
specifically about language, action, restlessness and power. The institute is thought as 
a legislative response to a determined restlessness, from which emerge questions 
about the quality of that response and the relation of it with the constitutional principles 
and with one more embracing frame, that which includes the concrete effects of 
criminal Law in Brazilian society. In between, those distinctions are presented to 
propose a new way of evaluating the power which is conferred to the judge to modify 
the legal definitions of the accusation, especially in the light of the adversarial and legal 
defense principles. For that, it is suggested a new concept for both, in the hope that it 
represents a possible path  to allow then to maximum power. 
 
KEYWORDS: Constitutional procedure; Criminal law procedure; Concerns; 
Emendatio libelli; Language 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho está ancorado na análise do instituto da emendatio libelli a partir 

de algumas distinções propostas por Rafael Echeverría sobre linguagem, ação, 

inquietação e poder, no livro Ontología del Lenguage (2014). 

Primeiramente, busca-se indicar qual é a inquietação legislativa que o art. 383, 

caput, do Código de Processo Penal (CPP) pretende resolver. A partir daí, é possível 

analisar que tipo de resposta foi dada pelo legislador a essa inquietação, incluindo a 

(in)consistência de sua fundamentação filosófica diante das novas interpretações a 

respeito do papel da linguagem e as implicações que resultam dessa relação. 

Em um segundo momento, essa análise é ampliada para avaliar a relação entre 

a  emendatio libelli e alguns dispositivos constitucionais considerados relevantes, em 

especial aqueles que ancoram os princípios do contraditório e da ampla defesa. Para 

tanto, é apresentado um breve panorama desses princípios na doutrina e na prática 

judicial brasileira, para logo em seguida se estabelecer um conceito que abranja 

ambas  essas esferas. 

A partir do conceito proposto, apontam-se de que forma esse se relaciona com 

o  instituto em análise, culminando com uma proposta de modificação do instituto para 

ampliar as potencialidades dos princípios com os quais ele é confrontado. 

Posteriormente, propõe-se que a emendatio libelli pode ainda ser analisada a 

partir de um quadro mais abrangente, que leve em conta as potencialidades do direito 

penal para conduzir a avanços sociais. São realizados breves apontamentos sobre a 

realidade carcerária atual, sugerindo-se que esse instituto se relaciona com a 

ampliação/redução dessas condições. 

 

2. A INQUIETAÇÃO LEGISLATIVA 

 

O que a doutrina chama de emendatio libelli está assim expresso no Código de 

Processo Penal - CPP: 

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 

11.719, de 2008). 

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade 

de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo 

com o disposto na lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
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§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão 

encaminhados os autos. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

 

De acordo com o marco teórico adotado, toda ação humana visa a atender a 

alguma inquietação (ECHEVERRÍA, 2014, p. 90), ainda que não perceptível para o 

agente que atua. Assim, é possível compreender a emendatio libelli como um instituto 

que apresenta uma resposta, incluída no ordenamento, para dar conta de uma 

inquietação ou um “problema” com que se deparou o próprio legislador. Trata-se, 

portanto, de buscar a pergunta precedente à resposta legislativa. 

O art. 383 do CPP é parte da disciplina sobre o encerramento da instrução 

penal,  pois incluído no título XII, que trata da sentença penal. Assim, esse dispositivo 

autoriza  que o juiz, na sentença, atribua definição jurídica diversa daquela contida na 

denúncia, desde que, com isso, ele não modifique a respectiva descrição do fato. 

Embora tenha colocado mais ênfase na impossibilidade de modificar “o fato”, a 

atual redação do caput, de 2008, não se distingue muito daquilo que já estava 

presente na redação original do Código de Processo Penal, que é de 1941: “Art. 383. 

O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da 

denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. Podemos 

afirmar que, no principal, a resposta legislativa é a mesma de meados do século 

passado, a qual, por  sua vez, tem fundamento em um brocardo do Direito Romano. 

Em sua redação atual, o dispositivo pode ser interpretado como a permitir que 

eventual inadequação da definição jurídica contida na denúncia do Ministério Público 

seja alterada pelo juiz, por ocasião da sentença. Os incisos tratam de algumas 

consequências que podem advir dessa alteração, como a possibilidade de suspensão 

condicional do processo e a incompetência do juízo. Não obstante, a ênfase da análise 

recairá sobre o caput. 

A pergunta que dá sentido a essa resposta legislativa pode ser formulada desta 

maneira: uma vez verificada a inadequação da definição jurídica contida na denúncia, 

quais são as possibilidades de atuação do juiz a respeito? É esse “problema” ou 

inquietação que a emendatio libelli pretende resolver. 

Desvelar a pergunta com que se deparou o legislador permite colocar uma 

questão subsequente, a respeito da qualidade da resposta legislativa que esse 

instituto oferece para a inquietação apresentada, ou seja, se a proposição legislativa 

resolve tal inquietação. 
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A análise se torna ainda mais complexa quando o quadro em que essa resposta 

legislativa se insere é ampliado para abranger a Constituição de 1988. Esta, formatada 

em um paradigma considerado democrático, contou com forças políticas suficientes 

que  fizessem constar de seu texto, dentre outras coisas, os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, além da presunção de inocência, todos orientadores do que deve 

ser o devido processo legal. Com isso, alcança-se um segundo patamar de 

questionamento da emendatio libelli, ou seja, sobre a sua relação com o quadro 

normativo constitucional. 

Por fim, podemos avaliar, ainda que brevemente, quais efeitos práticos podem 

ser referidos à resposta que o legislador ofereceu, inserindo na análise sobre a 

emendatio libelli as inquietações a respeito da criminalidade e da efetividade do Direito 

Penal. 

 

3. A PRETENDIDA DISTINÇÃO ENTRE FATO E DIREITO 

 

Como referido, em resposta à inquietação sobre as possibilidades de atuação 

do  juiz diante de uma acusação inadequada do Ministério Público, o legislador instituiu 

a emendatio libelli, que dá ao juiz o poder de corrigir os termos da acusação. Essa 

correção, contudo, pode incidir apenas sobre a definição jurídica adotada pelo 

Ministério Público, mas não sobre a descrição do fato: 

[...] no penal vigora o princípio do jura novit curia, isto é, o princípio da livre 
dicção do direitos – o juiz conhece o direito. Em outras palavras, vigora o 
princípio do narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e eu te darei o 
direito). Por isso mesmo, mesmo se o representante do Ministério Público, 
ou o querelante, na peça exordial (art. 41 do CPP), após descrever 
corretamente o fato, atribuir-lhe qualificação jurídico-penal diversa, quando 
da prolação da sentença, o Juiz, observando o equívoco do Acusador, fará 
a devida correção. (TOURINHO FILHO, 2012, p. 354) 

Assim, existiria um fenômeno ou evento (o fato) cuja existência no mundo é 

distinta de sua definição linguística, mas pode ser apreendida pela linguagem, que, 

assim, o descreve. Essa concepção dialoga com uma interpretação tradicional e bem 

difundida a respeito da linguagem: 

Nosso sentido comum dá por certo que a linguagem descreve o estado das 
coisas. Esta concepção supõe que a realidade já está aí muito antes da 
linguagem, e o que a linguagem faz é simplesmente descrevê-la, “falar sobre” 
ela. Supõe-se que o papel da linguagem é passivo. A linguagem chega 
sempre tarde, quando a realidade já está estabelecida, já ocupou o seu 
próprio lugar. Portanto, primeiro vem a realidade, depois a linguagem. O 
papel da linguagem parecia ser o de dar conta do que existe.1 
(ECHEVERRÍA, 2014, p. 72) 
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Essa cisão entre fato e direito encontra oposição em parte da doutrina. Esta 

reconhece que o art. 41 do CPP estabelece a denúncia como um ato complexo, em 

que devem ser apontadas todas as circunstâncias do fato criminoso (fato natural) e a 

classificação do crime (fato penal), ambos elementos integrados naquilo que se 

denomina fato processual. Assim, todo o fato processual pode ser objeto de defesa, 

de forma que deve ser submetido ao contraditório em todos os seus aspectos (LOPES 

JR., 2012, p. 892/893). 

É possível ir além dessa crítica, contudo, que ainda parece uma mera 

reformulação da distinção entre fato (fato natural) e direito (fato penal). Na atual quadra 

filosófica, a linguagem, mais do que o papel passivo que lhe é tradicionalmente 

atribuído, pode ser interpretada como uma forma de ação (ECHEVERRÍA, 2014, p. 69). 

A linguagem permite realizar, dentre outras, as ações de catalogar, diferenciar, 

separar eventos, de acordo com as distinções linguísticas existentes em dada 

sociedade. Assim, as distinções que a linguagem em que estamos inseridos contém 

são condição de possibilidade para observar eventos distintos de outros eventos, 

destacando-os na existência: 

Temos o cuidado de não dizer que as afirmações descrevem as coisas como 
são, já que, como temos postulado, nunca sabemos como as coisas 
realmente  são. Sabemos somente como as observamos. E dado que os 
seres humanos compartilham, por um lado, uma estrutura biológica 
comum e, por outro, a tradição de distinções de sua comunidade, lhes é 
possível compartilhar o que observam. 
Quando nossa estrutura biológica é diferente, como acontece no caso dos 
daltônicos, não podemos fazer as mesmas afirmações. O que é roxo para 
um pode ser ver verde para outro. [...E] Os seres humanos observamos 
segundo as distinções que possuímos. Sem a distinção mesa não 
posso observar uma mesa. Posso ver diferenças de cor, forma, textura 
etc., mas não uma mesa. (ECHEVERRÍA, 2014, p. 72, grifos nossos)2 

 

Outra forma de “enxergar” esse papel da linguagem, por exemplo, é se imaginar 

numa floresta tropical como a Amazônica. Há muito o que se observar no interior da 

floresta. Contudo, a capacidade de observação variará de acordo, claro, com a 

estrutura  biológica (os animais observam coisas que o ser humano não distingue), 

mas também de acordo com as distinções socialmente compartilhadas. 

Alguém que nela ingressa pela primeira vez, sem prévio conhecimento 

específico, ainda assim perceberá muitas coisas, árvores, terra, diferentes grandezas, 

alguns tons de verde e de marrom e as cores das flores; um nativo, que compartilha 

conhecimentos da sua comunidade, conseguirá ainda observar plantas venenosas e 

distingui-las daquelas comestíveis, observará espécies de tais e quais nomes, raízes 
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com funções medicinais e até mágicas; um biólogo poderá observar fases distintas em 

uma mesma espécie e as relações que mantêm entre si espécies distintas; um 

esteticista poderá observar mais matizes de cor verde do que um leigo; um engenheiro 

agrônomo distinguirá tipos de solo e os elementos que cada um contém etc. Ainda 

que seja a mesma floresta observada por cada um desses observadores, as 

possibilidades instauradas por cada observação são distintas (a respeito, basta 

observar que o nativo pode considerar comer algumas das plantas, mas as plantas 

comestíveis não são “vistas” pelo leigo). (ECHEVERRÍA, 2014, p. 198)3 

Todas essas distinções serão possíveis a partir de nomes que as tornem 

presentes  para o observador. Qualquer distinção sem nome está além do campo de 

compreensível - isso não quer dizer que a distinção não exista, mas apenas que ela 

terá que ser encarada em silêncio (ECHEVERRÍA, 2014, p. 101), que não poderá ser 

observada. Daí também que o poder de observação varia de acordo com a(s) 

linguagem(s) em que se está inserido e as distinções que, consequentemente, estão 

disponíveis. 

Assim, a observação dos eventos somente é possível a partir das distinções 

linguísticas. É a linguagem que enseja a compreensão; fora da linguagem, somente o 

silêncio é possível. A linguagem, portanto, não é dissociável dos fatos, eis que sem 

ela fato nenhum pode ser observado, distinguido e comunicado, enfim, 

compreendido. Os fatos jurídicos são aqueles observados mediante uma linguagem 

com consequências jurídicas, ou seja, uma linguagem jurídica. Os termos que 

compõem essa linguagem muitas vezes são previamente definidos por escrito (os 

tipos penais, as hipóteses de competência etc.) e compilados (nos códigos, nos 

ementários), embora nunca de maneira exaustiva - em tese, é sempre possível 

parafrasear ou traduzir a linguagem dos  códigos para outros termos. 

Consequentemente, tanto o fato natural (fato) quanto o fato penal (direito) são 

observações permitidas pela linguagem e registradas na denúncia. Não há diferença 

qualitativa (questão de fato x questão de direito), apenas mais ou menos 

especificações. A denúncia, com todos os seus elementos, é o registro de uma 

observação que ocorre pela linguagem. Nesse caso, o observador é a acusação. 

Quando ela diz, por exemplo, que “Fulano, dirigindo seu veículo em uma corrida não 

autorizada pelas ruas da cidade, avançou o sinal vermelho e atropelou Sicrano, que 

cruzava a faixa de pedestres e veio a óbito imediatamente”, essa narrativa contém uma 

paráfrase do tipo penal “matar alguém”, além de outras especificações igualmente 
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linguísticas, que podem impactar, por exemplo, na competência para julgamento. 

Embora essa narrativa resumida seja compatível tanto com o homicídio doloso 

quanto com o homicídio culposo, a adoção de uma ou outra destas definições jurídicas 

levará a resultados diversos e poderá exigir maiores detalhes relacionados a 

elementos diferentes, seja a vontade de produzir o resultado, seja o descumprimento 

dos deveres objetivos de cuidado. A depender da distinção jurídica utilizada, esse 

detalhamento será feito de forma diversa e implicará a necessidade de estratégias, 

acusatórias e defensivas, diferentes. 

Nessa chave de interpretação, a autorização para o juiz alterar a definição 

jurídica sem alterar a descrição dos fatos fica desprovida de sentido. O que resta é 

uma  autorização para que o juiz altere o registro da observação feita pela acusação, 

com consequências maiores ou menores. Confundem-se os papéis do juiz com a 

acusação ou  ocorre a mera redução do papel da acusação – no limite, a acusação 

poderia apenas apresentar a narrativa do atropelamento (“narrar os fatos”), sem 

especificar se se trata de homicídio doloso ou culposo, definição jurídica que 

competiria ao juízo. 

Essa diferenciação abstrata e sem fundamento filosófico acaba por arrastar a 

discussão para si mesma, obrigando os atores a tentar definir o que é fato e o que é 

direito, uma cisão filosoficamente impossível. Consequentemente, são descartadas, 

com  base nessa cisão (o réu se defende dos fatos), as discussões sobre aptidão da 

denúncia (a coerência entre as proposições linguísticas utilizadas para o registro da 

observação de  um mesmo fato e a completude da narrativa acusatória), suficiência 

probatória, oportunidade de defesa sobre os elementos da acusação, excesso de 

imputação etc., todas possibilidades defensivas. 

Tourinho Filho, que defende a teoria tradicional, apresenta três exemplos de 

possível aplicação da emendatio libelli. É interessante analisá-los detidamente: 

a) Se o promotor descreve, na peça inicial, um fato que se subsume 
perfeitamente na moldura do art. 168 do CP [Código Penal], mas, ao 
classificar a infração, invoca o art. 155, caput, do mesmo estatuto, provado, 
finalmente, que o fato imputado ao réu foi verdadeiro, o Juiz o condenará 
como incurso nas penas do art. 168, caput. Nesse caso, a pena não se 
altera, os crimes de furto simples e de apropriação indébita referida no caput 
do art. 168 são absolutamente iguais. (TOURINHO FILHO, 2012, p. 354) 

 

Contudo, se a denúncia narrasse que “Fulano, inventariante, tomou para si e 

não devolveu, uma televisão do inventário, cometendo furto simples”, a solução 

proposta pelo processualista, além de obstar a discussão sobre inépcia da denúncia, 
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implicaria uma causa de aumento da apropriação indébita a princípio irrelevante para 

a defesa no caso do furto, que é a condição de inventariante (art. 168, §1º, do CP). Se 

essa  questão, apesar de desvelada desde o início do processo, não é relevante para 

a defesa do furto, ainda assim se aplicaria a causa de aumento? Fora da discussão 

sobre se ser inventariante é uma questão de fato ou uma definição jurídica, o que 

parece avultar como relevante é a oportunidade de defesa sobre o tema. 

Se o promotor, na peça acusatória, salienta que Tício adquirira de Mévio 
coisa produto de crime e, embora desconhecendo sua proveniência ilícita, 
deveria prever, ante a desproporção entre o valor e o preço, ter sido 
aquela obtido por meio criminoso e, por esse fato, o denuncia como incurso 
nas penas do art. 180, caput, do CP, poderá o Juiz condená-lo às penas do 
art. 180, §1º. Nesse caso, a pena diminui. 
Se a peça acusatória dissesse que o receptador sabia da proveniência 
ilícita e, mesmo assim, adquirira a coisa, pagando um preço 
desproporcional ao seu valor e, por isso, capitulasse o fato no §1º do art. 
180, o Juiz poderia condená-lo às penas do art. 180, caput, e, assim, a 
situação do réu ficaria agravada. (TOURINHO FILHO, 2012, 354/355, grifos 
nossos) 

 

Nos dois casos, as narrativas apresentadas pelo processualista como “questão 

de  fato” são a quase integral transcrição de tipos penais da receptação e da 

receptação culposa (definição jurídica), que vão assim enunciadas no código, 

respectivamente: “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela 

desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve 

presumir-se obtida por meio criminoso” e “adquirir, receber, transportar, conduzir ou 

ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir 

para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”. Isso evidencia a abstração 

que é a cisão entre fato e direito. Além disso, novamente, a cisão afasta a possibilidade 

de se discutir a aptidão da denúncia, implicando condenação em ambos os casos, 

com uma sanção mais grave do que a pedida pelo Ministério Público no segundo. 

Como antecipado, é possível avançar um degrau na análise desse instituto, 

para  verificar a sua relação com o esquema constitucional da Constituição brasileira de 

1988. 

 

4. A DIFÍCIL TAREFA DE CONCEITUAR DOIS PRINCÍPIOS 

 

Para avaliar a relação dessa autorização legislativa concedida ao juiz para 

corrigir a observação acusatória com a Constituição, pode-se partir do art. 5º desta: 
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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: 

[...] 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes; 

[...] 

b) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória; 

 

Esses incisos arrolados no capítulo dos direitos fundamentais e que, na 

linguagem constitucional, não podem ser propostas tendentes a aboli-los (art. 60, §4º), 

são considerados expressões dos princípios do devido processo legal, do 

contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, nesta ordem. O próprio 

texto do caput sugere que esses princípios estão relacionados com a garantia da 

inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, assegurados a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

país. A garantia desses direitos arrolados no caput do art. 5º, portanto, é a inquietação 

mais imediata que se pode atribuir à instituição dos citados princípios. 

A primeira observação sobre eles – e, consequentemente, sobre o tipo de 

resposta  que eles representam à própria inquietude constitucional - é que 

estabelecem limites ao poder punitivo, restringindo as possiblidades de realização 

desse poder. Com efeito, o ato de privar alguém da liberdade ou dos seus bens 

depende de um processo legal, que por sua vez deve incluir o contraditório e a ampla 

defesa; a culpa só pode ser atribuída a alguém se houver sentença penal condenatória 

transitada em julgado. 

Essa conclusão não é suficiente, contudo, pois não há, no próprio texto 

constitucional, uma definição mais precisa do alcance do contraditório e da ampla 

defesa  para os fins desta análise. Com efeito, mais do que os outros princípios citados, 

são estes  os que se relacionam com a existência de funções diferentes para cada parte 

no processo  penal e a consequente relação dessas partes, acusação e defesa, com o 

juiz. A observação  da prática jurídica demonstra a dificuldade em se estabelecer o 

alcance desses princípios, eis que há antagônicas compreensões sobre os limites que 
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eles traçam para os operadores do direito. 

Alguns autores, por exemplo, vão defender que o contraditório é mais do que a 

mera abertura de oportunidades para que as partes se dirijam ao juiz (FERNANDES, 

2019, p. 590). Defenderão que essa abertura somente é eficaz na medida em que o 

provimento jurisdicional, provisório ou definitivo, e seus efeitos, processuais ou 

materiais, leve em consideração os elementos aportados por ambas as partes sobre 

as questões a serem resolvidas pelo juízo (NUNES, 2007, p. 147/148). As partes, 

assim, são elevadas a participantes, não apenas do procedimento, mas do provimento 

jurisdicional. A sentença judicial, de ato monocrático, passaria a ser um ato 

colaborativo. 

Fazzalari o expressa desta forma: 

a) [...] consiste na participação dos destinatários dos efeitos do ato final à fase 
preparatória do mesmo; na simétrica paridade das suas posições; na mútua 
implicação da sua atividade (...) na relevância da mesma para o autor do 
provimento: de modo que cada um dos contraditores possa exercitar um 
conjunto – relevante ou modesto não importa – de escolhas, de reações, de 
controles e deva suportar os controles e as reações dos outros, e que o autor 
do ato deve levar em consideração para os resultados (FAZZALARI apud 
NUNES, 2006, p. 147). 

 

Essa concepção de contraditório impõe que o magistrado sempre provoque a 

manifestação das partes sobre as questões que deve decidir, pois de interesse delas, 

permitindo que apresentem elementos capazes de influenciar a sua decisão (NERY 

JR., 2017, p. 266). Nesse sentido, as decisões sobre questões não previamente 

debatidas e que, portanto, surpreendem alguma das ou ambas as partes (decisões 

surpresa), passam a ser consideradas como contrárias ao princípio do contraditório e, 

portanto, passíveis de invalidação. 

Não obstante, faz parte da cotidianeidade do processo penal brasileiro, na 

prática  judicial, a prisão e outras medidas cautelares sem a prévia oitiva da parte que 

será submetida a elas. Essa tradição foi estendida nos últimos anos a alguns alvos 

não habituais do direito penal, como políticos e grandes empresários. Em relação às 

medidas investigativas que restringem direitos fundamentais, como a busca e 

apreensão, a quebra  de sigilo fiscal e telefônico (obtenção dos registros respectivos), 

assim como a interceptação telefônica, pode-se afirmar que a regra é justamente a 

decisão sem a prévia ciência daqueles que são submetidos a essas medidas. Uma 

condução coercitiva de investigados, muito semelhante à prisão para averiguações, 

também vigeu por alguns anos na prática judicial instaurada pela operação “Lava Jato” 

(sic), até ser vedada pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Geralmente, essas interpretações restritivas do contraditório estão fundadas na 

efetividade das medidas, que precisariam do elemento surpresa para funcionarem. Os 

resultados, contudo, em termos de redução dos índices de criminalidade e de 

melhorias na alocação dos recursos públicos, são questionáveis. Não obstante, o 

importante a se ressaltar neste trabalho é a vigência de interpretações antagônicas 

do princípio do contraditório: de um lado, rejeitam-se as decisões surpresa, de outro, 

estas são largamente admitidas. 

Igual fenômeno ocorre com o princípio da ampla defesa. Este tem sido 

relacionado ao dever de permitir que as partes apresentem suas alegações e possam 

sustentá-las pelos meios legais (NERY JR., 2017, p. 288). No processo penal, seriam 

concretizações do princípio da ampla defesa a admissibilidade geral dos modos e 

elementos de prova (inclusive, para a defesa, a admissibilidade envolveria inclusive 

provas obtidas por meios ilícitos); a reconfiguração do interrogatório como último ato 

da instrução processual, permitindo que o réu possa se manifestar pessoalmente 

sobre tudo o que tiver sido produzido pelas partes e que será levado em consideração 

na sentença; a obrigatoriedade da defesa técnica e a garantia da defesa pública para 

os desprovidos de recursos (Defensoria); a vedação à confissão obrigatória ou 

forçada; a petrificação constitucional do habeas corpus, como mecanismo célere e 

simplificado de  questionamento de decisões judiciais restritivas da liberdade de ir e 

vir; a própria presunção de inocência; o direito a ter ciência dos atos processuais e 

sobre eles se manifestar antes das decisões judiciais a respeito (ponto em que a 

ampla defesa se confunde com o princípio do contraditório); a rejeição das denúncias 

genéricas ou que não contenham os elementos necessários para a formulação da 

defesa. 

Na cotidianidade, novamente, a ampla defesa nem sempre alcança esses 

patamares, recebendo interpretações restritivas ou sofrendo limitações práticas que 

indicam sua baixa prioridade, por exemplo, na definição do orçamento público. Neste 

sentido, ainda há muitas comarcas brasileiras sem atuação da Defensoria Pública, 

nas quais é substituída por advogados constituídos para cada ato (ad hoc). Além 

disso, os processos criminais são integrados por elementos investigativos em que há 

pouca ou nenhuma participação da defesa técnica, inclusive com confissões 

realizadas nessas condições, o que não tem impedido a sua utilização para 

fundamentar sentenças condenatórias; os tribunais têm limitado a admissibilidade do 

recurso em habeas corpus; e as decisões-surpresa, como apontado, são a regra na 
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fase investigativa, postergando- se a defesa para após a tomada de decisão etc. 

 

4.1 Um conceito abrangente 

 

Apesar do panorama desenhado sobre a prática vigente dos princípios jurídicos 

do contraditório e da ampla defesa, ainda assim é possível arriscar um conceito para 

ambos. Ao admitir que todas essas práticas são jurídicas, na medida em que são 

assim esgrimidas e como tal geram efeitos, contudo, não permite conceituações 

peremptórias. Conceituar o contraditório como “a efetiva e igualitária possibilidade de 

influência das  partes [no processo]” (LOPES JR., 2012, p. 99), ou afirmar que ele “quer 

dizer que a toda alegação fática ou apresentação de prova, feita no processo por uma 

das partes, tem o adversário o direito de se manifestar, havendo um perfeito equilíbrio 

na relação [...]” (NUCCI, 2014, p. 238) é negar o caráter jurídico a algumas práticas 

que, apesar de contrariarem esse perfeito equilíbrio, são admitidas enquanto 

manifestação do direito na cotidianidade. É o caso das decisões surpresa na fase de 

investigação criminal, largamente admitidas. 

Assim, para tentar abarcar as práticas jurídicas citadas, ainda que 

antagônicas, propõe-se o seguinte conceito: o contraditório e a ampla defesa são 

atos linguísticos declaratórios institucionalizados no texto da Constituição que 

possibilitam a limitação do poder punitivo, mediante a divisão desse poder 

entre atores com diferentes funções e da atribuição de poderes especiais de 

defesa aos particulares que estão sujeitos à punição estatal. 

São atos linguísticos porque são manifestação textual da linguagem registrado 

para dar conta de assegurar os direitos fundamentais (vida, liberdade, segurança etc.); 

declaratórios porque, ao contrário das afirmações, dizem menos sobre o que se 

observa no mundo como ele aparenta ser para o observador e mais sobre o que o 

mundo deve ser a partir de quando proferidos; institucionalizados no texto 

constitucional porque foram estabelecidos a partir de um determinado processo 

(constituinte) realizado por agentes autorizados (Assembleia Constituinte) ocupantes 

de cargos (instituições) aos quais se atribuía e se atribui legitimidade para modificar o 

mundo por meio de atos declaratórios escritos que devem subordinar todos os demais 

atos declaratórios do Direito (a Constituição). 

Um parêntesis. Quando é sugerido que esses princípios são atos linguísticos 

declaratórios, não se nega que, em tese, possam exercer outras funções, como 
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afirmações e, especialmente, como juízos. Como se disse, contudo, ao contrário das 

afirmações, os princípios do contraditório e da ampla defesa não são geralmente 

utilizados como uma observação sobre como o mundo é - certamente não foram 

utilizados assim pelos constituintes, que recém saíam de uma ditadura, e se essa 

fosse considerada a pretensão constitucional, seria uma pretensão natimorta -, mas 

como ele deve ser (ECHEVERRIA, 2014, p. 71). Além disso, ao contrário dos juízos, 

os dispositivos constitucionais não são geralmente utilizados como proposições cujo 

poder lhes é atribuído em razão dos possíveis fundamentos favoráveis a elas, 

característica dos juízos, mas em razão da autoridade de quem os inscreveu na 

Constituição, característica das declarações em geral (ECHEVERRIA, 2014, p. 76). 

Tanto que a validade do texto constitucional é geralmente reconhecida sem a 

exigência de fundamentação. 

A institucionalização, por sua vez, é uma estratégia de poder, relacionada à 

capacidade de ação que a sociedade atribui a algum cargo ou posição, para além e 

independentemente da capacidade de ação pessoal atribuída a quem os ocupa ou 

deles participa (ECHEVERRIA, 2014, p. 378). O fato de se tratar de um ato linguístico 

institucionalizado no texto Constitucional é relevante, na medida em que confere parte 

do mesmo poder de quem o institucionalizou em primeiro lugar aos que o utilizam daí 

em diante. Parte da legitimidade do poder constituinte pode ser apropriada em favor 

de quem o segue. Essa apropriação pode ser constatada em diversos exemplos: 

quando se exige o cumprimento de uma sentença; quando se diz que determinada 

obrigação está na lei; quando pessoas reclamam suas pretensões alegando que elas 

estão na Constituição. 

Com a expressão possibilitam a limitação do poder punitivo pretende-se 

afirmar que esses princípios geram uma possibilidade de atuação, a limitação do 

poder punitivo, sem que essa possibilidade implique a rejeição, como antijurídicas, de 

outras hipóteses de atuação perante o Poder do Estado, inclusive aquelas que 

ampliam o poder punitivo; mediante a divisão desse poder entre atores com 

diferentes funções porque a limitação é possível a partir da atribuição de poder a 

outros entes estatais diversos do Estado-juiz, ou seja, ao Estado-acusador (Ministério 

Público), ao Estado-defensor (Defensoria) e a agentes não estatais (advogados, réu, 

assistente de acusação), cada qual responsável por analisar a demanda sob um viés 

diferente; e mediante a atribuição de poderes especiais de defesa aos particulares 

que estão sujeitos à intervenção estatal, porque admitem posições privilegiadas ao 
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investigado/réu, como o habeas corpus, a prerrogativa de ficar em silêncio e de falar 

por último, e outras inclusive a surgir. 

Esse conceito permite reconhecer o contraditório e a ampla defesa como 

possíveis instrumentos de restrição do poder estatal, sem negar juridicidade àquilo 

que os contraria. Ao mesmo tempo, em se tratando de uma possibilidade, admite um 

espaço de responsabilidade dos sujeitos para a sua concretização e para o seu 

eventual aprofundamento. O texto constitucional não se define nem realiza por si só. 

A restrição estatal mediante o apelo ao contraditório e à ampla defesa é uma 

possibilidade que apenas se concretiza na medida em que os sujeitos se engajam em 

realizá-la. 

 

4.2 A emendatio libelli e a concentração de poderes 

 

A partir da análise sobre a emendatio libelli, concluiu-se, em resumo, que ela 

apresenta uma resposta à questão sobre as possibilidades de atuação do juiz em caso 

de inadequada acusação do Ministério Público, autorizando o juiz a corrigir a 

acusação, mas apenas quanto à definição jurídica, sem alterar a descrição dos fatos. 

Essa resposta se assenta em uma visão tradicional da linguagem, que a 

compreende em um papel passivo e cindido em relação aos fatos, cabendo a ela 

apenas descrevê-los. Contudo, a atual quadra filosófica desenvolveu uma outra 

interpretação, que considera a linguagem em um papel ativo, que consiste, dentre 

outras, na ação de distinguir e observar os eventos. 

Assim, essa interpretação da linguagem torna sem sentido a cisão entre fato e 

distinção linguística e, consequentemente, entre fato e linguagem jurídica e entre fato 

natural e fato jurídico, pois todos esses elementos seriam registros de observações 

construídas a partir da linguagem. 

Consequentemente, essa interpretação revela a emendatio libelli como um 

instituto que autoriza o juiz a corrigir o registro da observação realizada pela acusação, 

confundindo-se com esta ou reduzindo-lhe o papel no processo, ao mesmo tempo 

em que obsta ou obscurece outras discussões que poderiam ser desenvolvidas nos 

casos concretos. 

É fácil concluir, a partir dessa construção, que a emendatio libelli conduz a uma 

forma de concentração de poderes na figura do juiz, representado como um 

observador mais apto que a acusação, podendo então substitui-la, e como um 
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observador mais apto do que a defesa, igualmente capaz de substituí-la. Ademais, ao 

obstar outras discussões no processo, mormente sobre a aptidão da denúncia (a 

coerência entre as proposições linguísticas utilizadas para o registro da observação 

de um mesmo fato e a completude da narrativa acusatória), suficiência probatória, 

oportunidade de defesa sobre os elementos da acusação, excesso de imputação etc., 

todas possibilidades defensivas. 

A princípio, portanto, a relação da emendatio libelli com os princípios 

constitucionais citados, em especial o contraditório e a ampla defesa, se estabelece 

então  como negativa ou inversa. É dizer, enquanto a emendatio implica concentração 

de poderes e certa restrição nas teses defensivas, ela despotencializa os princípios 

constitucionais no que estes, segundo o conceito oferecido anteriormente, permitem 

limitar o poder punitivo pela distribuição desse mesmo poder entre diferentes atores 

do processo, quais sejam, o Estado-juiz, o Estado-acusação, o Estado-defesa e as 

pessoas não estatais (advogados, querelantes e réus), e oferecer posições mais 

vantajos as à defesa. 

Contudo, quanto à atribuição de vantagens à defesa, a relação desses 

princípios  com a emendatio libelli, nesse ponto, quando limita a acusação, limitando o 

poder do Estado-acusação e seus eventuais excessos de imputação, alcança uma 

relação direta ou positiva, 

Para afastar o que a emendatio libelli implica de despotencialização dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível pensar em alternativas. 

Nesse sentido, caberia a alteração do dispositivo para que ele vedasse as alterações 

feitas pelo  juiz à acusação que ampliassem a potencialidade punitiva. Isso imporia à 

acusação o ônus de articular, em suas manifestações, todas as hipóteses pertinentes 

de punição, incluindo agravantes, sob pena de não poderem ser conhecidas pelo juiz. 

Essa alternativa, na medida em que potencializa os princípios citados, pode ser objeto 

até mesmo de controle de constitucionalidade. 

 

4.3 Proposta de um quadro ainda mais ampliado 

 

A resposta legislativa em análise pode ainda ser considerada sob o ponto de 

vista das inquietações a respeito da criminalidade e da efetividade do direito penal para 

obtenção de avanços sociais. A questão é saber qual o benefício social de 

despotencializar os princípios do contraditório e da ampla defesa, concentrando poder 
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punitivo na figura do Estado-juiz. A resposta a essa inquietação nos coloca diante de 

um  quadro mais ampliado do que a legislação e do que a própria Constituição, pois 

impõe uma análise a respeito dos efeitos do direito penal na sociedade. 

Sem pretensões de esgotar o tema, é importante lembrar, neste ponto, que a 

ampliação do poder punitivo se inclui numa realidade em que a população carcerária 

de  alguns Estados aumenta mais rapidamente do que a população geral (JOFFILY; 

BRAGA, 2020), há carência de vagas e uma consequente superlotação dos presídios 

(BARBIERI; PALMA, 2020), numa crise que se arrasta por anos, durante os quais 

foram testemunhados recorrentes massacres no sistema prisional. Para ficar apenas 

em alguns exemplos, podemos citar Carandiru/1992, Manaus/2017 e 2019, 

Roraima/2017, Benfica/RJ/2004, Natal/2016, Porto Velho/2002, Pedrinhas/2010, 

Altamira/2019. Esse cenário envolve principalmente homens jovens, que encontram 

nas prisões poucas oportunidades de estudo e/ou trabalho (MOREIRA, 2020), tendo 

havido a consolidação de diversas facções criminosas surgidas no cárcere nos últimos 

anos. 

Embora exista uma esperança nas possibilidades benéficas do direito penal, 

talvez seja a hora de se perguntar se os seus efeitos concretos, experimentados ao 

longo dos anos, aliados à escassez de evidências de que o aumento das prisões tenha 

efeitos sobre a redução da criminalidade (JOFFILY; BRAGA, 2020), ainda justificam 

seguir acreditando no seu potencial e investir cada vez mais recursos para a sua 

ampliação. Os institutos do processo penal, como a emendatio libelli, devem ser 

avaliados também em  relação à sua influência nesse cenário: se ampliam ou reduzem 

a incidência do direito penal e do encarceramento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, demonstrou-se que o instituto da emendatio libelli pretende dar 

conta da inquietação legislativa a respeito das possibilidades de atuação do juiz, na 

sentença, quando verifica que a acusação foi inadequada. Com efeito, o art. 383, 

caput,  do CPP autoriza que o juiz corrija a acusação, mas apenas quanto à definição 

jurídica do fato, sem alterar a descrição deste. 

Esse dispositivo parte de uma cisão entre definição jurídica e fato que não tem 

sustentação nas mais recentes abordagens filosóficas sobre a linguagem. Segundo 

estas,  a linguagem tem um papel ativo e integra as ações humanas de distinguir e 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 52753-52772 may. 2021 ISSN: 2525-8761 191 

observar eventos. Consequentemente, desprovido de fundamento filosófico, o 

instituto resta como mera autorização para que o juiz altere a observação dos fatos 

realizada pela acusação, confundindo-se com esta ou reduzindo-lhe o papel. 

A emendatio libelli assim revelada, foi confrontada também com a Constituição, 

em especial os princípios do contraditório e da ampla defesa. Primeiramente, 

observou- se que há certa cacofonia na aplicação desses princípios, com práticas 

antagônicas a algumas construções teóricas e diferentes de acordo com estágios da 

investigação. Assim, buscou-se um conceito abrangente para ambos os princípios, 

que não negasse o caráter jurídico de práticas que são admitidas como legais na 

cotidianidade do direito. 

Sugeriu-se, portanto, que esses princípios sejam concebidos como atos 

linguísticos declaratórios institucionalizados no texto da Constituição que  possibilitam 

a limitação do poder punitivo, mediante a divisão desse poder entre atores com 

diferentes funções e da atribuição de poderes especiais de defesa aos particulares 

que estão sujeitos à punição estatal, com o que foram feitos breves esclarecimentos 

a respeito e se ressaltou que, para seu aprofundamento, é indispensável o 

engajamento dos operadores do direito. 

Confrontando esse conceito com o que se havia concluído a respeito da 

emendatio libelli, concluiu-se que a relação é ambígua: de um lado, a autorização que 

o instituto dá ao juiz concentra o poder punitivo nesse ator processual, enfraquecendo 

ainda possíveis teses defensivas que poderiam ser opostas à acusação, e, dessa 

forma, despotencializa os citados princípios quanto às suas possibilidades de limitação 

do poder  punitivo. Por outro lado, ao concentrar poder defensivo na figura do juiz, o 

instituto fortalece a posição da defesa e, assim, aprofunda a eficácia limitadora do 

contraditório e da ampla defesa. 

Concluiu-se que, para obter uma maior potência para esses princípios, é 

necessária a reformulação do instituto, para afastar a concentração do poder punitivo 

nas mãos do juiz. Isso, consequentemente, implicaria atribuir maiores obrigações à 

acusação, que deveria apontar em suas manifestações todas as potencialidades 

punitivas  pertinentes, sob pena de que não pudessem ser conhecidas do contrário. 

Por fim, foi sugerida ainda uma outra abordagem, enquadrando o instituto no 

âmbito da efetividade do direito penal para a concretização de resultados. A respeito, 

foram apontadas algumas informações especialmente sobre o sistema carcerário 

brasileiro e sobre a falta de indícios de que o aumento das prisões tenha resultado na 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 52753-52772 may. 2021 ISSN: 2525-8761 192 

redução da criminalidade. Assim, considerou-se relevante que a emendatio libelli seja 

considerada também quanto aos efeitos que tem na realidade social do direito penal 

e em seus efeitos encarceradores. 
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CAPÍTULO 10 

PROBLEMÁTICAS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
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RESUMO: Este trabalho visa discutir a gravidez precoce na adolescência, fase essa 
cheia de situações  complexas, e a interrupção de processos que vinham acontecendo 
dentro da normalidade. Além disso é uma fase que determina o seguimento 
profissional dos adolescentes, o que em uma situação normal já é um momento de 
insegurança e questionamentos, quando associado a uma gravidez traz ainda mais 
dúvidas e medos. Assim, necessidade de agir urgentemente para lidar com a gravidez 
na adolescência é consenso de parte da população. Desta forma, é necessário ações 
empregando abordagens que cheguem às jovens mães e aos seus parceiros de forma 
apropriada à sua idade e capacidade de compreensão, adaptadas às necessidades 
locais, focadas na equidade de Informações de qualidade, acertadas e justas para 
adolescentes poderem ter a tomada de decisão voluntária e responsável sobre sua 
saúde. Devido a importância deste assunto geralmente  negligenciado por seu teor de 
tabu, a gravidezna adolescência é uma problemática de saúde pública, a qual se 
mantém por falta de informações e déficits no esclarecimento durante a educação 
social e familiar. O produto final deste trabalho é a elaboração de um vídeo “Draw my 
life” sobre gravidez na adolescência, que será disponibilizado nas redes sociais com 
intuito de conscientizar o público infantojuvenil e juvenil, diminuir o impacto e minimizar 
as consequência desta problemática pública, através da descrição das consequências 
sociais da gravidez na adolescência, esclarecimento sobre a influência na saúde física 
e psicológica, demonstração acerca da prevenção, distribuição do vídeo informativo 
para os alunos da rede pública de Rondônia e ainda publicação dos resultados obtidos 
em literatura científica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente; Gravidez; Juvenil. 
 
ABSTRACT: This article aims to discuss the problematics of teenage pregnancy. A 
complex phase that not only changes the professional path to be taken, but also comes 
in a moment that by itself it is already complex with insecurities and questionings, and 
adding a pregnancy with all of those factors increases the fear. Therefore, it is 
consensus among the society to urgently act with teenage pregnancy in our society. It 
is necessary to approach young moms, and their partners, to develop a guidance in 
an appropriate way, understanding their capacity and local needs, focusing on 
information equity enabling them to make the right and responsible decision about their 
health. This subject still is a taboo and because of that, most of the time it is neglected. 
However, it still holds a public health problem that maintain itself because of 
disinformation and lack of elucidation during classes, and in families that do not brought 
up the subject. The final Product of this project is a video made in the app ‘Draw my life’ 
that elucidates the young public about the impact of young pregnancy and clarify some 
of the most doubts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sexualidade pode ser compreendida como um processo construído ao longo 

do desenvolvimento dos sujeitos, influenciado por aprendizagens e experiências 

sociais e culturais (LOURO, 2008). Desta forma, se a base desta construção for 

deficiente, a forma de exercê-la em espectro pessoal e social também será 

desorientada, gerando, assim, casos de saúde pública como o de gravidez na 

adolescência. 

O conceito de adolescência pode mudar ao longo do tempo, como também 

podem coexistir diferentes modos de entender e viver essa fase da vida, dependendo 

dos contextos sociais específicos dentro dos quais cada indivíduo se desenvolve. 

Nesse sentido, observa-se que, com o aumento da industrialização e da urbanização 

na sociedade  ocidental moderna, esse período da vida entre a infância e a vida adulta 

passou a ser entendido como uma etapa de transição, onde a preparação para o 

trabalho (através da escolarização) e a construção de um senso pessoal de identidade 

seriam os elementos centrais (ERIKSON, 1976). Uma forma de entender a 

adolescência é através do Estatuto  da Criança e do Adolescente-ECA, para efeitos da 

Lei 8069, de 13/07/1990, a pessoa é considerada criança até os 12 anos de idade 

incompletos, e adolescente entre os 12 e os 18 anos de idade (BRASIL, 1990). 

A Gravidez na adolescência é um problema complexo, que envolve 

questões culturais, sociais e econômicas, tendo em vista fase da vida em que a 

gestante se insere. Nesse sentido, no âmbito cultural, encontram-se questões étnicas, 

crenças e pré concepçõesa respeito do papel da mulher que pertence a um meio 

social, como por exemplo o entendimento de gravidez precoce assimilada pelas 

gerações contemporâneas,  diferentemente do entendimento das gerações passadas. 

Outro aspecto importante, éa diferença ideológica entre as várias etnias com 

diferentes visões sobre o assunto, por exemplo, o papel social da adolescente indígina 

que possui perspectivas e planos diferentes comparados com outra adolecente que 

possui planos de inserção no mercado de trabalho. No aspecto econômico, existem 

vários fatores decisivos no que diz respeito a interrupção de planos e jornada escolar 
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que ocorrem com a adolecente. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a diferença de 

uma gravidez precoce em uma adolescente de baixa renda para outra de classe alta, 

tendo em vista as dificuldades financeiras que as obrigam, em muitos casos, parar de 

estudar para prover o sustento familiar (BEMFAM, 1999). 

Em 2018, 15,131% dos brasileiros nascidos vivos eram filhos de mães 

adolescentes. Quanto à distribuição demográfica, a região com maior número de 

mães adolescentesé a região Nordeste, concentrando 156.034 mil nascidos ou 

34,56% do total. Segue-se a região Sudeste, com 140.569 mil (31,13%), a região 

Norte com 70.899 mil (15,70%),a região Sul (48.353 – 10,71%) e a Centro Oeste 

(35.599 – 7,88%). 

A taxa de gestação na adolescência no Brasil é a 400 mil casos/ ano. Quanto à 

faixa etária, dados do IBGE revelam que em 2018 nasceram 19.873 filhos de meninas 

com idade abaixo de 15 anos e 431.581 crianças de mães com idades entre 15 e 19 

anos. Esses dados são significativos e requerem medidas urgentes de planejamento 

e ações.(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, 2018). 

No século XXI, a gestação na adolescência passou a ser uma questão de 

saúde pública, o que influenciou em uma nova parte do Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a qual passa a vigorar 

acrescida do seguinte art.: 8º-A:“ Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de 

Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que 

incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas 

preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na 

adolescência. A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública que deve 

ser abordado deforma  abrangente e elucidativa tendo em vista o público alvo, a fim 

de que se diminuatanto  os problemas relacionados as adolescentes, quanto aos filhos 

frutos de uma gestação precoce. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Devido a importância deste assunto geralmente negligenciado por seu teor de 

tabu,  a gravidez na adolescência é uma problemática de saúde pública, a qual persiste 

com alta prevalência no país por falta de informações sobre o assunto aos 

adolescentes e seus familiares, além do déficits no esclarecimento durante a 

educação social e familiar, seja por negligência em não abordar essa temática 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art8a
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art8a
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rotineiramente, falta de conhecimento dos pais ou responsáveis. Este tema foi 

escolhido pelo grupo por sua relevância e impacto sócio-cultural do assunto, tendo em 

vista que as consequênciasda gravidez precoce são permanentes como: custos 

econômicos, evasão escolar, além de gerar traumas e consequências para os pais, 

que não se sentem dentro da normalidade, tendo dificuldade em voltar para os 

estudos, ingressar nas universidades e, assim, conseguir uma formação profissional, 

ruptura das relações sociais, entrada precoce no mercado de trabalho sem as 

qualificações esperadas, entre outros. Desta forma, por meio deste projeto será 

elaborado um vídeo com intuito informativo e esclarecedor que será distribuído nas 

principais redes sociais como  Instagram, Youtube, Facebook, WhatsApp, Twitter e no 

ensino público no estado de Rondônia, o qual se abordá as causas e consequências 

da gravidez na adolescência, através da exposição de uma história fictícia de aspecto 

verossímil de dois rumos ilustrando o impacto físico, social e psicológico e explorando 

tanto a conscientização quanto à prevenção sobre a gravidez na adolescência. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um vídeo “Draw my life” com a temática da gravidez na adolescência 

que  contribuirá para a conscientização do público infantojuvenil e juvenil, diminuir o 

impacto  e minimizar as consequência desta problemática pública. 

 

3.2 Objetivos específicos 

● Descrever as consequências sociais da gravidez na adolescência através 

do vídeo queserá disponibilizado nas redes sociais. 

● Esclarecer a influência na saúde física e psicológica de uma gravidez  na  

adolescência 

● Demonstrar por vias das redes sociais como prevenir a gravidez na  

adolescência. 

● Distribuição do vídeo informativo para os alunos da rede pública de Rondônia. 

● Publicar os resultados obtidos em literatura científica. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

 

Redes sociais de amplo acesso como Instagram que é uma rede social online 

de compartilhamento de fotos e vídeos curtos entre seus usuários que permite aplicar 

filtros  digitais e compartilhá-los, Youtube o qual é o principal site de compartilhamento 

de vídeos do mundo com cerca de 5 bilhões de acessos diários, Facebook que é líder 

absoluto  em número de usuários no mundo, Twitter sendo em 2020 com um aumento 

recorde no número de usuários ativos monetizáveis que já somam 166 milhões por dia 

e o WhatsApp  que é a segunda maior plataforma de mensagens do mundo com 2 

bilhões de usuários. 

As escolas públicas serão outro ambiente oportuno de distribuição de conteúdo, 

onde se pode ter um direcionamento horizontal de informações pela faixa etária 

disponível nestas instituições, além disso, ter engajamento com a realidade de muitos 

alunos(a) nas escolas. 

 

4.2 Elaboração de um “draw my life” 

 

Elaboração de um projeto de mídia audiovisual pelo programa “VideoScribe” no 

formato “Draw my life”, em estrutura de segmento temporal de acontecimentos de 

caso tenha engravidado ou não, terá cerca de 2 minutos de duração, sua introdução 

será com a apresentação da protagonista com um breve embasamento quanto ao 

contexto sociocultural mais comum desta situação, será narrado os acontecimentos 

ejuntamente com comentários de como se prevenir na situação da cena e por fim uma 

reflexão quanto às consequências de uma gravidez na adolescência. Projeto de 

produção de roteiro e vídeo pelos graduandos: Ana Luiza Bastos Soares, Carlos 

Augusto Matias, Caroline Almeida Lima, Leonardo Antonio Lobato Morais, Murilo Luiz 

Bruzadin, Raphael Condack  Melo de Assis Dias, Raphaella Calzavara Ferneda, Renã 

Ricardo Mamed Medim Rezende e Tifani Sthéfani Mioto. Narração por Flávio 

Aparecido Terassini (Docente). 
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5. CRONOGRAMA 

Atividades 

 
Semanas 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

Levantamento 
bibliográfico 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Revisão da 
literatura 

 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Elaboração do ‘draw 
mylife’ 

   
 

X 
 

X 
 

Postagem do vídeo      
 

X 

 
6. RESULTADO E CONCLUSÃO 

 

Deste modo, foi realizado a postagem do conteúdo em vídeo nas redes sociais, 

entre os visuzualizadores a faixa etaria presente foi de 15 a 35 anos. Devido a forma 

didatica apresentada, com dinamismo, animações e sendo exibido de forma suscinta 

(duração de 3 minutos e 39 segundos), facilitou a compreensão sendo bem 

empregado para a conscientização deste público juvenil. Através dos 

compartilhamentos, comentários e ‘likes’ é possível observar uma boa aceitação do 

conteúdo. O vídeo se ajustou bem as plataformas e continua disponivel para o alcance 

cada vez maior sobre a conscientização da gravidez na adolescencia, um assunto que 

por ser considerado tabu deve ser abordado de forma para o melhor entendimento da 

categoria a qual foi proposta. Observa-se então que é possível dialogar e informar a 

população de maneiras não tradicionais e mesmo assim obter um retorno positivo. 

Infelizmente, devido ao atual cenário pandêmico, as escolas públicas se 

encontram fechadas, sendo assim, não foi possível a apresentação do tema 

diretamente. 

 
 

Fonte: Foto de rede social de um dos autores 

(https://www.instagram.com/tv/CHfoyPujopv/?igshid=1tirvj7ezn58v) 

 

http://www.instagram.com/tv/CHfoyPujopv/?igshid=1tirvj7ezn58v)
http://www.instagram.com/tv/CHfoyPujopv/?igshid=1tirvj7ezn58v)
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CAPÍTULO 11 

GÊNERO E DIVISÃO SEXUAL NO TRABALHO EM SAÚDE 
 
 

Josefa Lusitânia de J Borges 
Doutora em Educação 
Instituição: Universidade Federal da Bahia 
Endereço: R. Miguel Burnier, 185, Condomínio Barra Tropical Residence, Bloco B, ap. 
609, Bairro: Barra.  40140-190, Salvador/BA 
E-mail: lusitaniaborges@gmail.com 
 
Maria Helena Santana Cruz 
Doutora em Educação 
Instituição: Universidade Federal de Sergipe 
Endereço: R. Dr. Osorio de Araujo Ramos, n. 210, Praia 13 de Julho. Aracaju/SE.: 
49020-700 
E-mail: helenacruz@uol.com.br 

 
RESUMO: O objetivo desta investigação consistiu em avaliar a configuração de gênero 
e influência sobre a organização do trabalho de médicas/os, comparando as 
peculiaridades das respectivas trajetórias no Brasil e em Portugal. A abordagem 
dialética mostrou-se coerente, por meio do estudo de multicasos, para desvendar as 
representações sociais de dezoito 18 entrevistados atuantes na ESF de Aracaju (SE) 
e nas unidades de saúde familiar (USFs) da Zona Norte de Portugal (Porto e Vila Nova 
de Gaia) e na região Centro de Portugal (Coimbra). Outras fontes de informação não 
menos importantes, a exemplo de documentos e estatísticas da Demografia Médica 
no Brasil (2013); e, em Portugal, o relatório final do Estudo de Evolução Prospectiva 
de Médicos no Sistema Nacional de Saúde (2013) constituíram a base de análise 
referente à produção do conhecimento sobre o objeto. Os dados revelam diferenças 
de gênero e, especificamente, do modo como o fenômeno global da feminização da 
Medicina vem incidindo na particularidade do contexto brasileiro e português. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Médico; Prática Profissional; Divisão sexual do 
trabalho. 
 
ABSTRACT: The objective of this investigation was to evaluate the gender 
configuration and influence on the work organization of doctors, comparing the 
peculiarities of the respective trajectories in Brazil and Portugal. The dialectic approach 
proved to be coherent, through the study of multi-cases, to unveil the social 
representations of eighteen interviewees working in the ESF of Aracaju (SE) and in 
family health units (USFs) in the North Zone of Portugal (Porto and Vila Nova de Gaia) 
and in the Center of Portugal region (Coimbra). Other sources of information no less 
important, such as documents and statistics on Medical Demography in Brazil (2013); 
and, in Portugal, the final report of the Prospective Evolution Study of Physicians in 
the National Health System (2013) constituted the basis of analysis regarding the 
production of knowledge about the object. The data reveal gender differences and, 
specifically, the way in which the global phenomenon of the feminization of Medicine 
has been focusing on the particularity of the Brazilian and Portuguese context. 
 
KEYWORDS: Medical work; Professional Practice; Sexual division of labor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No setor saúde, em muitos países, a ocupação da força de trabalho feminina 

ultrapassa 75%, o que torna as mulheres indispensáveis à prestação dos serviços de 

saúde. A medicina reflete os valores e estereótipos da sociedade, decorrendo dos 

vieses de gênero nos serviços de saúde da estratificação social relativamente ao 

gênero. A partir do gênero, pode-se perceber a organização concreta e simbólica da 

vida social e as conexões de poder nas relações entre os sexos; o seu estudo é um 

meio de decodificar e de compreender as relações complexas entre diversas formas 

de interação humana. 

O objetivo desta investigação consiste em avaliar a configuração de gênero e 

sua influência sobre a organização do trabalho de médicas/os, comparando as 

peculiaridades das respectivas trajetórias no Brasil e em Portugal. A profissão médica 

foi escolhida porque, desde a sua origem, vem sendo ocupada primordialmente por 

homens, e atualmente se constitui em exemplo marcante de presença feminina, 

embora ainda persistam desigualdades entre os sexos. Outro fator determinante na 

escolha da Medicina como objeto de estudo é que ela apresenta taxas elevadas de 

feminização, ou seja, verifica-se uma crescente expansão da mão de obra feminina 

em redutos tradicionalmente ocupados por homens. Em muitos países, ainda há uma 

concentração de mulheres em ocupações de saúde de menor qualificação, e apenas 

uma minoria em ocupações de qualificação mais elevada. Ao analisar a situação 

profissional no campo da Medicina no Brasil, nos anos 1940, Machado (1997) indica 

que as mulheres somavam apenas 1% do contingente. Em 1997, no conjunto dos 

médicos com menos de  30 anos de idade, as mulheres correspondem a 50% da força 

de trabalho o que indica que o processo de feminização apresentado uma taxa de 

crescimento vertiginosa no país,  com tendência de maior expansão. Da mesma forma, 

o número de matrículas de mulheres em cursos universitários, mostra-se em 

expansão. Nesse sentido, é necessário avaliar se a inserção das mulheres na 

profissão, a configuração nas relações de gênero no ambiente de trabalho, buscando 

evidenciar a existência de discriminações de sexo em relação à mulher, e em que 

medida esse fator poderia estar afetando negativamente sua carreira profissional. 

A abordagem de gênero na força de trabalho em saúde pode revelar também 

o fato de que os sistemas de saúde possivelmente refletem, ou mesmo exacerbam, 

muitas das desigualdades sociais (de gênero, classe, etnicidade/raça, idade/geração e 
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orientação sexual) que deveriam procurar reduzir ou evitar, para não tornar mais 

dramáticas as vivências dos indivíduos e, mais especificamente, das mulheres. Em 

muitos contextos, o acesso a prestadores de serviço do sexo feminino é um fator 

determinante dos padrões de utilização do serviço de saúde pelas mulheres. A 

tendência de qualificação de médicos, particularmente no agrupamento mais jovem no 

qual as mulheres são maioria, aliada às positividades sobre as competências sociais e 

técnicas da mulher médica, são um interessante indicativo que pode ser positivamente 

aproveitado para reorganizar a força de trabalho médica no Brasil, e qualificá-la de 

acordo com as necessidades do Serviço Único de Saúde (SUS). 

O termo gênero é muito confundido com o termo “sexo”. Enquanto sexo é uma 

categoria que demarca as diferenças entre os significados do que é ser fêmea e ser 

macho, gênero é um conceito relacionado à construção social do feminino/masculino, 

através da dinâmica das relações sociais que configuram uma identidade pessoal, 

uma história e um projeto de vida que refletem concepções de gênero internalizadas 

por homens e mulheres. É a partir da observação e do conhecimento das diferenças 

sexuais do que é masculino e do que é feminino, que a sociedade estrutura as 

representações de  gênero. 

Compreender essa diferença é essencial para discutir a igualdade. Joan Scott 

(1990, p. 14) define gênero como “[...] um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro 

modo de dar significado às relações de poder”. O gênero se refere às relações entre 

mulheres e homens, mulheres e mulheres, homens e homens. Todas essas relações 

criam várias desigualdades, fazendo com que alguns tenham mais poder sobre outros, 

sendo considerados mais importantes e respeitados na sociedade. Durante muito 

tempo não foi reconhecida a existência de vieses de gênero na Medicina. Ao longo da 

última década do século XX, destacaram-se evidências empíricas acerca do possível 

tratamento médico inadequado das mulheres, como resultado de vieses de gênero. A 

baixa participação das mulheres em posições de gestão e de liderança pode levar a 

uma menor atenção e compreensão tanto dos aspectos das condições de trabalho que 

caracterizam a maioria dos empregos das mulheres quanto dos cuidados de saúde 

específicos para elas. 
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2. METODOLOGIA ADOTADA 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa que tem como 

características principais, conforme observa Minayo (1994), abertura, flexibilidade e 

capacidade de observação e interação com os atores sociais envolvidos. Para 

obtenção dos dados, fez-se uso de métodos, abordagens e ferramentas existentes 

para a análise da  força de trabalho em saúde. As pesquisas em saúde, historicamente, 

voltam-se para os setores de trabalho e condições de trabalho predominantemente 

masculinos. Tais estudos devem ser validados e ampliados para incorporar as 

análises do trabalho feminino, considerando fatores que afetam, de maneira mais 

específica, as trabalhadoras, tais como cargas físicas de trabalho, conciliação entre 

trabalho e família, relacionamento com os clientes e assédio sexual. A abordagem 

dialética mostrou-se coerente para a análise de multicasos e entrevistas 

semiestruturadas realizadas com 18 médicos/as (seis homens e 12 mulheres) atuantes 

na ESF de Aracaju (SE) e nas unidades de saúde familiar (USFs) da Zona Norte de 

Portugal (Porto e Vila Nova de Gaia) e na região Centro de Portugal (Coimbra). Outras 

fontes de informação não menos importantes, a exemplo de documentos e estatísticas 

da Demografia Médica no Brasil (2013) e, em Portugal, o Relatório Final do Estudo de 

Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de Saúde (2013), os quais 

constituíram a base de análise referente à produção do conhecimento sobre o objeto 

deste estudo. 

Compreende-se que as formas de sociabilidades se diferenciam e são 

marcadas por especificidade e contradições. Os sujeitos, na condição de atores 

individuais e coletivos, estão inseridos em determinados contextos organizacionais e 

institucionais (hospitais, centros de saúde, agência do setor, organizações, 

instituições, com trajetórias históricas, hierárquicas) tanto criam relações sociais como 

também são produto destas.  Particularmente, as mudanças na estrutura atual do setor 

saúde, e no mercado de trabalho  médico no Brasil nos levam a afirmar que estas têm 

afetado a profissão médica nuclearmente, tanto em seus elementos constitutivos: 

autonomia, saber, ideal de serviço, entre outros aspectos, como em sua prática no 

mundo do trabalho, observando- se crescente processo de assalariamento dessa 

categoria, mediante a forte presença do Estado no setor (MACHADO, 1996, p. 126). 

Tal fenômeno é observado tanto em Portugal quanto no Brasil. As contradições 

advindas do mundo do trabalho e suas transformações incidem no âmbito das 
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políticas públicas e sobre esses profissionais, diminuindo o poder das corporações e 

revelando contradições entre identidade de si e para si. 

 

3. PERFIL DE MÉDICOS/AS: BRASIL E PORTUGAL 

 

A coleta, processamento, disseminação e uso de dados desagregados por sexo 

podem ajudar a planejar, monitorar e avaliar, satisfatoriamente, as intervenções 

relativas a gênero no local de trabalho, e contribuem para compreender como as 

diferenças sociais e comportamentais entre homens e mulheres podem levar a 

desigualdades no setor saúde, nas condições de trabalho, no acesso aos serviços de 

saúde e aos seus resultados. A segregação ocupacional por gênero pode 

corresponder tanto a   um agrupamento vertical (diferenciais na razão por sexo, de 

acordo com o status relativo de emprego) quanto a um agrupamento horizontal 

(diferenciais de sexo, de acordo com a especialização). As condições e as 

oportunidades de trabalho variam significativamente entre as ocupações e os países, 

a equidade de gênero pode ser caracterizada pela ausência de diferenças 

observadas por gênero. Pesquisa sobre o “Perfil dos Médicos no  Brasil” (2011) informa 

que 57% deles conciliam três ou mais atividades, condição essa que incide na questão 

da saúde desse trabalhador e nas suas condições de trabalho. Tal aspecto, é reflexo 

do processo de assalariamento da categoria, e tem relação direta com a remuneração, 

oferta e demanda do mercado, devido ao crescimento de postos médicos. Tais fatores 

podem significar, em parte, dificuldades no estabelecimento de vínculos, e na relação 

entre o tempo da consulta e a qualidade da intervenção. (BASSETTE; MANDELLI, 

2011). 

Com relação ao sexo, diplomaram-se, no período em análise, 4.031 alunos do 

gênero masculino e 7.287 alunas do gênero feminino. (UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA, 2013, p. 41). 

Em Portugal, diferentemente do Brasil, na profissão médica, as mulheres já 

superam os homens e representam 51% do total de profissionais. Apesar de esse 

percentual apresentar certo equilíbrio em termos de gênero já é um indicativo da 

tendência de feminização da categoria, pois é possível denotar que nos escalões 

etários  até 39 anos, as mulheres representam quase o dobro dos homens. Verifica-se 

um acentuado rejuvenescimento da Medicina no país, uma vez que 31% do total têm 

até 39  anos. 
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Em que pese a haver registro da ampliação das estruturas e da oferta de postos 

médico no interior sergipano, sobretudo nas sedes das regionais de saúde, a exemplo 

de Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, Estância e Nossa Senhora da 

Glória, o estado vem encontrando dificuldades para fixar e fazer funcionar, com toda 

sua potencialidade, os equipamentos de saúde instalados nesses municípios, e em 

outros que conformam o estado. 

O Estudo sobre a evolução dos médicos no Brasil (2013), de forma global, 

conforma um grupo profissional envelhecido, isto porque 54% de seus componentes 

têm mais de 50 anos e o escalão etário entre os 50 e os 59 anos concentra 30% de 

todos os profissionais. No país, segundo dados do Conselho Federal de Medicina 

(2009, p. 24), pela primeira vez, as mulheres passaram (2011) a ser maioria dentro do 

grupo de médicos com 29 anos ou menos, tendência confirmada em 2012. Do total 

de 51.070 médicos inseridos na referida faixa etária, 54,50% são mulheres e 45,50% 

são homens. O mercado de trabalho médico, ainda deverá permanecer com maioria 

de homens por mais uma década e meia, considerando que, até os anos 1970, a 

profissão era predominantemente masculina. Projeta-se que somente em 2028 as 

mulheres serão maioria no mercado médico brasileiro (SCHEFFER, 2013, p. 25). Ao se 

analisar, porém, a força de trabalho de mulheres, é preciso também considerar “[...]o 

processo de dominação social, política e ideológica [...]”, o que denota relações de 

poder com resquícios patriarcais (CRUZ, 2005, p. 42). 

Quando o assunto é força de trabalho médica no Brasil e em Portugal é preciso 

considerar que as condições geográficas, a cultura, os contextos histórico e social, a 

conjuntura política e as características epidemiológicas incidem de forma diferenciada 

na formação, ao tempo que apresenta aspectos similares na sua constituição. Os 

dados revelam diferenças de gênero e, especificamente, do modo como o fenômeno 

global da feminização da medicina vem incidindo na particularidade do contexto 

brasileiro e português. Em Portugal, o processo de feminização da categoria médica 

mostra-se mais acentuado e consolidado, observando-se dois traços que o 

diferenciam. Primeiro é a preponderância feminina em diferentes especialidades. Ou 

seja, entre 47 especialidades,  elas são maioria, com taxa superior a 50%, em 33 das 

especialidades o que corresponde  a 58% do total. A outra se refere ao fato de que, 

diferentemente do Brasil, as especialidades em que se denota uma taxa de 

feminização mais elevada são a Medicina Legal, a Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência, a Imuno-hemoterapia e a Radioterapia. 
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As medicas não estão em áreas básicas no Brasil, registrando-se Portugal na 

preponderância do gênero masculino em especialidades cirúrgicas e em áreas como 

Urologia, Ortopedia, Medicina Desportiva e Farmacologia Clínica. As concepções mais 

igualitárias no espaço das relações de gênero estariam diretamente relacionadas, na 

ação feminina, à ampliação do universo de escolhas e ao maior investimento na 

própria qualificação bem como na vida profissional. Os dados revelam a existência de 

relações de poder, isto porque vivemos em um mundo que confere maior importância 

ao sexo masculino. As escolhas profissionais estão presentes antes mesmo da ação, 

assim o indivíduo vai construindo e reconstruindo formas identitárias por meio e na 

relação consigo mesmo e com o outro. As representações sociais tanto de homens 

quanto de mulheres não são reguladas tão somente pelas relações interpessoais 

entre mulheres e homens, como também ela ocorre nas relações entre mulheres e 

mulheres, bem como entre homens e homens, (UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

(2013, p. 15). Quanto ao processo de feminilização da Medicina no contexto mundial, 

tanto Machado (1996) como Scheffer (2013) sinalizam que tal situação está 

relacionada à feminilização do mundo do trabalho e sua crescente participação nos 

cursos superiores. Para Machado, com exceção da Europa Oriental, entre 1980 e 

1985, registrou-se um aumento de quase sete pontos percentuais na participação das 

mulheres nas escolas de Medicina do mundo. Entre 1984 e 1985 as matrículas 

femininas nos cursos de Medicina nas Américas representaram 38, 9%.  (MACHADO, 

1996). 

Dados de 2012 dos ministérios da Educação e da Saúde no Brasil informam 

que  anualmente diplomam-se 16.541 novos médicos em 188 escolas. Destas, 39% 

(73) são  públicas, e 61% (115) são privados, evidenciando, portanto, a forte presença 

do setor privado no sistema educacional brasileiro, em particular na formação médica. 

Esse cenário mostra tanto a mercantilização da educação no Brasil, com também 

considera- se que tal fato repercute na construção das identidades profissionais, em 

que pese a não  ser determinante, uma vez que o lugar, suas especificidades e origens 

também influem no processo de construção, reconstrução ou afirmação identitária. 

Maciel Filho (2007) chama a atenção para a importância e o determinismo que o 

sistema educacional, a sua  estrutura e natureza, o processo de formação, o modelo 

pedagógico, e o modelo de acesso ao sistema de saúde em Portugal exercem na 

qualidade da formação da força de  trabalho. 

No Brasil, desde o ano de 2011, a distribuição das vagas nas escolas médicas 
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do país evidencia a desigualdade entre as regiões, no que diz respeito tanto à oferta de 

vagas para os cursos de Medicina, quanto ao acesso da população dessas regiões 

aos serviços  médicos, sobretudo quando tal desigualdade está relacionada ao seu 

contingente populacional No Nordeste, há 3.445 vagas no ensino médico, o que 

representa aproximadamente 21%. A região Norte apresenta 1.420 vagas, ou seja, 

aproximadamente 9% do total de 16.541 vagas disponíveis no país. Esse fato também 

denota que as regiões do país mais desenvolvidas economicamente, como o Sul e o 

Sudeste, foram priorizadas tanto pelo Estado como por outros segmentos, a exemplo 

da própria corporação médica, em períodos históricos anteriores. O Brasil é um país 

de dimensões geográficas e populacionais bem superiores a Portugal, com um 

número de registros médicos em atividade no país, até o mês de outubro de 2012, de 

388.015 (SCHEFFER, 2013). A crescente inserção de outras categorias profissionais 

no setor saúde no Brasil, a exemplo dos farmacêuticos, bioquímicos, fisioterapeutas/ 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e 

fonoaudiólogos, evidenciam a conformação de uma equipe multiprofissional. 

 

4. ASSIMETRIA REGIONAL E DIVISÃO SEXUAL DE ESPECIALIDADES 

 

A desigualdade entre as regiões do país se refere tanto à oferta de vagas para 

o curso de Medicina quanto ao aceso da população dessas regiões aos serviços 

médicos e  às escolas médicos. 

A distribuição desigual dos postos médicos no Brasil é observada entre as 

regiões, sobretudo, entre os municípios e as capitais, com destaque para o número 

maior de postos médicos nas regiões Sul, Sudeste e no Distrito Federal e menor nos 

estados do Maranhão (1,3), Pará (1,7) e Ceará (1,8), quanto na relação entre as 

capitais e os demais municípios, com destaque para as capitais dos estados do Pará 

(4,8), Amapá (3,4) e Acre (4,0) em relação aos seus respectivos municípios (0,9), 

(0,8), (0,8). Em Sergipe, menor estado do país, a desigualdade na distribuição dos 

médicos também se faz presente. Em Aracaju, a capital, a concentração é de (6,7) 

médicos por 100 habitantes e apenas (1,5) nos municípios do interior do estado. Tal 

fato é significativo, uma vez que o estado é territorialmente pequeno, o que, a priori, 

facilitaria o deslocamento desses profissionais, entretanto, quanto a essa questão, é 

preciso considerar que outros fatores, como as estruturas e as condições de trabalho 

e até mesmo o modelo organizacional e de gestão, são decisivos, bem como questões 
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subjetivas. Pesquisa realizada na década de 1990 aponta que, no Brasil, a) as 

mulheres frequentemente optam por um único emprego; b) detêm rendimentos 

inferiores aos homens; c) têm jornadas de trabalho menores; d) exercem menos 

trabalho autônomo – consultório particular. As mulheres médicas estão inseridas, 

prioritariamente, no Brasil, nas áreas clínicas. (MACHADO, 1997). Os atributos de 

gênero poderão influir certamente, de modo positivo, para a constituição de um novo 

perfil da medicina no Brasil. 

Estima-se que a exigência de flexibilidade comportamental nos novos conceitos 

de produção e trabalho está frequentemente relacionada à maior flexibilidade de 

mulheres nos processos interativos. (CRUZ, 2012, p. 77). Estudos sobre a satisfação 

médico/paciente demonstraram maior satisfação de pacientes com a o atendimento 

por médicas. Elas frequentemente, colaboram, envolvem-se, estabelecem relações de 

comunicação mais democráticas com pacientes na tomada de decisão, tendem a 

desenvolver uma melhor eficácia nas ações preventivas. 

Em muitos contextos, conforme algumas médicas entrevistadas, o acesso a 

prestadores de serviço do sexo feminino é um fator determinante dos padrões de 

utilização do serviço de saúde pelas mulheres. Nesse aspecto, podemos inferir que 

as qualificações tácitas (ou habilidades tácitas) também conhecidas como 

conhecimento tácito, saber tácito, saber do trabalhador e savoir-faire, e a subjetividade 

do/a trabalhador/a, assumem extrema relevância, parecem contribui para diferenças 

no trabalho de cuidado profissional principalmente no campo como a saúde. Esse 

monopólio do saber e da prática, especialmente para as médicas, pode lhes conferir 

benefícios sociais, ou, como diz Bourdieu (1989), se traduz em capital social, ou seja: 

status, prestígio e poder. A tendência de qualificação de médicos/as, particularmente 

no agrupamento mais jovem no qual as mulheres são maioria, aliada às positividades 

sobre as competências sociais e técnicas da mulher médica, constitui um interessante 

indicativo positivo que pode ser aproveitado para reorganizar a força de trabalho 

médica no Brasil, e qualificá-la de acordo com as necessidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

A omissão de considerações sobre o gênero também pode levar ao 

atendimento inadequado do sistema de saúde às necessidades dos homens: por 

exemplo, os serviços  de saúde reprodutiva, em geral não são estabelecidos de modo a 

incentivar a participação masculina. Conforme Scheffer (2013), as médicas se 

adéquam mais facilmente ao funcionamento e à liderança de equipes 
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multidisciplinares de saúde; contribuem para a utilização otimizada de recursos, pois 

são menos inclinadas a incorporar tecnologias desnecessárias; atendem mais 

adequadamente às populações vulneráveis. Ademais, segundo a autora, as mulheres 

realizam menos plantões que os homens, assumem menos serviços e, geralmente, 

optam por uma carreira profissional mais curta, além disso, quando comparadas aos 

colegas médicos, elas são as que menos optam para atuarem em regiões periféricas e 

do interior do país. 

A região Sul do Brasil possui o maior número de especialistas, ou seja, do total 

de 54.851 médicos, 64,89% são especialistas; nas regiões Norte (9.126) e Nordeste 

(34.680) o número de generalista é superior ao número de especialista. A exceção 

fica por conta da região Centro Oeste que apresentar o segundo menor número de 

profissionais médicos em sua totalidade comparativamente a totalidade de médicos 

em outras regiões. Entre os 388.015 médicos na ativa no Brasil, 53,57% são 

especialistas e 46,43% são generalistas. A formação médica pós-graduada no 

país consiste no Internato Médico (IM), que se realiza após a licenciatura em Medicina 

ou após o equivalente mestrado integrado em Medicina e corresponde a um processo 

de formação médica especializada, teórica e prática, tendo como objetivo habilitar o 

médico ao exercício tecnicamente diferenciado de uma das especialidades médicas 

legalmente reconhecidas. Grande parte dos médicos generalistas se encontra nas 

faixas etária mais  jovens, com até 29 anos, a qual também inclui o maior número de 

mulheres médicas, muitas ainda cursando a Residência Médica. No Brasil, 

diferentemente de Portugal, o trabalho médico na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) não exige o título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade. O 

Estado com maior número de especialista é o Rio Grande do Sul com 66,29% de 

especialistas de um total de 25.541 médicos; destes 8.611 (33,71%) são generalistas. 

O Rio de Janeiro, como os demais estados da região Sudeste, registra um número 

elevado de médicos em relação a outras regiões do país, apresenta maior contingente 

de generalistas; ao todo são 32.795 (55,79%) de um total de 58.782 médicos. 

 

5. PARTICULARIDADE DA DEMOGRAFIA MÉDICA EM SERGIPE 

 

Em Sergipe, menor estado do Brasil, o número de especialistas é de 1.736, o 

que representa 57, 62% de um total de 3.013 médicos, superando o número de 

médicos generalistas (1.277 - 42,83%). Médicos/as formados/as na UFS revelaram 
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sentirem-se preparados para o trabalho na clínica, no início de sua inserção na ESF, 

isto porque, lhes  faltou uma formação generalista, para lidar com as doenças que mais 

se apresentam nas  demandas das consultas de Atenção Primária em Saúde (APS). 

A formação médica tradicionalmente é mais especializada, fragmentada, o que pode 

contribuir para que os jovens médicos se sintam inexperientes para o trabalho na 

APS, significando a valorização da cultura dos usuários dos serviços. Esse aspecto 

demanda repensar o papel  da formação acadêmica, dos docentes e da formação dos 

sujeitos, para além de uma mudança apenas na estrutura formal, no modelo curricular 

e pedagógico. 

Observa-se paridade entre homens e mulheres no que diz respeito ao número 

de  especialistas e de generalistas. Ou seja, 53,43% do total de especialistas são do 

sexo feminino e 53,68% são do sexo masculino. Em relação aos generalistas, os 

números evidenciam que 46,32% são do sexo masculino e 46,57% são do sexo 

feminino. A ideia  da racionalidade científica e tecnológica presentes de forma intensa 

nos sistemas de saúde, em particular nas sociedades ocidentais, é expressão da 

ciência moderna, das chamadas tecnociências que influenciaram fortemente e 

continuam influenciando o campo científico da Medicina, trazendo resultados positivos 

e também dificuldades para  uma proposta de visão mais holística do processo saúde 

doença, dada à contínua fragmentação e especialização do cuidado em saúde. Ter 

ou não ter uma especialidade configura-se como um aspecto que impacta na 

construção identitária do médico, tornando-se um elemento diferenciador na 

representação social desses atores, muitas vezes alimentada no próprio espaço de 

formação universitária. 

As especialidades médicas sofrem variações dentro da sua estrutura entre os 

países. Enquanto em Portugal se reconhecem (pela Ordem dos Médicos) 47 

especialidades, em França este número reduz-se para 40 especialidades 

(compreendendo a Médicine Général e no caso de Inglaterra o NHS estabelece 68 

especialidades (considerando a General Practice entre as especialidades) 

(UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2013, p. 66). Em Portugal, em razão do contexto 

histórico, social e político, para o número de vagas no Internato Médico1 nos últimos 

anos tem sido aplicado o critério do ‘número de vagas igual ao número de candidatos' 

quer para o ingresso no ano comum, quer para o ingresso na área profissional de 

especialização. O Relatório sobre o Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no 

Sistema Nacional (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2013) indica a taxa de colocação 
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na especialidade em Medicina Geral e Familiar em Portugal foi de 95%, enquanto a 

das  especialidades extra hospitalares atingiu 98%. 

No Brasil, Pesquisa da Demografia Médica (2013) informa que as mulheres 

representam 54,63% dos especialistas em Medicina de Família e Comunidade, 

tanto homens quanto mulheres constituem as faixas etárias mais jovens dentro dessa 

especialidade. Elas são maioria em quatro das seis especialidades básicas, 

representam 69,63% dos especialistas em Pediatria, seguida de Medicina de Família 

e Comunidade com 54,63%, Clínica Médica 50,96%, e em Ginecologia e Obstetrícia 

(50,53%). No país, observa-se a mesma tendência mundial da opção de mulheres por 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Entre 53 áreas de especialidades no Brasil, 

percebe-se a prevalência da pediatria no contexto nacional, totalizando 30.112 

mulheres especialistas seguindo-se a área de Ginecologia e Obstetrícia que soma 

25.032. Em terceiro lugar vem a Cirurgia Geral com 22.276, seguida de Clínica Médica 

com 21.890 que, juntas, somam 37,03% do total e estão no grupo das chamadas 

áreas básicas. O 19º lugar é ocupado pela área de Medicina de Família e Comunidade 

em contraposição à necessidade do mercado de trabalho brasileiro que absorve 

aproximadamente 35 mil médicos. Pereira Neto (2001) chama a atenção do consenso 

entre os relatores em estudo realizado no Congresso Nacional dos Práticos, no sentido 

de tornar ainda mais limitados e elitistas o acesso e a permanência ao ensino superior, 

por meio da limitação do número de vagas nas faculdades de Medicina e em torno da 

ideia de evitar o ingresso de médicos estrangeiros no mercado nacional, entre outras 

proposições. 

As mulheres superam os homens em 13 especialidades, comparativamente 

aos homens, majoritários em 40 das 53 especialidades, representando 75,06% das 

áreas. Conforme Scheffer (2013, p. 147), em especialidades diferentes daquelas 

consideradas  básicas, as mulheres são maioria em áreas como: Dermatologia com 

mais de72, Genética Médica 66,50%, Endocrinologia e Metabologia 65,01% e em 

Alergia e Imunologia 60,83% e Infectologia 55,52%. A divisão entre os sexos se recria 

nas especialidades medicas, parece estar “na ordem das coisas”, como se diz, por 

vezes, para  falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, 

ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas 

partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos 

corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de 

percepção, de pensamento e de ação (BOURDIEU, 2003,  p. 17). 
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A diferença sexual, contudo, não é apenas constatada: ela é transcrita segundo 

uma lógica binária e hierarquizada – pois um dos termos é invariavelmente marcado 

em relação ao outro – e inserida num sistema de relações de sentido, ou seja, num 

discurso ideológico que ordena o mundo e a química os seres que o habitam. 

Conforme Hirata e  Kergoat (2007), a divisão sexual do trabalho é a forma que decorre 

das relações sociais entre os sexos, é entendida como base das assimetrias e 

hierarquias nela contidas, e que se expressam nas carreiras, nas qualificações e nos 

salários entre os sexos, sendo a base estruturante da exploração e da opressão da 

mulher. Para as autoras, trata-se de uma relação modulada histórica e socialmente, e 

tem como característica a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 

mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das 

funções com maior valor social agregado. 

 

6. APRECIAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Os resultados ampliam a compreensão das mudanças que atingem o trabalho, 

e o significado na profissão que as novas formas de inserção do profissional propiciam 

no mercado de trabalho. No trabalho médico são observadas múltiplas formas de 

inserção,  assimetrias regionais e divisão sexual no trabalho nas especialidades. Muito 

embora as sociedades ocidentais estejam progressivamente incrementando e 

operacionalizando o discurso igualitário entre homens e mulheres em áreas como 

cultura, educação e legislação, mudanças são escassas quando se analisa a divisão 

sexual do trabalho. Mesmo ganhando espaços de poder, ainda temos um longo 

caminho para alcançar paridade e igualdade de oportunidades nos ambientes 

políticos e intelectuais nos próximos anos, seja na representação política, nos espaços 

de poder, na educação, no atendimento à saúde, seja no nível salarial, na autonomia 

econômica, no acesso ao mercado de trabalho. 

Nessa direção, o que chamamos de educação envolve um conjunto de 

processos e relações que permeiam diferentes espaços/instituições do mundo 

contemporâneo, sendo a escola e a universidade apenas um deles. Tornar-se sujeito 

de uma cultura, por meio da educação, envolve complexos processos de ensino e de 

aprendizagem que podem, grosso modo, ser divididos em intencionais e não 

intencionais, sendo que quase tudo que definimos como educação como prática 

específica e deliberada de transmissão de conhecimentos, e também o que se 
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privilegia discutir como objeto próprio do campo educacional pode ser incluído nessa 

categoria. Os processos educativos não intencionais têm sido muito pouco 

reconhecidos, visibilizados e problematizados, mas sua importância tem sido 

ressaltada por estudos e pesquisas como as que se desenvolvem nos campos dos 

estudos de gênero e culturais que discutem e problematizam processos de produção 

de diferenças culturais e de desigualdades sociais. 

Tem-se destacado que a produção dessas e de outras diferenças resulta na 

maioria das vezes, de pedagogias culturais que envolvem estratégias sutis, refinadas 

e naturalizadas, exaustivamente repetidas e atualizadas, que quase não percebemos 

como  tais. É importante que as organizações profissionais, entre elas o Conselho 

Federal de Medicina, façam o "desvelamento" da realidade. Os elementos ideológicos 

da prática e  do ensino precisam ser descortinados e esse descortinamento processar-

se-á mediante uma crítica à profissão e, portanto, a superação da visão fragmentada 

de seus membros. A universidade na qualidade de instituição formadora de 

profissionais para a sociedade, precisa romper com as formas de orientação baseadas 

em paradigmas tradicionais para possibilitar avanços nos processos de formação e no 

trabalho na área médica, para que o óbvio deixe de ser obscuro. 
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CAPÍTULO 12 
A IMPLANTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 NOS PROCESSOS DE 
COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG E OS 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS MPES LOCAIS 
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RESUMO: O artigo foi elaborado com a finalidade de obter e tratar os dados sobre os 
processos de compras públicas a partir da implantação da lei Complementar n. 
123/2006 no município de Teófilo Otoni/MG. Esse estudo tem como objetivo geral 
analisar os resultados efetivos trazidos pela Lei Complementar n. 123/2006 para as 
MPEs locais, no período de 2009 a 2019, quanto ao acesso na Licitação Pública da 
PMTO. Em termos metodológicos essa pesquisa caracterizou-se como bibliográfica, 
descritiva, documental e com uma abordagem quali-quanti. Foram utilizados dados 
secundários obtidos através do portal da transparência da PMTO. Para tratamento dos 
dados foi utilizado o programa Excel, para compor as tabelas, e para fazer as análises 
estatísticas o SPSS22®. Os resultados encontrados através da aplicação dos 
dispositivos da Lei Complementar n. 123/2006 nos editais da PMTO, mostrou-se 
benéfica e ensejou em uma maior participação das MPEs locais. As empresas 
classificadas com MPEs venceram mais processos de compras quando comparadas 
com as MGEs. As MGEs locais se destacaram obtendo os maiores vultos dos 
certames licitatórios. Sobre a participação das empresas locais nos certames, não foi 
identificado nenhuma participação das empresas classificadas como MEI. Desta 
forma, os gestores locais são desafiados a propiciar meios de inserção dessas 
pequenas empresas quanto ao acesso e aos benefícios das políticas públicas de 
compras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lei Complementar n. 123/2006. Compras Públicas. MPEs 
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locais. 
 
ABSTRACT: The article was prepared with the purpose of obtaining and treating data 
on the public procurement processes from the implementation of the Complementary 
Law n. 123/2006 in the municipality of Teófilo Otoni/MG. This study has as a general 
objective to analyze the effective results brought by the Complementary Law n. 
123/2006 for local MSEs, in the period from 2009 to 2019, regarding the access in the 
Public Bidding of PMTO. In methodological terms this research  was characterized 
as bibliographic, descriptive, documentary and with a quali-quanti approach. 
Secondary data obtained through the transparency portal of PMTO were used. For 
data treatment the Excel program was used, to compose the tables, and to make the 
statistical analyses the SPSS22®. The results found through the application of the 
provisions of the Complementary Law no. 123/2006 in PMTO's tenders, proved 
beneficial and resulted in a greater participation of local MPEs. The companies 
classified as MPEs won more procurement processes when compared to MGEs. The 
local MGEs stood out by obtaining the highest sums in the bidding contests. Regarding 
the participation of local companies in the contests, no participation of companies 
classified as MEI was identified. Thus, local managers are challenged to provide 
means of insertion of these small companies regarding the access and benefits of 
public procurement policies. 
 
KEYWORDS: Complementary Law n. 123/2006. Public procurement. Local MPEs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a Administração Pública vem passando por significativas 

transformações, de forma que se faz necessário repensar e discutir como essas 

mudanças  refletem no Brasil. Matias-Pereira (2010) alerta sobre a necessidade de 

alterações estruturais e medidas efetivas para a criação de um novo modelo de gestão. 

Para o autor, o sucesso de cada organização depende do interesse dos gestores e dos 

servidores na busca por resultados, exigindo destes uma postura mais flexível, criativa 

e empreendedora, uma busca por eficiência e melhoria na qualidade do serviço 

público. 

Um dos grandes desafios da Administração Pública é gerenciar a complexidade 

da máquina administrativa, com o foco no controle e o gerenciamento dos gastos 

públicos que são essenciais para alcançar a eficiência e beneficiar um maior número 

de cidadãos (GADELHA et al., 2017). 

Para que o Estado execute suas atividades, e coloque a disposição dos 

cidadãos ele necessita adquirir bens e serviços e esse processo ocorre através de 

licitação, que deve se pautar pela busca da eficiência e agilidade nas aquisições, e 

com o intuito de se adequar ao modelo gerencial. 

Com o propósito de modernização dos processos de compras públicas, e a 

partir de determinações contidas na Constituição Federal de 1988, em dezembro de 

2006 foi sancionada a Lei Complementar n. 123/2006, que instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - MPEs, e trouxe facilidade 

de acesso aos mercados e na participação nos processos de compras do poder 

público. 

As políticas públicas de compras, além do foco na eficiência nos processos 

licitatórios, passaram a ser instrumento de indução do crescimento e fortalecimento 

das pequenas empresas e com isso passou a estimular o desenvolvimento local 

(DUARTE et al., 2015). 

A relevância do tema se justifica pela importância das MPEs no país, sendo 

consideradas as principais geradoras de riquezas e no desenvolvimento econômico 

e social no Brasil, contribuindo na geração de postos de trabalho e renda. A pesquisa 

trata de assuntos importantes nas áreas econômica, social e regional. Com o marco 

da Lei Complementar n. 123/2006, foi possível observar diversas inovações 

legislativas de grande importância no cenário atual, com impactos na contratação com 
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o poder público. Desta forma, a pesquisa pretendeu responder a seguinte questão: 

“Quais os benefícios decorrentes da implementação da Lei Complementar n. 

123/2006, nos processos de compras públicas da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

- PMTO para as MPEs locais?”. 

Com a propósito de responder a essa questão, o objetivo geral desta pesquisa 

foi analisar os resultados efetivos trazidos pela Lei Complementar n. 123/2006 para as 

MPEs locais, no período de 2009 a 2019, quanto ao acesso na Licitação Pública da 

PMTO. Com a proposta de I- Descrever o processo de implantação da Lei 

Complementar n. 123/2006 nos processos de compras da PMTO; II- Verificar o porte 

e localidade das empresas que participaram das licitações entre os períodos de janeiro 

de 2009 a dezembro de 2019; III- Verificar os valores empenhados, segundo os 

processos de compras disponibilizados entre os períodos de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2019; IV- Propor ações para estimular a participação das MPEs locais 

nos processos de compras do município de Teófilo Otoni/MG. 

A partir dos apontamentos apresentados nesta introdução, o artigo foi 

estruturado da seguinte forma: I – O Modelo Gerencial na Administração Pública, II – 

Licitação e a Lei Geral 8.666, III – Definições das MPEs e a Lei Complementar n. 

123/2006, IV – A Implantação da Lei Complementar n. 123/2006 no município de 

Teófilo Otoni/MG, VI – Metodologia, VII – Análise dos dados, assim como as 

conclusões do estudo. 

 

2. O MODELO GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Matias-Pereira (2010) evidencia a complexidade em se apresentar um conceito 

para Administração Pública, justificando essa complexidade em decorrência da 

existência de múltiplos sentidos oriundos da expressão em virtude dos diferentes 

campos que servem de base para a Constituição da Administração Pública. 

Neste contexto o autor vem por destacar que: 
(...) a Administração Pública, num sentido amplo, designa o 

conjunto de serviços e entidades incumbidos de concretizar as 

atividades administrativas, ou seja, da execução das decisões 

políticas e legislativas. Assim, a Administração Pública tem como 

propósito a gestão de bens e interesses qualificados da 

comunidade no âmbito dos três níveis de governo: federal, 

estadual e municipal, segundo preceitos do Direito e da Moral, 

visando o bem comum (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 62). 
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Nesta constante, pode-se compreender por Administração Pública, como 

sendo um processo constante e ininterrupto que busca gerenciar a estrutura 

governamental, vindo dispor de serviços essenciais para atender as necessidades 

básicas da coletividade. 

O Modelo Gerencial ou Nova Gestão Pública, emerge como uma forma de tornar 

a administração pública mais eficiente, perante os novos desafios vislumbrados no 

cenário mundial. 

Para o autor, é somente a partir da década de 1980, que se começa a emergir 

no cenário mundial um processo de transformação da Administração Pública em prol 

da adoção de um modelo mais gerencial, apresentando características de uma 

administração: descentralizada – política e administrativa; poucos níveis hierárquicos; 

confiança limitada em oposição à desconfiança total; e administração direcionada para 

o cidadão (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Portanto, a partir do surgimento do modelo gerencial no cerne da administração 

pública, viu-se paulatinamente a emergência de novos moldes para se gerir os atos 

administrativos, sempre impregnados por uma perspectiva de descentralização das 

ações, modernização dos processos, foco na eficiência e melhoria no desempenho e 

controle nos resultados. 

De acordo Coelho e Motta (2011) os processos de compras na Administração 

Pública segue o caminho da desburocratização, simplificação e agilidade nas 

aquisições públicas, mas é preciso que alguns legisladores harmonizem os 

procedimentos preestabelecidos no ordenamento normativo sobre as licitações e 

contratos administrativos. 

Da mesma forma, os processos de compras públicas devem se pautar pela 

busca da eficiência e agilidade nas aquisições, no intuito a se adequar ao novo modelo 

de Estado gerencial, que tem como premissa a desburocratização e modernização 

dos processos. 

Nesses moldes, surgem algumas legislações no intuito de simplificação e 

agilidade nos processos de licitações como a lei n. 10.520 de 17 de junho/2002 que 

instituiu o Pregão e a Lei Complementar n. 123/2006, que evidenciou um novo 

paradigma de compras com diversas alterações e benefícios direcionados as MPEs 

nas licitações públicas e que materializou uma política pública de fomento com o 

tratamento diferenciado em favor as MPEs, no intuito de criar meios para o 

desenvolvimento e fortalecimento da economia local. 
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3. LICITAÇÃO E A LEI GERAL 8.666 

 

Tendo-se inicialmente apresentado algumas características acerca da 

administração pública gerencial, passa-se agora a discutir acerca dos processos 

licitatórios, que vêm por constituir importante mecanismo para a plena observância 

dos processos e atos administrativos estatal. 

De acordo com Abrucio (1997), a expressão licitação seria derivada do latim 

licitacione que poder ser compreendido como o processo de se arrematar algo em um 

leilão. 

Para Mello (2015), por licitação pode-se compreender como um 

(...) procedimento administrativo pelo qual uma pessoa 

governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, 

realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de 

obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo 

condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados 

na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele 

mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente 

estabelecidos e divulgados (MELLO, 2015, p. 519). 

 

Justen Filho (2014), corrobora ao destacar que “a licitação é um procedimento 

administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina 

critérios objetivos visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável”. 

Para o Tribunal de Contas da União (2010), a licitação busca prover a garantia 

do Princípio Constitucional da Isonomia, e deste modo, a selecionar as melhores 

propostas, assegurando oportunidades iguais para todos os interessados. 

Acerca do processo licitatório, Oliveira (2015) pontua que para a plena 

observância dos Princípios em torno do processo licitatório, deve-se deixar claro a 

determinação do objeto da licitação no ato convocatório, de modo a conter neste, 

todas as especificações necessárias para a identificação do objeto, e que não gere 

dúvidas entre as partes interessadas. Por conseguinte, destaca-se a existência de seis 

modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e 

pregão. 

Os processos licitatórios no Brasil são regidos lei geral das licitações a 8.666, 

de 21 de junho de 1993, foi promulgada com o intuito de regulamentar o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, que instituiu normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências, destaca em seu artigo primeiro que: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive 

de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 

autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

 

A lei geral das licitações é responsável por definir todos os procedimentos 

previstos a serem adotados acerca dos processos de licitações, desde o início do 

processo no momento da requisição das compras até o processo de homologação. 

Ao longo do tempo, a leis que versam sobre compras públicas no Brasil sofreram 

diversas atualizações e inserção de novas legislações que integram a lei geral de 

licitações e vem por completar o arcabouço das legislações de compras públicas no 

Brasil. Os processos de compras devem se pautar pela busca da eficiência e agilidade 

nas aquisições, com o intuito de se adequar ao novo modelo gerencial do Estado que 

tem como premissa o foco nos resultados. 

Um marco dessa legislação foi a promulgação lei do Pregão no ano de 2002, 

que instituiu uma nova modalidade de licitação no intuito de implementar maior 

celeridade e eficiência nos processos de aquisições públicas. E posteriormente em 

2006 foi promulgada a Lei Complementar n. 123/2006 que trouxe diversas mudanças 

no cenário das compras públicas e implantou o tratamento diferenciado em favor as 

MPEs, contribuindo para facilitar o acesso aos mercados pelos pequenos 

empreendimentos. 

 

4. DEFINIÇÕES DAS MPES E A LEI COMPLEMENTAR N. 123/ 2006 

 

Para uma melhor compreensão acerca das mudanças trazidas pela 

implantação da Lei Complementar n. 123/2006 nos processos de compras públicas, 

se faz necessário compreender e definir as empresas classificadas com MPEs. 

As definições e conceituações das Microempresas - MEs e Empresas de 

Pequeno  Porte - EPPs estão presentes no Código Civil de 2002. Contudo, é através 

da Lei Complementar n. 123/2006 que são especificadas estas premissas. Deste modo, 

observa- se que em seu art. 3º é apresentada as premissas conceituais para 
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microempresas e empresas de pequeno porte: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 

da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 

que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); e 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei 
Complementar n. 155, de 2016)
 Produção de efeito§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do 
disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não 
incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. 

 

Assim, perante o que é apresentado no referido artigo, pode-se constatar que 

o critério base adotado para a definição de MPEs é o de renda-bruta, devendo-se as 

empresas limitarem as suas receitas aos valores estabelecidos pela legislação 

vigente. 

A Lei Complementar n. 123 de 2006, que institui o Estatuto Nacional das MPEs, 

foi promulgada em atenção às determinações presentes na Constituição Federal de 

1988 e atualizada pela Lei Complementar n. 147/2014, veio por representar um 

importante avanço no que concerne aos impactos que as pequenas empresas 

exercem no fator econômico nacional. 

Apontado por Braga et al. (2011, p. 02), “por muito tempo as MPEs e MGEs 

brasileiras receberam o mesmo tratamento legal, que desconsiderava a 

desigualdade existente entre elas”, e que acaba por impactar diretamente nas 

sobrevivências dessas empresas. Desta forma, “tais benefícios visam aumentar a 

competitividade dos pequenos negócios e alavancar o desenvolvimento econômico e 

social nos municípios” (CARNEIRO, 2017, p. 31). 

De acordo com os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006, que trata 

do acesso aos mercados e consequentemente dos processos de licitação do poder 

público, a União, os Estados e os Municípios poderão conceder tratamento 

diferenciado  e simplificado para as MPEs objetivando promover o desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, ampliar a eficiência das políticas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
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públicas e incentivar a inovação tecnológica. 

Em síntese, pode-se observar os benefícios e tratamentos especiais 

concedidos as MPEs a partir do advento da Lei Complementar n. 123/2006, resumidos 

no Quadro 1. 

 
  Quadro 1 - Tratamento diferenciado e favorecimento as MPEs  

 

Tipo Característica 

 
Regularidade 

Fiscal 

Possibilidade de participar do processo licitatório mesmo que a 
documentação requerida apresente alguma restrição, devendo 

esta ser sanada até o final do processo licitatório. 

 
Empate ficto 

Possibilita a preferência de contratação para as MEs e EPPs 
com propostas iguais e ou até 10% superior a proposta 

vencedora. 

Prioridade em 
se contratar 
MPEs locais 

Possibilita para a administração pública priorizar a contratação 
de MEs e EPPs locais, favorecendo desta forma o 

desenvolvimento da economia local e regional. 

Cota de 25% 
para MPEs 

Em licitações nas quais o objeto fim tiver natureza divisível, 
deverá ser reservado 25% para a contratação de MEs e EPPs. 

Impõe aos administradores públicos que em todos os processos 
licitatórios de até R$80.000,00, sejam direcionados para MEs e 

EPPs. 

Licitação 
Exclusiva 

Fonte: Lei Complementar n. 123/2006, adaptado pela autora. 

 

5. IMPLANTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 NO MUNICÍPIO DE 

TEÓFILO OTONI/MG 

 

O município de Teófilo Otoni/MG, está localizado na região do Vale do Mucuri, 

sendo composto por 23 municípios e detém uma população estimada para o ano de 

2017 de 140.592 habitantes. O município é considerado o pólo econômico da região 

do Vale do Mucuri, o que potencializa e direciona o fluxo de recursos econômicos para 

a cidade de Teófilo Otoni/ MG. (IBGE-CIDADES, 2017). 

No intuito de gerar o desenvolvimento local e beneficiar os pequenos 

empreendimentos a nível municipal, ocorreu a implantação da Lei Complementar 

n. 123/2006 nos processos de compras da PMTO com o marco da promulgação do 

Decreto n. 5.819, de 18 de novembro de 2008 no município de Teófilo Otoni/MG. O 

presente Decreto tem como objetivo a consolidação em nível local do tratamento 

diferenciado e  favorecido as MPEs quanto acesso as licitações públicas, e vem por 

facilitar a aplicabilidade dos dispositivos pelo gestor local. 

Por conseguinte, no ano de 2018, fora publicado em 10 de abril o Decreto n. 

7.792 que enfatizou a importância do tratamento diferenciado e favorecido as MPEs 
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locais no desenvolvimento regional e trouxe contribuições no intuito de se ampliar o 

escopo de empresas alcançadas, uma vez que agora não somente MEs e EPPs 

poderão vir por desfrutarem dos benefícios elencados na Lei Complementar n. 

123/2006, mas também o Microempreendedor Individual - MEI, indivíduos vinculados 

a agricultura familiar e produtores rurais, além de sociedades e cooperativas de 

consumo. Aspecto este que impacta diretamente na capacidade de sobrevivência 

destas iniciativas em âmbito local e regional. 

Desta forma, o município de Teófilo Otoni/MG, se destacou com a elaboração 

da sua legislação local e na aplicação da Lei Complementar n. 123/2006. De acordo 

a Associação Mineira dos Municípios - AMM (2013), sobre a implantação da Lei 

Complementar n. 123/2006 nos municípios de Minas Gerais, esta ocorreu de forma 

gradativa. No total de 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios mineiros, apenas 

95 (noventa e cinco) municípios executam a Lei Complementar n. 123/2006. 

Outro importante avanço vislumbrado a nível local e a instalação da Sala Mineira 

do Empreendedor - SME, que de acordo com o governo do Estado de Minas Gerais, 

tem por objetivo: 

(...) melhorar e simplificar o ambiente de negócios, facilitando o 

surgimento de novos empreendimentos. Ela deverá ser o local de 

referência no município para que o empresário possa ter acesso a 

informações, orientações, capacitações e serviços relacionados 

ao registro empresarial, gestão de negócios e empreendedorismo 

(MINAS GERAIS, 2020, SD). 

 

No município de Teófilo Otoni/MG, conforme dados apresentados no site do 

município a SME, foi constituída em parceria firmada com outras instituições, tais 

como, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE/MG e Governo de Minas 

Gerais (TEÓFILO OTONI, 2017). 

De modo que, a partir da existência de uma legislação que priorize as compras 

do município de MPEs, bem como da existência de um ambiente propício para 

o fomento de apoio para estas empresas, busca-se fomentar o desenvolvimento local 

bem como o fortalecimento das empresas que atuam em âmbito local e regional. 

 

6. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa utilizou a técnica da pesquisa documental e a obtenção 
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de dados secundários ocorreu através dos sites oficiais de órgãos públicos, no intuito 

de verificar as licitações ocorridas na PMTO observando o cenário após a de 

implantação de Lei Complementar n. 123/2006 no município. 

A escolha por se desenvolver a presente pesquisa dá-se em decorrência da 

característica de pólo econômico, o presente estudo abordou as participações das 

empresas classificadas como MPEs nos processos licitatórios da PMTO, no período 

compreendido entre os anos de 2009 a 2019. 

No que tange a sua classificação, a presente pesquisa é classificada como 

bibliográfica, com base na Constituição Federal de1988, na Lei Complementar n. 

123/06, nas Leis Extravagantes, na doutrina, artigos, monografias, sites e diversos 

trabalhos publicados pelo SEBRAE. 

A pesquisa também se classifica como descritiva. Segundo Vergara (2000) a 

pesquisa descritiva visa a apresentação de características de um determinado 

fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis, mas sem 

necessariamente prover uma explicação destes fenômenos, mas contribuindo para tal 

explicação. 

Deste modo, diante do amplo aspecto presente no conjunto metodológico 

concernente a pesquisa qualitativa, no presente estudo, desenvolve-se uma análise 

documental, que, de acordo com Vergara (2000, p. 46), este modelo de pesquisa “(...) 

é realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de 

qualquer natureza, ou com pessoas”. 

A pesquisa também apresenta um viés quantitativo, com a obtenção de dados 

numéricos sobre licitações ocorridas na PMTO, no período de 2009 a 2019. Os dados 

coletados serão tratados e descritos, com o intuito de melhor entendimento sobre o 

objeto da pesquisa. 

Portanto, trabalhar com uma abordagem quali-quantitativa “permite que o 

pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança 

que seus dados não são produtos de um procedimento específico ou de uma situação 

particular” (GOLDENBERG, 2004). 

No tratamento dos dados coletados foi utilizado o programa Excel, para compor 

as tabelas, e para fazer análises estatísticas o SPSS22®, com avaliação de 

frequências, porcentagens, médias, desvio padrão, moda e atribuída significância 

quando adequado. 
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No primeiro momento foram obtidos alguns dados das empresas locais para 

identificar o perfil das empresas sediadas no município. Esses dados foram obtidos 

através da plataforma DataSebrae e como isso elaborado a primeira base de dados. 

 
Gráfico 1 – Classificação dos Estabelecimentos no município de Teófilo Otoni/MG 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos na plataforma DataSebrae, 2020. 

 
De acordo com o Gráfico 1, atualmente o município de Teófilo Otoni/MG, 

possui um total de 12.759 (doze mil, setecentos e cinquenta e nove) empresas ativas. 

Assim, é possível identificar que, de acordo com a classificação das empresas locais 

por porte, a maioria das empresas são MEI com 53,6%. 

Desta forma, identificou que 96% (noventa e seis por cento) dessas empresas 

locais são MPEs e podem se beneficiar do tratamento diferenciado no tocante as 

compras públicas, previsto na Lei Complementar n.123/2006. 

Após identificar a composição das empresas locais e identificar qual o percentual 

das empresas ativas poderiam a vir se beneficiar com a implantação da Lei 

Complementar n. 123/2006 nas licitações públicas da PMTO, em um segundo 

momento foram obtidos dados no portal da transparência sobre os processos 

licitatórios da PMTO no período de 2009 a 2019. 

Desta forma, foi possível identificar a partir dos editais de compras elaborados 

pela PMTO no período de 2009 a 2019, se os mesmos foram elaborados a partir das 

determinações da Lei Complementar n. 123/2006 e suas atualizações de acordo com 

380 

(2,98%) 

538 
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4.994 

(39,14%) 
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ME 
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a Lei complementar n. 147/2014, contemplando os benefícios do tratamento 

diferenciado  em favor as MPEs. 

 
Tabelas 1 – Editais das Compras da PMTO realizados nos períodos de 2009 a 2019 

 
Ano 

Tipos de Editais PMTO 

Ampla 
participaç

ão 

Não 
localiza

do 

Exclusi
vo 

MPEs 

Exclusivo 
MPEs Ampla 

Ampla 
concorrência e 

cota 25% 

Agricultur
a Familiar 

2009 0 181 0 0 0 0 

2010 0 82 0 0 0 0 

2011 58 0 0 0 0 0 

2012 86 0 0 0 0 0 

2013 98 0 0 0 0 0 

2014 85 0 0 0 0 0 

2015 33 3 12 18 0 1 

2016 5 15 17 7 16 0 

2017 31 6 16 17 4 1 

2018 74 0 30 23 0 0 

2019 77 0 28 19 0 0 

 547 287 103 84 20 2 
Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos no portal da transparência PMTO, 2020. 

 

De acordo com a Tabela 1, foram identificados 1.043 processos de compras, 

na  situação encerrada no período de 2009 a 2019. 

Nos anos de 2009 e 2010, não foi possível verificar os editais, por não estarem 

mais disponíveis para consulta no portal da transparência da PMTO, no qual só estão 

disponíveis os processos licitatórios anteriores aos últimos 10 anos. 

Nos anos de 2011 a 2014, quanto aos editais disponibilizados no portal da 

transparência da PMTO, foram identificados apenas editais para a Ampla 

Participação,  ou seja, nesse período analisado só dispunha da elaboração desses 

editais, no qual é possível a participação de empresas classificadas como MPEs e 

MGEs. 

A partir dos editais analisados foram identificadas cláusulas com a previsão do 

empate ficto como critérios de desempates dos certames em benefícios as MPEs, 

também foi observado cláusulas com a previsão de regularização fiscal tardia para as 

empresas que comprovarem estarem enquadradas como MPEs. 

A partir do ano de 2015, foi possível identificar que a PMTO passou a elaborar 

editais exclusivos para participação das MPEs e equiparados, para os itens de 

valores até R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), editais com itens exclusivos MPEs e 
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ampla participação, editais de ampla concorrência e cota de 25% para MPEs. Isso se 

deve pela  obrigatoriedade imposta pela Lei 147/2014, que exigiu a elaboração de 

editais específicos para participação das MPEs. Na Lei Complementar n. 123/2006 

era facultado ao gestor elaborar tais editais. 

Diante dos fatos, é importante compreender qual é o porte das empresas 

vencedoras dos processos após a implantação da Lei Complementar n. 123/2006 nas 

compras realizadas pela PMTO. A partir desta análise, é possível compreender se 

com tratamento diferenciado, beneficiando as pequenas empresas, houve uma 

participação expressiva das mesmas, quando comparado com as MGEs. 

 
Tabela 2 - Porte das empresas que participaram das compras no período de 2009-2019 

  Frequênc
ia 

Porcentagem 
válida 

Porcentag
em 

acumulati
va 

Válido EPP 662 28,5 28,5 
 ME 938 40,4 68,9 
 MGEs 664 28,6 97,5 
 PF 58 2,5 100,0 
 PORTE 1 0 100,0 

 Total 2323 100,0  

Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos no portal da transparência PMTO, 2020. 

 

A Tabela 2 demonstra que com base no porte das empresas, as que mais 

venceram os processos de compras da PMTO no período estudado, foram às 

empresas classificadas como MEs com a frequência de 938 participações 40,4%; as 

MGEs com 664 participações 28,6%; as EPPs com 662 participações 28,5%; e por 

último as PF com 58 participações 2,5%. 

Diante disso, com base nos dados verificou-se que após a implantação da Lei 

Complementar n. 123/2006, nos processos de compras da PMTO, no tocante ao porte 

das empresas, mais precisamente as MPEs, que são objetos desse estudo, foi 

demonstrado que essas empresas venceram 68,9% dos processos de compras em 

maior  frequência, quando comparados com as MGEs que venceram 28,6%. 

Através destes resultados é possível identificar a freqüência da participação 

das empresas nos processos de compras no período de 2009 a 2019, e verificar o 

local da sede das empresas. Após a coleta de dados no site da transparência da 

PMTO, foi possível obter o número do CNPJ das empresas vencedoras, e a partir 

disso foram realizadas consultas no portal da Receita Federal do Brasil, no intuito de 
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obter informações sobre a localidade da sede das empresas. 

 

Tabela 3 - Sede das empresas e a participação nos Processos de compras no período 2009-2019 

 Teófilo 
Otoni 

Belo 
Horizonte 

G. 
Valadares 

Contagem Ipatinga Caratinga 

2009 237 55 61 14 7 2 

2010 105 15 19 4 3 1 

2011 40 5 9 2 2 1 

2012 98 20 10 7 3 1 

2013 121 34 11 5 2 0 

2014 96 23 11 5 3 0 

2015 78 25 10 6 2 5 

2016 75 12 11 8 2 7 

2017 88 19 17 8 6 9 

2018 120 30 19 5 9 2 

2019 111 25 17 8 7 3 

 1169 263 
19
5 

72 46 31 

Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos no portal da transparência PMTO, 2020. 

 

Com base nos dados apontados na Tabela 3, verifica-se, de forma geral, que 

as empresas locais foram as que mais venceram as compras realizadas pela PMTO 

em todo  o período analisado, com 1.169 participações; posteriormente as empresas 

sediadas em Belo Horizonte/MG com 263 participações; e as empresas de 

Governador Valadares/MG com 195 participações. 

A partir disso, é possível observar que as empresas que mais venceram os 

processos de compras da PMTO no período analisado, estão localizadas no município 

de Teófilo Otoni/MG. Através desse resultado, acredita-se que as empresas locais 

vêm se aprimorando e obtendo vantagem competitiva a partir dos processos de 

compras públicas, o que gera o fortalecimento e desenvolvimento local. 

A partir da obtenção dos dados dos valores empenhados, foi possível 

compreender o montante dos gastos públicos direcionados aos processos licitatórios 

no  período de 2009 a 2019, e o porte das empresas vencedoras, no intuito de verificar 

se as  MPEs tem obtido maiores valores quando comparado com as MGEs. 
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Tabela 4 – Valores empenhados e porte das empresas vencedoras dos certames 

Ano Total 
Porte das empresas 

% MEs % EPPs % MGEs % P.F. % 

2009 35.995.651,27 
10
0 

6.079.443,30 
16,9

0 
5.980.834,37 16,61 23.935.373,60 66,49 0,00 0,00 

2010 25.010.341,93 100 4.170.532,06 16,67 2.076.168,60 8,30 18.763.641,27 75,03 0,00 0,00 

2011 14.505.638,51 100 2.642.310,07 18,22 2.166.394,78 14,93 9.563.103,66 65,92 
133.830,0

0 
0,92 

2012 31.173.882,61 100 4.220.222,74 13,53 3.390.248,88 10,87 23.423.482,56 75,14 
139.928,4

3 
0,46 

2013 
100.779.112,2

1 
100 20.030.773,12 19,87 

10.791.947,3
2 

10,71 69.910.191,77 69,37 46.200,00 0,05 

2014 37.975.850,99 100 13.764.525,57 36,24 3.316.333,66 8,73 20.864.891,76 54,94 30.100,00 0,09 

2015 
129.115.808,3

2 
100 33.480.544,90 25,93 5.620.711,73 4,35 90.014.551,69 69,72 0,00 0,00 

2016 32.733.953,55 100 12.262.430,76 37,47 6.122.472,82 18,70 14.349.049,97 43,83 0,00 0,00 

2017 45.647.580,97 100 4.500.294,40 9,86 5.615.012,29 12,30 35.532.274,28 77,84 0,00 0,00 

2018 62.461.617,55 100 22.471.316,45 35,98 
22.746.331,7

1 
36,41 16.883.419,39 27,03 

360.550,0
0 

0,58 

2019 93.752.762,52 100 8.268.077,37 8,82 9.122.103,62 9,73 76.333.631,53 81,42 28.950,00 0,03 

 
609.152.200,4

3 
100 

131.890.470,7
4 

21,65 
76.948.559,7

8 
12,63 

399.573.611,4
8 

65,59 
739.558,4

3 
0,13 

Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos no portal da transparência PMTO, 2020. 

 

De acordo com a Tabela 4, os valores monetários destinados as compras 

públicas na PMTO, no período analisado, o valor total empenhado foi de R$ 

609.152.200,43 (seiscentos e nove milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentos 

reais e quarenta e três  centavos). 

Destes valores destacam-se as empresas classificadas como as MGEs que 

obtiveram um ganho de R$ 399.573.611,48 (trezentos e noventa e nove milhões, 

quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e onze reais e quarenta e oito centavos), 

as empresas classificadas como MEs obtiveram R$ 131.890.470,74 (cento e trinta e 

um milhões, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro 

centavos) e as classificadas como EPPs obtiveram total de R$ 76.948.559,78 (setenta 

e seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais 

e setenta e oito centavos). As contratações com Pessoas Físicas correspondem ao 

montante de R$ 739.558,43 (setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e 

oito reais e quarenta e três centavos). 

Desta forma, mesmo com as MPEs vencendo com maior frequência os editais 

de compras da PMTO, quando se trata de valores empenhados, os maiores vultos 

foram destinados às MGEs. Esse resultado pode ser justificado pela elaboração dos 

editais de  menor vulto ser destinado às MPEs, como os editais exclusivos para MPEs 

por item de  até R$ 80.000,00 (Oitenta Mil); igualmente na elaboração de editais que 
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contemplem a aquisição de itens mais complexos, em maior quantidade e valores, 

ofertados apenas  pelas grandes empresas que detém maior tecnologia, produção e 

expertise no mercado.  Deste modo, através da análise dos valores empenhados e o 

porte das empresas vencedoras, demonstra-se relevante essa análise, pois permite 

a verificação se as empresas locais estão vencendo os processos de compras e 

auferindo ganhos significativos, o que contribui para o desenvolvimento local. Nesse 

quesito observa-se no Tabela 5 algumas situações a seguir. 

 
Tabela 5 - Análise dos valores empenhados por porte e as empresas locais participantes 

Porte das 
empresas 

Totais % MPEs % MGEs % P.F. % 

Total 
Empenhado 

609.152.200,4
3 

100 
208.839.030,5

2 
100 

399.573.611,4
8 

100 
739.558,4

3 
100 

Total 
Empenhado 

Empresas locais 

 
448.481.028,9

5 

 
73,6

2 

 
144.434.978,1

3 

 
69,1

7 

 
303.315.691,4

9 

 
75,9

1 

 
730.358,4

3 

 
98,8

0 

Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos no portal da transparência PMTO, 2020. 

 

Nesta análise identificou-se uma expressiva participação  

das empresas locais nos processos de compras da PMTO no período analisado. 

As MGEs e MPEs sediadas no município de Teófilo Otoni/MG, estão obtendo maior 

êxito nos processos quando comparadas com o total geral de empresas vencedoras 

de outros locais. Sobre o valor empenhado, as empresas locais lideram e obtiveram 

êxito em 73,62% dos recursos destinados às compras públicas da PMTO no período 

de 2009 a 2019. 

Ao analisarmos a composição das empresas locais, temos que 96% são 

compostas por MPEs e 4% de MGEs. As empresas classificadas como MPEs são 

classificadas pelas MEs e EPPs que correspondem a 42% do total, e o MEI que 

representa 53,6%. Desta forma, o maior percentual das empresas formais sediadas 

no município de Teófilo Otoni/MG, são classificadas como MEI. 

Sobre as análises dos processos de compras da PMTO, foi identificado que as 

empresas classificadas como MEI não venceram nenhum certame de compras no 

período analisado. Desta forma, a partir da aplicação da Lei Complementar n. 

123/2006,  nos processos de compras da PMTO verifica-se que essas ações não 

foram suficientes para beneficiar a maior parte das pequenas empresas locais. 

Neste contexto, é preciso que seja criada novas estratégias pelos gestores 

locais,  no intuito de proporcionar meios para inserção as empresas classificadas como 

MEI nos  processos de compras, para aumento na geração de renda das pequenas 
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empresas, pois esses pequenos negócios precisam de apoio e inclusão das políticas 

públicas, no intuito  de fomentar os pequenos empreendimentos e fornecer meios de 

serem sustentáveis 

 

8. CONCLUSÕES 

 

O trabalho apresentado tem o intuito de demonstrar como ocorreu a implantação 

Lei Complementar n. 123/2006, nos editais de compras da PMTO no período de 2009 

a 2019, e o tratamento diferenciado a favor das MPEs quanto a participação os 

certames licitatórios realizados pela PMTO. 

Para atender o objetivo geral da pesquisa, foi realizada consultas na plataforma 

do Data Sebrae para obtenção de informações sobre a composição das empresas 

locais. Aproximadamente 96% do total das empresas sediadas no município de Teófilo 

Otoni/MG, são classificadas como MPEs e com base na Lei Complementar n. 

123/2006,  estas poderão a vir se beneficiar do tratamento diferenciado no que 

concerne às compras  públicas 

A Lei Complementar n. 123/2006 foi inserida nos processos de compras 

realizados pela PMTO, a partir da legislação local com o Decreto n. 5.819, de 18 de 

novembro de 2008. Esta foi a primeira legislação sobre o tratamento diferenciado e 

favorecido as MPEs aprovada no âmbito municipal, e posteriormente foi aprovado o 

segundo Decreto n. 7.792 em 10 de abril de 2018, que trouxe mais benefícios aos 

pequenos empreendimentos locais. 

Sobre as análises dos editais das compras públicas realizados pela PMTO no 

período de 2009 a 2019, foi identificado que houve uma maior participação das MPEs, 

quando comparado com as MGEs. Observou-se uma expressiva participação das 

empresas locais, ou seja, das empresas sediadas no município de Teófilo Otoni/MG. 

Desta forma, a partir da aplicação da Lei Complementar n. 123/2006 nos editais de 

compras da PMTO, mostrou-se benéfica e ensejou em uma maior participação das 

MPEs. 

Em uma segunda analise a partir dos editais da PMTO, não foi identificado 

nenhuma participação nos processos de compras das empresas classificadas como 

MEI. Essas empresas representam cerca 53,6% do total das empresas sediadas no 

município de Teófilo Otoni/MG. A partir desses dados é possível compreender que a 

maior parte das MPEs locais não participaram dos processos de compras da PMTO 
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no período analisado. Diante dos fatos, é necessário que os gestores públicos 

busquem meios no intuito de inserir essas pequenas empresas no contexto das 

licitações públicas 

Considera-se, portanto, de suma importância a intensificação nos programas 

de  conscientização e capacitação de empresas frente às contratações públicas, no 

intuito de estimular a participação das MPEs locais nos processos de compras. 
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RESUMO: O Brasil, por ser um país subdesenvolvido, possui uma alta taxa de 
empreendedores na informalidade, visando isso o governo brasileiro criou a Lei 
Complementar n° 128/2008, dessa forma nasceu a figura do Microempreendedor 
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Individual (MEI), que veio beneficiar  milhões de empreendedores com a formalização, 
porém estes MEI estão enfrentando desafios com a crise socioeconômica provocada 
pela doença da covid-19. Tal estudo tem por objetivo conhecer as vantagens em se 
tornar um Microempreendedor e elencar as principais dificuldades enfrentadas no 
primeiro ano da pandemia do covid-19. Trata-se de uma pesquisa classificada como 
exploratória, descritiva e de opinião pública, de abordagem qualitativa e quantitativa. 
Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário semiestruturado, contendo 
perguntas objetivas e subjetivas, totalizando 17 (dezessete) questões, aplicado em 
março de 2021, a uma amostra de 30 (trinta) empreendedores individuais do município 
cajazeirense, que teve como critério de inclusão estar cadastrados no SEBRAE como 
Microempreendedores, está atuando no mercado e se dispor a responder de livre e 
espontânea vontade ao questionário da pesquisa. Após a compilação e tratamento 
dos dados, permitiu-se identificar que os MEI estão satisfeitos com a promulgação da 
Lei Complementar n° 128/2008, que permitiu a formalização das atividades 
empresariais, pois lhes permite vantagens como: o acesso a direitos previdenciários 
(INSS), custo baixo para o processo de formalização e o acesso ao crédito e 
operações bancárias, porém, com a crise mundial provocada pela pandemia do covid-
19, veio a mudança no cenário econômico, trazendo dificuldades com: a redução dos 
recursos financeiros; a falta de habilidades no manejo da tecnologia, dificultando o 
acesso ao cliente e a visibilidade da empresa; e, por último, a falta de conhecimento 
na gestão. Diante de tais dificuldades, 40% dos microempreendedores deixaram de 
contribuir com os tributos e pontuaram não está conseguindo dar continuidade na 
manutenção dos processos empresariais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Microempreendedor Individual; Pandemia da covid-19; 
Dificuldades financeiras; Conhecimento da gestão; Manejo da tecnologia. 
 
ABSTRACT: Brazil, being an underdeveloped country has a high rate of entrepreneurs 
in informality. To do so, the Brazilian government created Complementary Law NO 
128/2008. Thus, the figure of the Individual Microentrepreneur (MEI) was born, which 
benefited millions of entrepreneurs with formalization, but these MEIs are facing 
challenges with the socioeconomic crisis caused by the disease of covid-19. This study 
aims to know the advantages of becoming a Microentrepreneur and to list the main 
difficulties faced in the first year of the covid-19 pandemic. This is a research classified 
as exploratory, descriptive and public opinion, with a qualitative and quantitative 
approach. For data collection, a semi-structured questionnaire containing objective 
and subjective questions  was used, totaling 17 (seventeen) questions, applied in 
March 2021, to a sample of 30(thirty) individual entrepreneurs from the municipality of 
Cajazeirense, which had as inclusion criteria to be registered in SEBRAE as 
Microentrepreneur es, to be working in the market and if they are willing to answer the 
survey questionnaire of their own free will. After the compilation and processing of the 
data it was possible to identify that the MEI are satisfied with the promulgation of 
Complementary Law NO 128/2008,which allowed the formalization of business 
activities, because it allows them advantages such as: access to social security rights 
(INSS); low cost for the formalization process and access to credit and banking 
operations, but with the global crisis caused by the covid-19  pandemic, the change in 
the economic scenario has come, bringing difficulties with: the  reduction of financial 
resources; the lack of skills in the management of technology, hindering access to the 
client and the visibility of the company; and finally, the lack of knowledge in 
management. Faced with such difficulties 40% of microentrepreneurs stopped 
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contributing taxes and scored is not being able to continue the maintenance of 
business processes. 
 
KEYWORDS: Individual Microentrepreneur; Covid-19 pandemic; Financial difficulties; 
Management knowledge; Technology management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Previdência Social do Brasil aponta que, em 2009, cerca de 

11,1 milhões de trabalhadores encontravam-se na informalidade. Sujeitos que 

desenvolvem sua profissão por conta própria em pequenos empreendimentos, tais 

como, ferreiros, barbeiros, cabeleireiras, manicures, carpinteiros, artesãos, boleiras, 

vendedores ambulantes, doceiras, entre outros (Brasil, 2009). Estes profissionais 

estão isentos da proteção que o Estado oferece aos trabalhadores formais. 

Conforme Rodrigues (2010), a economia informal no Brasil movimentou 

quinhentos e setenta e oito bilhões de reais no ano de 2009, ou 18,4% (dezoito vírgula 

quatro por cento) do Produto Interno Bruto (PIB), este valor corresponde a toda 

produção de bens e serviços que não passaram pelos mecanismos de controle do 

governo. 

Com o intuído de regularizar essas atividades e criar melhores condições e 

qualidade para o empreendedorismo no Brasil, foi criada a Lei Complementar n° 

128/2008 que entrou em vigor em julho de 2009, instituindo o Microempreendedor 

Individual (MEI), chamado também de Empreendedor Individual (EI), com a proposta 

de atrair muitos empreendedores informais a regularizarem suas atividades. 

Diante disto, os MEI contribuindo mensalmente com taxas tributárias mais 

reduzidas, conseguem sair da informalidade e regularizar sua situação, de forma 

unificada, rápida e prática. Obtendo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

passa a ter acesso a alguns benefícios (serviços e produtos), como: previdência; 

possibilidade de negociação com o governo; licença maternidade; entre outros 

(RODRIGUES, 2010). 

Mediante este cenário favorável, cerca de dois bilhões, seiscentos e doze mil 

empreendedores formalizaram suas atividades nos vinte e sete estados federativos, 

isto entre os anos de 2010 a 2012, com um crescimento exponencial na formalização 

das atividades em todo o território brasileiro (BRASIL, 2012a). 

Entretanto, em dezembro de 2019, emergiu a doença titulada de Covid-19, 

anteriormente referenciada como 2019-nCoV, de origem oficial do vírus SARS-CoV-

2. Esta doença surgiu na cidade de Wuhan, na China, espalhando-se rapidamente 

pelo mundo, provocando uma crise socioeconômica sem precedentes, impactando 

negativamente a todos, seja de ordem jurídica ou física, de forma drástica (MCKIBBIN; 

FERNANDO, 2020). 
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Com base no texto acima, este trabalho busca conhecer as vantagens em se 

tornar  um Microempreendedor e identificar as principais dificuldades enfrentadas no 

primeiro ano da pandemia do covid-19. 

O sucesso de um empreendimento para Lago et al. (2008) deve estar 

embasado no comportamento e motivação do empreendedor, consolidado ao 

conhecimento e à visão  estratégica do negócio, porém, uma decisão errônea afeta 

todo o futuro da empresa. Em um mercado altamente competitivo, inserto, instável e 

mutável, imerso na pandemia da doença da covid-19, são muitos os desafios a serem 

enfrentados e a falta de experiência na gestão deixa o empreendimento vulnerável. 

Diante disto, o trabalho irá contribuir na obtenção do conhecimento sobre a 

temática, que tem grande relevância para o contexto social e econômico brasileiro, 

socializando as informações e servindo de base para outros estudos. Sendo um estudo 

que  ajudará ao novo microempresário, que pretende se formalizar e entender mais 

sobre o cenário mercadológico com suas adversidades, proporcionando o 

desenvolvimento das atividades com mais segurança e assertividade. 

 

2. ECONOMIA INFORMAL NO BRASIL 

 

No ano de 2008 surge a Lei Complementar n°. 128/2008, a mesma 

regulamentou o Empreendedor Individual e com atrativo suficiente para que estes 

trabalhadores conseguissem formalizar os seus negócios. Segundo a Federação 

Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON), (2009) o Empreendedor Individual 

que atua em atividades relacionadas no Simples Nacional, ou encontre-se dentre as 

atividades mencionadas pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional), como: 

borracheiro, cabeleireiro, diarista, taxista, ambulantes, dentre outras atividades, e que 

queira se formalizar e poder gozar dos  benefícios previstos em lei. Ressaltando que 

o MEI (Microempreendedor Individual) possui os mesmos direitos que uma ME e uma 

EPP (Empresa de Pequeno Porte), previstos na LC n° 123/2006. 

Com o Empreendedor Individual, surgiu uma nova forma de se formalizar, de 

maneira simples e viável, possibilitou os próprios empreendedores que se legalize 

através  do site “Portal do Empreendedor”, podendo aproveitar os benefícios que antes 

só era possível para os trabalhadores que estivessem presentes no comércio formal. 
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3. EXIGÊNCIAS PARA SE TORNAR UM MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

 

Segundo o Código Civil, Lei n° 10406/02, no artigo 966, cita que, para uma 

pessoa se tornar um empresário, Microempreendedor Individual, o mesmo precisa 

exercer  atividades econômicas, sejam elas de produção ou de comércio de bens e 

serviços. 

 
Quadro 01 – exigências para se tornar um MEI. 

Ter uma receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais); 

Ser optante pelo Simples Nacional; 

Exercer atividades do Simples Nacional, assim como as atividades autorizadas pelo 
CGSN; 

Possuir estabelecimento único, sem filiais; 

Não participar de outra empresa como sócio, titular ou administrador; 

Ter apenas um empregado que receba no máximo um salário-mínimo federal ou piso 
salarial da categoría profissional; 

Estar em condições de optar pelo Simples Nacional. 

Fonte: Brasil, 2008. 

 

A lei n° 128/2008, no artigo 18-A, complementa a necessidade de seguir 

algumas  exigências para se torna um MEI, apontadas no quadro 01, exigências claras, 

objetivas e  de fácil acesso à inserção. 

 

4. TRIBUTOS DO MEI 

 

Segundo Sotto (2007), para manter a empresa legalizada ao 

Microempreendedor Individual precisa pagar uma taxa de 5% (cinco por cento) 

referente ao salário-mínimo do ano corrente, totalizando R$52,25 (cinquenta e dois 

reais e vinte e cinco centavos) em 2020, porém essa taxa pode variar de acordo com 

a atividade exercida. Além dessa taxa, o MEI arca com R$ 1,00 (um real) de ICMS 

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o estado, nas atividades 

de indústria, comércio e transportes de cargas interestadual, ou R$ 5,00 (cinco reais) 

de ISS (Imposto Sobre Serviço) para o município  para as atividades de Prestação de 

Serviços e Transportes Municipal. 

Ainda conforme o autor supracitado, essa tributação garante ao empreendedor 

a seguridade social e dispensa ao MEI dos impostos federais como: Imposto de 
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Renda; Programa de Integração Social (PIS); Contribuição de Financiamento para 

Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Conforme Tagplus (2015), os tributos do MEI podem ser recolhidos através do 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASMEI), que está disponível no 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional; para acessar 

e obter o DAS, o Microempreendedor Individual não necessita de código de acesso 

ou senha, só é necessário ter o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) em 

mãos e o mesmo pode emitir as guias a qualquer momento. Vale ressaltar que o 

vencimento do DAS MEI é todo dia 20 (vinte) de cada mês, garantindo, assim, uma 

forma simples e prática de trabalhar acessível a todos que desejem se formalizar. 

Diante do exposto acima, o MEI consegue, de forma simples, segura e a custo 

baixo formalizar sua atividade. 

 

5. VANTAGENS DO MEI 

 

De acordo com Lazarini (2019), ao optar pela modalidade MEI, o empresário 

passa a ter diversos benefícios. Através do pagamento do Documento de Arrecadação 

do  Simples Nacional (DAS MEI), o empreendedor contribui com o INSS, dessa forma 

o mesmo poderá usufruir de benefícios previdenciários. 

O MEI também tem direito à aposentadoria por invalidez, caso aconteça algum 

problema de saúde, se o acidente ocorreu no ambiente de trabalho não há carência 

para requerer o benefício, mas, caso a invalidez for causada fora do trabalho, existe 

um prazo mínimo de contribuição, dessa forma, é requerido 12 (doze) meses de 

contribuição do empreendedor (SANTIAGO, 2011). 

Segundo o mesmo autor supracitado, para o Empreendedor Individual (EI) 

também possui benefícios como o auxílio doença, que é destinado àquele trabalhador 

que,  porventura, tenha algum problema de saúde que lhe impeça de exercer suas 

atividades por um determinado período, é exigido também 12 (doze) meses de 

contribuição, outro direto do MEI é o salário-maternidade, que é exclusivo para as 

mulheres mães que já tenham contribuído pelo menos 10 (dez) meses com o INSS e 

optantes pela modalidade de Microempreendedor Individual. O salário vale para 

nascimento, adoção e aborto espontâneo, quando ocorre um aborto o benefício é 

pago por apenas 4 (quatro) meses. 

O MEI também irá gozar de benefícios gerais como poder emitir nota fiscal, 
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acesso a produtos e serviços bancários da sua empresa, acesso a crédito a juros 

menores, concessão de venda para o governo, tirar o seu CNPJ e alvará de 

funcionamento sem custo. 

 

6. DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS MEI 

 

Segundo a Tagplus (2015), um dos maiores desafios de um 

Microempreendedor Individual está na gestão e no controle financeiro, isso se dá pelo 

fato do MEI não necessitar de contabilidade, diante disto, muitos dos 

Microempreendedores Individuais não possuem um controle sobre o caixa. Com a 

falta dessa ferramenta, o empresário não consegue fazer projeções reais de 

planejamento sobre o cenário que está inserido,  correndo, assim, o risco de fazer 

investimento em setores errados da organização, além da falta de controle sobre as 

despesas. 

Conforme Bangs (1999) aponta outras dificuldades enfrentadas por pequenos 

empreendedores que está na falta de experiência no ramo do negócio, e essa falta do 

conhecimento aprofundada pode levar o MEI ao fracasso do seu empreendimento. De 

acordo com Dornelas (2005) pontua que, ao iniciar um empreendimento, uma grande 

parte dos empresários conhece muito pouco ou não possui nenhuma experiência, com 

isto as possibilidades de obter êxito no negócio são mínimas. 

Outra dificuldade recorrente entre os optantes do MEI, conforme o autor 

supracitado, é a falta de capital de giro, esse problema advém de diversos fatores 

como: o não conhecimento do mercado, a falta de clientes, o local em que a empresa 

está instalada que não atende sua necessidade; e a falta de conhecimento gerencial 

do  empresário. Sem apontar aqui as condições macroeconômicas, governamentais e 

os casos  fortuitos enfrentados pelo negócio, apresentando aqui a pandemia do Novo 

Coronavírus – Covid-19. 

Por ser entrante no mercado, o pequeno empreendedor também enfrenta a 

forte concorrência de empresas maiores, que estão há mais tempo no mercado, por 

isso é necessário, antes de abrir um negócio, fazer um plano de negócio para ter 

certeza sobre a real viabilidade do seu negócio e se é o momento certo para abrir um 

empreendimento. 
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7. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa exploratória, descritiva, um 

estudo de caso, realizada no município de Cajazeiras, localizado na extremidade 

ocidental do estado da Paraíba, na região nordeste do Brasil, o município pertence à 

Mesorregião do Sertão Paraibano, que, em 2019, a população estimada era de 61.993 

habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

(2010). Ainda segundo o IBGE (2017), o Produto Interno Bruto (PIB) era de R$ 

17.623,96, em comparação com os outros municípios da Paraíba, Cajazeiras está na 

8º colocação. 

A população total desta pesquisa científica é composta por aproximadamente 

1.836 (mil oitocentos e trinta e seis) Microempreendedores Individuais cajazeirenses, 

que são optantes do Simples Nacional (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2020), 

cadastrados no SEBRAE do município de Cajazeiras – PB. 

Sendo uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa, realizada no período 

de março de 2020 a março de 2021, período em que pandemia assolou mais 

fortemente no nível de contágio, no qual a população mundial estava coberta por 

inseguranças, incertezas e atordoada pelo medo. Diante disto, os MEIs foram 

escolhidos, independente do seguimento de atuação, atendendo aos critérios de 

inclusão como: está ativo no mercado; está com o recolhimento do DAS MEI 

atualizado; e se dispor a responder de livre e espontânea vontade o questionário da 

pesquisa, devolvendo-o por acreditar na proposta que a pesquisa traz. 

Para a coleta dos dados desta pesquisa, foi utilizado um questionário 

semiestruturado elaborado pelo autor, contendo duas etapas: uma parte contendo 

perguntas sobre a temática do estudo, e a outra etapa com perguntas sócio 

demofigura, contemplando uma totalidade de 17 (dezessete) perguntas. Os dados 

foram coletados através do Google Forms, cujo questionário foi enviado ao total da 

população de 1.836 MEI, com um retorno de resposta de aproximadamente trezentos 

questionários, este retorno reduzido se deu devido ao fato de muitos estarem com suas 

atividades paralisadas  com o look down e de, segundo dados do SEBRAE – 

Cajazeiras (2020), aproximadamente, 40% da população total no decorrer do ano de 

2020, mais precisamente no segundo semestre, ficou em débito com os tributos do 

pagamento do DAS MEI, isto mediante ao cenário da covi-19. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão, ficou definida uma amostra de trinta (30) MEIs. 
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8. RESULTADOS E DISCURÇÕES 

 

Este estudo visa identificar as principais vantagens na percepção dos 

Microempreendedores Individuais no município de Cajazeiras – PB na formalização 

das atividades empresariais, como também as dificuldades encontradas no ano 

primeiro ano do cenário de pandemia da covid-19. Dessa forma, após os critérios de 

inclusão, compilaram-se os dados apenas de 30 questionários. 

Na tabela abaixo são apresentados os dados sócio demofigura, que englobam 

a orientação sexual, a idade, o estado civil e o nível de escolaridade dos 

empreendedores entrevistados. 

 
Tabela 1 – Dados sócio demofigura dos participantes 

 

Variáveis 
Referência 

Absoluta 
Referência 
Relativa 

 Gênero  
Masculino 21 70% 
Feminino 09 30% 

 Faixa Etária  
De 18 a 25 anos 02 6,7% 
De 26 a 35 anos 08 26,7% 
De 36 a 45 anos 14 46,7% 

De 46 a 55+ anos 06 20% 

 Estado Civil  
Casado 19 63,3% 
Solteiro 10 33,3% 

Divorciado 01 3,3% 

 
Nível de 

Escolaridade  

Fundamental incompleto 01 3,3% 
Fundamental completo 03 10% 

Médio incompleto 03 10% 
Médio completo 13 43,3% 

Superior incompleto 02 6,7% 
Superior completo 08 26,7% 

Total 30 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Compreendendo os aspectos da faixa etária, do estado civil e, por fim, o nível 

de escolaridade, pode-se afirmar que os empreendedores são do gênero masculino, 

jovens, casados e que concluíram o ensino médio e/ou o superior. 

Segundo a plataforma DataSebrae (2019), no período de 2011 a 2019, houve 

uma  queda na proporção dos empreendedores com nível médio, passando de 47% a 

39%, em  compensação, nesse mesmo período, a proporção de MEIs com o ensino 

superior  completo saiu de 17% para 31%, no qual percebe-se um aumento de 
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quatorze pontos percentuais quanto à tentativa de qualificação, na busca de 

conhecimento pelos MEIs. 

 

9. DADOS RELATIVOS À TEMÁTICA 

 

Foi investigado aos entrevistados há quanto tempo eles tinham se formalizado, 

33,3% afirmaram que já estão há três anos no mercado dentro da modalidade de 

microempreendedor individual, conforme mostra o gráfico 1, nisto se pontua que foi 

em 2017 que a região registrou um maior número de gestores formalizando as 

atividades  como MEIs seguindo do ano de 2018. 

 
Gráfico 1 – Quanto tempo formalizou como MEI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 
Corroborando com os estudos de Alvarenga (2019), que nos últimos 03 anos o 

número de formalizações no país cresceu 120%, e que somente no primeiro mês do 

ano de 2019 já eram 379 mil novos microempreendedores, isto se deu pela facilidade 

no processo de formalização que a Lei Complementar n° 128/2008 permitiu, descrito 

pelos pesquisados como fácil e tranquilo. 
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Gráfico 2 – Qual é seu pró-labore mensal médio do último ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 
Quando questionado quanto ao seu pró-labore mensal médio do último ano, 

57%  responderam que possuem uma renda entre mil a dois mil reais, já 40% disse que 

ter uma  renda entre dois mil e quinhentos reais a três mil e quinhentos reais, e apenas 

3% respondeu que ganha entre cinco mil e quinhentos reais a seis mil e quinhentos, 

não foi pontuado o pró-labore entre R$4.000,00 a R$5.500,00, como evidencia o 

gráfico 2. 

Dados estes acima são apresentados sobre a vivência de uma pandemia, e 

pelo relato dos MEIs, este pró-labore teve uma redução mensal média aproximada de 

60% do  valor proporcional ao valor fora da pandemia e que, conforme Giungi e Nicolini 

(2006),  o valor do pró-labore não deve vir a prejudicar a organização, e sempre que for 

necessário  deve ser reduzido em prol da permanência da empresa no mercado. 

 
Gráfico 3 – Qual o setor de atuação da empresa MEI 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 
Foi evidenciado que no município cajazeirense o setor com mais atuação, 

segundo  os entrevistados, foi o de prestação de serviço, com 46,6% da nossa amostra; 

já o restante  se dividiu entre comércio, com 36,6%; e comércio e prestação de serviço, 
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com 16,6%; não obteve nenhum MEI que tivesse atividade no setor da indústria. 

Gregório (2016) diz que o principal setor de atuação dos MEIs é no ramo 

varejista  (minimercados, mercearias e armazéns) e, em seguida, vem a prestação de 

serviços como,  por exemplo: cabeleireiros; professores; palestrantes, dentre outros. 

 
Gráfico 4 – Qual o local de atuação do empreendimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Quanto ao local de atuação, o gráfico 4 mostrou que 44% dos MEIs atuam em 

estabelecimento próprio, já 33% responderam que o local de atuação da sua empresa 

se dá em um ambiente alugado, 13% disseram que trabalham em casa, 7% 

corresponde ao pessoal que trabalha em casa ou no estabelecimento do cliente e 3% 

afirmou que trabalha na rua/ambulante. 

Segundo Mckibbin e Fernando (2020), a pandemia veio trazendo uma crise 

econômica em todo o mundo, em particular, aqui no Brasil, diante da condução do 

gerenciamento da pandemia, isto impactou a todos os empreendedores por ter 

vivenciado meses em look down, e cujas despesas fixas não estagnaram junto à 

atividade, e para 33% dos pesquisados ainda foi mais severa, pois como demonstra a 

pesquisa tiveram de cobrir  com o pagamento do aluguel, mesmo em pleno look down. 
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Gráfico 5 – Quais foram os três principais motivos para a formalização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Com 25,5%, e em primeiro lugar dos principais motivos para a formalização dos 

MEIs, foi o acesso a direitos previdenciários (INSS), logo em seguida vem a facilidade 

no processo de formalização e baixo custo com 23,5%, e na terceira opção, com 

16,6%, ficou o acesso ao crédito e operações bancárias. Corroborando com a 

DATASEBRAE (2019), no qual pontua que a motivação na formalização são os 

benefícios relacionados ao registro formal. 

Percebe-se que os microempreendedores do município não tinham grande 

interesse em regularizar seu empreendimento, e acabavam operando suas atividades 

de maneira informal, no entanto a facilidade tanto em ter acesso a direitos 

previdenciários, quanto no processo de formalização e o baixo custo, motivaram 

65,6% dos empreendedores entrevistados a se formalizar. 

Satisfeitos com a formalização das atividades e com o desfruto dos benefícios, 

tais  MEIs foram imersos no início de 2020 ao sofrimento da pandemia provocada pela 

covid- 19, com as incertezas provenientes à saúde, à falta de expectativa de vida, à 

ineficiência das políticas públicas voltadas ao equilíbrio da economia e à ajuda aos 

pequenos negócios, e ao combate da pandemia, a dificuldade no capital de giro, 

provedor do bem- estar econômico, reaviva discussões e análises das inter-relações 

entre saúde e produtividade econômica, deixando clara uma relação coexistente, no 

qual todos ficaram à deriva entre a vida e a necessidade à manutenção básica da 

sobrevivência (MCKIBBIN E FERNANDO, 2020). 
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Gráfico 6 – Dificuldades encontradas pelos MEIs neste primeiro ano da pandemia 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 
A principal dificuldade apontada pelos MEIs, com 24% das respostas, foi 

controlar o caixa e o dinheiro da empresa, face com à receita bruta reduzida, 

aproximadamente, a 70%, dificultando, assim, na manutenção das atividades e o 

controle orçamentário; logo em seguida, com 14%, ficaram as dificuldades em 

encontrar fornecedores baratos e confiáveis e o manejo com a utilização dos meios 

digitais na promoção da visibilidade da empresa e no alcance dos clientes. 

Também foi apontada a dificuldade no gerenciamento do empreendimento, no 

qual o momento de crise exigiu uma melhor performance na visão holística do 

negócio, todas essas dificuldades mostram a necessidade de auxílio na gestão e no 

financeiro, para  o alcance do êxito nos negócios. 

Para 90% dos MEI pesquisados, as seis parcelas iniciais do auxílio 

emergencial, disponibilizado pelo governo no início de 2020, ajudou na manutenção 

do empreendimento e no pagamento do DAS MEI, como também no provento nas 

despesas  básicas do lar, já que tiveram de paralisar sua atividade por meses e, com o 

fim do auxílio emergencial, não sabem como irão manter o pagamento dos tributos da 

empresa e nem na cobertura do provento do lar, já que a receita bruta mensal da 

empresa teve uma queda  aproximada de 70%. 

Outra dificuldade pontuada por 90% dos MEI foi o acesso ao Programa 
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Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), um 

programa do governo para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos 

empreendimentos, porém descritos como “ineficiente e inacessível” diante das 

exigências estipuladas pelas agências financiadoras, no qual os cadastros tinham 

pareceres negados, ficando o pequeno  negócio fragilizado e propenso ao fracasso. 

De maneira geral, podem-se perceber as diversas dificuldades dos 

microempreendedores individuais do município cajazeirense em meio à pandemia da 

covid-19 e, mesmo satisfeitos com o processo de formalização e com os benefícios a 

ele atribuídos, muitos não estão com condições de arcar com os tributos do MEI, 

encerrando  as atividades diante da falta de apoio com a crise existente. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esta pesquisa, que trouxe como tema o Microempreendedor 

Individual (MEI), teve como objetivo conhecer as vantagens em se tornar um 

Microempreendedor e elencar as principais dificuldades enfrentadas no primeiro ano 

da pandemia da covid-19. 

Foi possível identificar que os empreendedores estão satisfeitos com o 

processo de formalização e com os benéficos a eles atribuídos, como: o acesso a 

direitos previdenciários (INSS); a facilidade no processo de formalização; baixo custo; 

apoio técnico do SEBRAE; e o acesso facilitado ao crédito e operações bancárias. 

Pelo qual a formalização teve um crescimento de 120% nos últimos 03 anos, porém 

com o surgimento da doença covid-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

a decretar estado de pandemia mundial, e vem provocando uma crise socioeconômica 

sem precedentes, deixando os MEIs em dificuldades no cumprimento das atividades. 

Tendo como consequência alarmante a redução do pró-labore mensal médio de 60% 

do valor proporcional em cenário não pandêmico, com 40% dos MEIs inadimplentes 

com o pagamento do tributo DAS e com uma redução de aproximadamente 70% na 

recita bruta  do negócio. 

Atuando a maioria dos MEIs no setor de serviço, e com as orientações 

na  contenção da disseminação do vírus, foi decretado, em muitos estados federativos, 

o look down, paralisando as atividades laborais, agravando a situação para 33% dos 

MEIs que mantêm as atividades empresariais em estabelecimentos alugados, tendo 

de honrar com o pagamento do aluguel mesmo em pleno look down. 
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As principais dificuldades apontadas pelos MEIs com o primeiro ano da 

pandemia é o de controle do caixa e do dinheiro da empresa, face não possuírem 

contador e a receita  bruta ter sofrido redução significativa. Outro ponto foi a dificuldade 

em conseguir fornecedores que atendam às necessidades com custo reduzido e de 

confiança, como também no manejo na utilização dos meios digitais, seja para a 

promoção da visibilidade da empresa ou no alcance dos clientes, e por último, a 

dificuldade no gerenciamento do empreendimento, pelo qual em momento de crise 

exige uma melhor performance na visão  holística do negócio. 

Para a maioria dos MEI, as seis parcelas iniciais do auxílio emergencial, 

disponibilizado pelo governo no início de 2020, ajudou na manutenção do 

empreendimento e no pagamento do DAS, como também no provento do lar, já que 

tiveram de paralisar sua atividade por meses, e com a falta do auxílio emergencial não 

sabem como irão manter o pagamento dos tributos e nem o provento nas despesas 

básicas do lar. O programa do governo, o Pronampe, no qual 90% não conseguiram 

acesso, dificultando a continuidade dos pequenos negócios pela falta do apoio 

necessário em meio a uma crise. 

Finaliza-se, então, esse estudo sugerindo que pesquisas futuras explorem 

maneiras de auxiliar os MEIs em suas dificuldades e dúvidas quanto ao controle 

financeiro, também  na administração de seus negócios e manuseio da tecnologia, por 

serem pontos colocados de maior dificuldade encontrada. Entendendo que os 

empreendedores promovem a inserção de pessoas no mercado de trabalho o que, 

consequentemente, permite uma melhor qualidade de vida e na consolidação de uma 

economia cada vez mais forte do município de Cajazeiras-PB. 
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RESUMO: A busca por uma sociedade limpa deixou de ser um projeto para o futuro, 
o homem preocupado com os danos que acarretam o meio de forma desenfreada 
passou a ser uma grande inquietação, principalmente, da sociedade, a qual questiona 
as empresas de qual maneira essas estão se comportando em relação aos recursos 
naturais por elas explorados. Numa tentativa de apresentar como os dados são 
importantes para a formação de informações para os usuários, foi feita uma pesquisa 
bibliográfica a qual foi exposto à importância da contabilidade ambiental nas entidades 
com a tentativa de estimular que essas a absorvam, em seguida um levantamento foi 
realizado no portal da  Siconfi a partir do método qualitativo, o qual se verificou como 
são classificadas as despesas com gastos ambientais no setor público. Foram 
examinados os Estados do nordeste brasileiro durante o período de 2016 e 2017 e foi 
possível identificar quais são as subfunções existente em cada Estado e quanto é 
aplicado na tentativa de preservar e  conservar a natureza. Por fim, conclui-se que ao 
ser utilizado a contabilidade ambiental  uma empresa tem a capacidade de melhorar 
as informações apresentadas com a implantação de uma gestão ambiental que vise 
melhorar a interação entre empresa e sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade ambiental; Gastos ambientais e setor público. 
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ABSTRACT: The search for a clean society is no longer a project for the future, the man 
worried about the damage that causes the environment in an unbridled way has 
become a major concern, especially the society, which questions companies how they 
are behaving in relation to the natural resources they exploit. In an attempt to present 
how data are important for the formation of information for users, a bibliographic 
research was made which was exposed to the importance of environmental accounting 
in the entities with the attempt to encourage them to absorb it, then a survey was 
conducted on the Siconfi portal using the qualitative method, which verified how the 
expenses with environmental expenses in the public sector are classified. The states 
of northeastern Brazil were examined during 2016 and 2017 and it was possible to 
identify which sub- functions exist in each state and how much is applied in an attempt 
to preserve and conserve nature. Finally, it is concluded that by using environmental 
accounting a company has the ability to improve the information presented with the 
implementation of environmental management aimed at improving the interaction 
between company and society. 
 
KEYWORDS: Environmental accounting; Environmental spending and public sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças que ocorrem no meio ambiente estão cada vez mais evidentes e, 

são causadas pela ação do homem no decorrer dos tempos através do uso demasiado 

dos  recursos naturais. Desde a chegada do capitalismo o homem veio passando por 

cima de  tudo, inclusive do meio ambiente, para ter seus desejos realizados. É notório 

que não necessita ir longe para ver os danos causados pela ação do homem, este 

tem agido em diferentes ramos. A poluição está inserida no meio da sociedade. 

A questão é que o ser humano tem deixado rastros de resíduos por onde passa, 

causando danos graves e até mesmos irreversíveis por conta do seu desejo 

desenfreado  em adquirir bens de consumo. Com o passar dos anos é possível 

verificar as transformações que ocorreram na natureza, o campo deu espaço para as 

construções de  fabricas com seu elevado teor de poluição, acarretando um ar poluído, 

ruas sem  saneamento básico e rios sendo utilizados como deposito de dejetos, era 

esse o cenário  das grandes potencias industriais, o que aos poucos foi mudando com 

os eventos que eram criados para proteger a natureza. 

Vários eventos foram realizados desde a conferência de Estocolmo, o que 

ocasionou diversos acordos que ficaram conhecidos no mundo inteiro, inúmeros 

países concordaram em amenizar os impactos causados pelas indústrias. O avanço 

em relação aos cuidados com o meio seguiu a passos lentos, mas trouxe diversas 

mudanças, principalmente, por parte das indústrias e sociedade. 

Diante do exposto, será analisada a importância da aplicação da contabilidade 

ambiental e a evolução do tema no decorrer dos anos e a exposição dos gastos 

públicos ambientais dos Estados do nordeste extraídos no portal da Siconfi. 

A Contabilidade ambiental é uma forma de alertar, instruir uma gestão a como 

utilizar essa ferramenta de maneira positiva, trazer benefícios à entidade e demonstrar 

uma transparência para a sociedade como um todo. Diante do exposto tem-se o 

problema deste estudo: Existem gastos evidenciados com o meio ambiente no setor 

público nos Estados do Nordeste? 

Em face do exposto o objeto geral desta pesquisa é acompanhar quanto os 

Estados do Nordeste Brasileiro estão aplicando na conservação do meio ambiente no 

período de 2016 e 2017. E os específicos são: discorrer sobre contabilidade Ambiental 

e acompanhar a evolução dos Gastos Ambientais nos anos de 2016 e 2017 aplicados 

no setor público dos Estados do nordeste brasileiro. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

O referencial teórico foi divido em seis tópicos: início da contabilidade, 

mudanças no ambiente, contabilidade ambiental, gastos ambientais e contabilidade 

pública. 

 

2.1 Início da contabilidade 

 

A contabilidade vem sendo aplicada antes mesmo de ser chamada de 

contabilidade, os primeiros indícios de contabilidade        eram rudimentares, traços 

de contabilidades foram encontrados em cavernas por arqueológicos, que indicam 

que há mais de 8.000 anos o homem já utilizava algumas técnicas de contabilidade 

como a forma de controlar o seu patrimônio. Com o passar do tempo à utilização de 

métodos contábeis foi sendo aperfeiçoada pelos povos egípcios, gregos e romanos. 

(CRUZ; ANDRICH; SCHIER; 2019). 

O objeto da contabilidade é o patrimônio, seja essa pessoa jurídica ou física. O 

objetivo da contabilidade é caracterizado pelo estudo do patrimônio através do 

controle, avaliação, mensuração e as mutações que ocorre no capital. O Contador tem 

a função de analisar todas as variações que afetam o patrimônio, apresentando assim 

aos interessados uma informação fidedigna que é capaz de gerar tomada de decisões 

correlacionadas ao futuro da entidade. 

Na visão de Paiva (2006), desde os primeiros indícios a contabilidade teve sua 

principal função o acompanhamento das rotinas das atividades econômicas, da 

situação patrimonial e o fornecimento aos seus usuários das evoluções sobre as 

informações contábeis, administrativas, econômicas, sociais e ambientais úteis. 

Barbosa (2004), a contabilidade após transformar os dados em informações essas 

pode interessar a um grande grupo de usuários como os administradores, 

fornecedores, instituições financeiras, investidores, acionistas, governo e aos 

empregados que utilizarão do relatório para a tomada de decisão. 

 

2.2 Mudanças no ambiente 

 

A revolução industrial surgiu inicialmente na Inglaterra em meados do século 

XIX, e trouxe diversas mudanças no meio ambiente, saindo de cena o ambiente rural 
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e dando espaço para a chegada das grandes indústrias. (DIAS, 2007). Com a chegada 

das máquinas o ambiente rural é afetado pela construção de diversos prédios, as 

máquinas da época a sua grande maioria eram a vapor o que acarretou também para 

uma grande poluição do ar que ocasionou com o lançamento frenético de diversos 

gases poluentes. Como na época não havia a preocupação com os recursos naturais, 

os dejetos da produção era lançado de qualquer maneira e poluía o meio ambiente. 

As pessoas logo foram afetadas pela poluição, contraindo doenças por conta 

do ambiente sujo, não havia saneamento básico na época, os idosos e as crianças 

foram os mais afetados por conta da saúde frágil. Como não havia nenhuma segurança 

no trabalho os trabalhadores eram expostos à inalação de produtos tóxicos, acidentes 

de trabalho com o maquinário era frequente na época. 

Na medida em que cresce a degradação irracional ao meio ambiente, em 

especial o natural, afetando negativamente a qualidade de vida das pessoas 

e colocado em risco às futuras gerações, torna-se curial a maior eficaz tutela 

dos recursos ambientais pelo poder público e por toda a coletividade. 

(AMADO, 2017, p. 11). 

 

Segundo Tinico e Kraemer (2008) o impacto causado pelo homem reflete nas 

gerações futuras, a utilização desenfreada dos recursos naturais para atender aos 

desejos do homem põe em risco a vida humana de um futuro não tão distante. Os 

problemas ambientais já não são preocupações de uma parte da população, mas sim 

de todo o planeta. 

Foi através da crescente utilização da natureza de maneira agressiva para 

geração de bens de consumo de forma desenfreada que foram realizadas 

conferências com participações de Chefes de Estados com o intuito de que os países 

de grande potencial industrial se conscientizas sem para diminuir as poluições por eles 

causadas o que gerou inconformação por parte de uns e outros aceitaram os acordos 

que foram impostos, como  exemplo tem-se o Protocolo de Quioto. (RIBEIRO, 2010). 

 

Responsbilidade Ambiental 

De acordo com Carvalho (2010), Após a I Conferencia de Estocolmo o homem 

constata que as mudanças que ocorre no mundo em relação à natureza são realmente 

alarmantes e que devem ocorrer mudanças para tentar amenizar a situação. Após a 

conferência vários acordos foram postos em prática e levou a uma diminuição 

significativa de poluição, um dos mais conhecidos é o acordo de Kyoto que visava a 

diminuição dos gazes poluidores. 
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Uma empresa torna-se responsável quando suas atividades acarretam prejuízo 

para o meio em que está inserida, logo essa responderá pelos danos causados a 

sociedade e ao meio ambiente. A lei 6.938 de 1981 dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dão outras 

providências, esta serve de dispositivo para que as entidades apliquem-na em suas 

atividades habituais. 

Nesse sentido o Art. 3º, inciso IV da lei 6938 afirma que: 

“recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos 

da biosfera, a fauna e a flora”. 

 

A divulgação clara e tempestiva da utilização de recursos por parte das 

empresas torna possível uma melhor classificação das atividades desenvolvidas, 

podendo assim ser avaliadas pelos usuários externos. Por isso a divulgação das 

informações é importante visto que são através delas que os usuários conseguem 

identificar as movimentações empresas versus meio ambiente. 

 

Contabilidade ambiental 

Para Carvalho (2010), A contabilidade ambiental pode ser estabelecida pelo 

destaque dado pela ciência referente aos fatos correlacionados ao meio ambiente, 

mas também tem a função de registrar e evidenciar informações da entidade referente 

a fatos pertinente ao meio ambiente. 

“Nos anos 80, os gastos com proteção ambiental começaram a ser vistos pelas 

empresas líderes não primordialmente como custos, mas como investimentos no 

futuro, e paradoxalmente, como vantagem competitiva”. (TINICO; KREMER, 2008, p. 

11). 

Segundo Moura (2008), a contabilidade ambiental seria aplicada para 

constatação e incorporação dos custos e despesas voltados para o meio ambiente em 

relação à atividade da empresa, podendo alocá-los em categorias específicas. 

De acordo com Tínico e Kraemer (2008), as questões ambientais, ecológicas e 

sociais inseridas nos meios de comunicação acabam acarretando mudanças dentro 

das organizações sendo absorvidas pelos gestores e contadores que as consideram 

como parte do sistema de gestão de uma entidade, reconhecendo-a como uma 

ramificação da  contabilidade. 

Quando um meio é afetado é feita uma avaliação para tentar mensurar o valor 
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do reparo que será feito no local com a tentativa de recuperar a área afetada, logo para 

que isso ocorra é necessária à contratação de uma equipe de profissionais habilitados 

para tentar avaliar quais foram os danos causados no local. Logo em seguida o 

contador contabilizará os valores da recuperação nas demonstrações contábeis e é 

nas notas explicativas que ele explora o detalhamento do que a empresa fez para 

tentar reverter ou não a situação de uma área afetada por essa em decorrência das 

suas atividades industriais. 

 

Ativo Ambiental 

Antes de discorrer sobre o assunto ativo ambiental, é necessário fazer a 

menção da representação do ativo em termos contábeis que se caracteriza como 

sendo “Soma de bens, direitos à disposição de uma entidade, de qualquer natureza e 

fim, capazes de gerar benefícios imediatos ou futuros para a entidade, na forma de 

fluxos de caixa ou de serviços”. (IUDÍCIBUS; MARION, 2016, p. 231). 

Já os ativos ambientais são compostos por todos os bens e direitos que uma 

empresa detém cujo objetivo é a capacidade de gerar benefícios econômicos futuro 

para a organização que visem à preservação, proteção e a reabilitação ambiental, 

podendo 

assim apresentar o seu desempenho em relação ao meio ambiente, esses devem ser 

expostos separadamente das demonstrações contábeis. (RIBEIRO, 2010). 

Os ativos ambientais que pertencem à companhia têm como objetivo a 

manutenção e a recuperação do meio ambiente, logo esses devem ser reconhecidos 

quando elaborados no balanço patrimonial. Em relação à contaminação produzida 

pelas empresas podem ser reduzidas por conta dos ativos ambientais, ocasionando 

resultados satisfatórios tanto para as entidades como para os usuários das 

informações. (TINICO E KRAEMER, 2008). 

Dependendo de qual ramo uma empresa opere ela pode necessitar de alguns 

utensílios para ajudar na recuperação ou restauração do meio ambiente por conta dos 

danos ocasionados por ela. (RIBEIRO, 2010). Já ativos fixos são aqueles que fazem 

parte da atividade rotineira da empresa, como os equipamentos, com a tentativa de 

redução da poluição causada pela produção. 

Conforme o pensamento dos autores acima se classifica como ativos 

ambientais todos os gastos que serão utilizados como forma de prevenção em relação 

a danos que podem ocorrer em decorrência de atividades que venham a afetar o meio 
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ambiente. Não necessariamente esses ativos precisam ser ativos físicos. As entidades 

devem destacar as informações referentes aos gastos ambientais tendo em vista que 

transmitirá uma melhor representatividade em relação à sociedade e aos sócios, 

demonstrando uma preocupação com a causa ambiental. 

 

Passivo Ambiental 

O passivo se trata das obrigações que foram contraídas pela entidade com 

terceiros. Esses foram gerados por eventos passados com o intuito de gerar 

benefícios econômicos futuros. (IUDÍCIBUS; MARION, 2016). Nessa conta devem ser 

alocados os desembolsos que uma empresa vai ter em relação a terceiros, como por 

exemplo: fornecedores a pagar, empréstimos a pagar, salários a pagar e etc. no 

balanço patrimonial ela é agrupada no lado direito junto do patrimônio líquido. 

As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de 

direitos do ativo não circulante, serão classificados no passivo circulante, 

quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se 

tiverem vencimento em prazo maior, observando o dispositivo no parágrafo 

único do art. 179 desta Lei. (LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976). 

Já o passivo ambiental trata dos benefícios econômicos que serão dedicados 

em virtude da necessidade de cuidar do meio ambiente. (RIBEIRO, 2010). O passivo 

ambiental é a maneira que uma empresa tem como forma de reduzir os danos por ela 

já causado e registrado pela contabilidade ambiental da entidade, após o passivo ser 

reconhecido a empresa desembolsará uma quantia na tentativa de minimizar os 

impactos. Além dos ativos, os passivos ambientais devem ser evidenciados no 

balanço patrimonial e no ambiental, contribuindo assim para uma melhor transparência 

das informações prestadas aos usuários. 

 

2.3 Gastos ambientais 

 

Gestão ambiental 

A gestão nas organizações está relacionada com a execução de atividades 

objetivando solucionar demandas específicas, utilizando os recursos adequados. Já 

na perspectiva ambiental visa à sustentabilidade e a preservação do meio ambiente 

correlacionada com as suas atividades. 

Desde a década de 1970, essencialmente após a I Conferência 

Internacional sobre o Meio Humano, em Estocolmo, ocorrida em 1972, as 

pessoas vêm percebendo mais efetivamente que às alterações no Planeta, 
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relacionadas com clima, vegetação, poluição, efeito estufa, não são meros 

blefes dos ambientalistas. (CARVALHO, 2010, p. 42). 

 

Ao implementar a gestão ambiental em uma organização essa deve passar por 

algumas mudanças para que seja possível pôr em prática as atividades de forma a 

alcançar os objetivos pela equipe traçados. Essa gestão faz parte da estrutura 

organizacional, logo é necessário que todo o sistema esteja de acordo com as 

mudanças que serão executadas visando diminuir o impacto ambiental por ela 

causado. (TINICO; KREMER, 2008). 

O cenário de competitividade entre as empresas é explícito, a luta para se 

manter no mercado é um acontecimento diário, as que não se adéquam são colocadas 

em último lugar na corrida dos negócios por falta de atualização em relação às outras. 

Diversos grupos, como: investidores, ONGs, sociedade, consumidores e fornecedores 

pressionam as organizações a apresentarem dados voltados para o meio social, essas 

exigem relatórios que demonstre o quanto aquelas contribuem para a sociedade e para 

o meio ambiente. “O grau de envolvimento da empresa com a questão ambiental 

variará em função da importância que a organização dá para a variável ecologia [...].” 

(DIAS, 2011, p. 64). 

O cenário atual demonstra uma grande preocupação com as causas ambientais 

e empresas que investem nesses movimentos acabam sendo beneficiadas no 

mercado dos negócios. Segundo Tínico e Kraemer (2008), com o alarmante desgaste 

ambiental, as empresas sentem-se na obrigação de absorver a responsabilidade 

social como ferramenta de gestão visando o aumento de lucros. 

Portanto, após a implementação da comissão da gestão avaliará medidas que 

serão tomadas para diminuir os custos das matérias utilizadas para a fabricação dos 

produtos ou serviços, reaproveitamento de resíduos que seriam descartados de forma 

errônea, gerará um aumento a imagem da empresa com relação ao marketing ligado 

ao ambiente ao captar assim um maior número de clientes os quais se preocupam com 

o ecossistema, com isso a empresa torna-se destaque entre o mercado acirrado, a 

gestão irá conduzir a entidade de uma melhor maneira para acontecimentos que nem 

sempre são previsíveis, preparando a empresa para inúmeras situações que pode vir 

a ocorrer no ambiente externo da corporação. 
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2.4 Contabilidade pública 

 

Segundo Araújo e Arruda (2009), a administração pública é formada por um 

conjunto de atribuições que visam gerir os interesses da sociedade, atendendo o 

público de forma geral nos seus mais diversos órgãos que oferecem diversos serviços 

à disposição da população em geral. Pode ser classificada como uma ferramenta de 

análise dos fatos que afetam a situação da administração pública. A contabilidade se 

configura como uma possibilidade para Estado identificar as suas despesas e receitas 

orçamentárias. 

O objetivo da contabilidade pública é o de fornecer à administração e a 

sociedade, informações atualizadas e exatas para subsidiar a tomada de 

decisão, principalmente aos órgãos de controle interno e externo para o 

cumprimento da sua missão institucional. (CARVALHO, 2010, p.207). 

 

É através da contabilidade pública que se registra a previsão das receitas e fixa 

as despesas as quais foram apresentadas dentro do Orçamento Público para o 

exercício em questão, é através dessa contabilidade que o administrador controla o 

orçamento público cujo objeto é o patrimônio público. (FORTES, 2006). 

“A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos 

orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos 

mesmos créditos, e as dotações disponíveis”. (BRASIL, 1964, art. 90). 

Embora nem todos os atos sejam administrados pela contabilidade, aqueles 

que alteram o patrimônio público serão tratados por ela. Os atos permutativos são 

aqueles que causam trocas, mas não chegam a afetar o patrimônio em si, como: 

compra de mercadoria a vista, que gera um lançamento de primeira fórmula de Luca 

Pacioli onde para cada crédito deve-se obter um débito de mesmo valor, debita-se 

estoque de mercadoria e credita a conta banco/movimento. Já os atos modificativos 

são aqueles que afetam o patrimônio em si, esses classificados em dois: aumentativos 

e diminutivos, o ato modificativo aumentativo pode ser representado por um 

recebimento de um cliente, já o diminutivo seria o pagamento a um fornecedor. 

(HADDAD; MOTA, 2010). 

Seguindo o entendimento dos autores, conclui-se que contabilidade pública é 

uma peça fundamental na administração pública, visto que ela registra a estimativa 

das receitas e as despesas, diferente da contabilidade aplicada às empresas privadas, 

a pública não almeja um lucro já que suas atividades não condizem com gerar 



 

 

Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 7, n. 5, p. 50072-50092, may. 2021 ISSN: 2525-8761 272 

benefícios lucrativos, mas sim analisar se o orçamento gerou um superávit ou um 

déficit. 

 

Conceituando despesas públicas 

Despesa pública é identificada como os recursos destinados a execução do 

serviço público, seu valor é fixado nos orçamentos da Lei orçamentária anual, lei de 

diretrizes orçamentárias e a lei plurianual que destinam o valor para gerir a coisa 

pública. A despesa pública é dividida em duas, são elas: orçamentária e extra 

orçamentária, a despesa orçamentária se refere aquela que foi concedida mediante a 

autorização legislação, já a extra orçamentária independe de autorização. (KOHAMA, 

1996). 

Defini-se como Despesa Pública, o conjunto de dispêndios do Estado ou de 

outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos. 

Neste sentido, a despesa é parte do orçamento, ou seja, é onde se 

encontram classificadas todas as autorizações para gastos com várias 

atribuições e funções governamentais. (FORTES, 2006, p. 137). 

 

Segundo Fortes (2006), a despesa pública analisada sobre a ótica patrimonial 

é classificada em duas. A despesa efetiva é aquela que afeta o patrimônio, é 

decorrente de despesas correntes, não gera incorporação de bens ou direitos. A 

despesa não efetiva é aquela não afeta o patrimônio, visto que a alteração que ocorre 

é apenas permutativa, ou seja, saída de recurso e entrada de bens ou direitos, 

tornando assim o patrimônio inalterado. 

Fortes (2006), classifica os estágios da despesa em 3 partes, o primeiro é o 

empenho é quando credito fica comprometido para a realização do pagamento de 

tal 

despesa que foi autorizada pela administração, no segundo estágio é feito a 

liquidação da despesa que é caracterizada pela verificação do cumprimento do serviço 

ou bem adquirido gerando um direito ao credor, a terceira fase do estágio é o 

pagamento, autorizando o pagamento da despesa pelo setor de contabilidade. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia deste estudo foi dada por uma amostra recolhida no portal da 

Siconfi, o trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar como são evidenciados 

os gastos ambientais no Setor Público. 
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3.1 Tipologia da pesquisa 

 

Para explorar os dados que foram extraídos do Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, foi adotada a pesquisa 

descritiva a qual se utilizou uma amostra da população na qual se limitou em explorar 

as despesas liquidadas com gastos ambientais ambiental dos Estados do nordeste 

brasileiro, são eles: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba 

(PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Sergipe (SE). 

Segundo Gil (2008), o objetivo da pesquisa descritiva é a descrição de 

determinada população e suas variantes, é um estudo dos traços de uma amostra de 

uma população. Foi utilizado o método qualitativo, que de acordo com Fonseca (2012), 

é o método no qual o pesquisador captar dados, analisa-los e depois evidenciar se os 

resultados obtidos foram alcançados com sucesso de acordo com a hipótese inicial. 

 

3.2 Coleta e tratamento de dados 

 

Através dos números coletados pelo site da Siconfi 

“https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf” o 

qual é um Sistema de informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro foi 

possível extrair os dados que serviram como base para o desenvolvimento da analise 

deste trabalho, o qual se limitou em analisar apenas as despesas liquidadas visto que 

representam as despesas que já foram apropriadas pelo ente público que em seguida 

será  efetuado o pagamento. Visto que a função de gestão ambiental é subdividida, 

onde cada  Estado apresenta subfunções diferentes, de uma maneira detalhada foi 

possível apresentar gráficos com informações claras e consistentes referentes às 

subfunções: administração geral, controle ambiental, demais subfunções gestão 

ambiental, meteorologia, preservação e conservação ambiental, recuperação de áreas 

degradadas e  recursos hídricos. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Apresentação dos gastos com gestão ambiental 

 

O trabalho foi desenvolvido utilizando os dados encontrados no Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi. Foi possível 

extrair as despesas com gastos ambientais de cada Estado do nordeste brasileiro. 

A função gestão ambiental possui sete subfunções, as quais são: administração 

geral, controle ambiental, demais subfunções gestão ambiental, meteorologia, 

preservação e conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas e recursos 

hídricos 

 

4.2 Análise comparativa da subfunção administração geral  

 

Analisando a subfunção  Administração Geral observa-se que o  Estado  em 

destaque foi à Bahia (BA), que apresentou um aumento de R$ 14.306.426, apenas os Estados 

do Maranhão (MA) e Paraíba (PB) que tiveram suas contas reduzidas no ano de 2017. Outro 

ponto importante ao analisar a tabela 1 é que o Estado do Piauí (PI) no ano de 2017 não fez 

uso da subfunção em destaque. O Estado de Alagoas (AL) apresentou um aumento de R$ 

1.936.285, Ceará obteve um aumento de R$ 2.467.077, Pernambuco com uma variação de R$ 

2.992.461, Rio Grande do Norte R$ 9.503.610 e por ultimo Sergipe (SE) com R$ 1.769.745 

de diferença em relação ao ano de 2016. 

 
Tabela 1 - comparativo da subfunção: Administração Geral nos anos de 2016 e 2017. 

ADMINISTRAÇÃO 
GERAL 2016 2017 DIFERENÇA 

AL R$ 12.251.753,50 R$ 14.188.039 R$ 1.936.285 

BA R$ 89.000.028,13 R$ 103.306.454,63 R$ 14.306.426,50 

CE R$ 41.502.410,30 R$ 43.969.486,95 R$ 2.467.076,65 

MA R$ 14.428.514,66 R$ 12.987.649,18 -R$ 1.440.865 

PB R$ 15.231.057,09 R$ 14.670.276,35 -R$ 560.780,74 

PE R$ 49.462.902,01 R$ 52.455.362,66 R$ 2.992.460,65 

PI R$ 38.434,12 R$ 00,00 -R$ 38.434 

RN R$ 57.393.993,54 R$ 66.897.603,26 R$ 9.503.609,72 

SE R$ 17.791.864,71 R$ 19.561.609,88 R$ 1.769.745,17 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 
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Gráfico 1 - Comparativo da subfunção Administração Geral nos anos de 2016 e 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 

 

4.3 Análise comparativa da subfunção controle ambiental  

Observa-se que quatro Estados apresentaram um aumento e os outros 

cinco Estados uma redução. Alagoas (AL) acarretou em um aumento de 22% (R$ 

1.330.089) em relação ao ano de 2016, Bahia (BA) foi o Estado que mais investiu com 

um total de 83% em relação ao ano de 2016, um aumento de R$ 12.324.724, Ceará 

(CE) também apresentou um aumento bastante significativo de 53% o que acarretou 

em um total de R$ 2.340.701 em relação ao ano de 2016, Maranhão (MA) teve uma 

redução de 43% do valor em 2017 com uma queda de R$ 477.352, Paraíba (PB) foi o 

Estado que apresentou uma menor redução em comparação aos Estados que tiveram 

decréscimo, com uma porcentagem de 5% no total foi reduzido R$ 35.272 em relação 

ao ano de 2016. Pernambuco obteve um aumento de 13% com um total de R$ 221.678 

(positivo) em relação ao ano anterior, Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe 

(SE) tiveram redução de, respectivamente, 36% (R$ 654.786), 87% (R$ 1.244.496) e 

85% (R$ 357.435). Logo é possível apontar a grande redução de valores dos Estados 

do Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE) com redução de mais de 80% cada. 

 
Gráfico 2 - Comparativo da subfunção Controle Ambiental nos anos de 2016 e 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 
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4.4 Análise comparativa da subfunção meteorologia 

 

A subfunção Meteorologia foi utilizada apenas por dois Estados no ano de 2016, 

são eles: Paraíba (PB) e Sergipe (SE) com os valores de, respectivamente, R$ 

4.066,25 e R$ 212.264,16, já os demais Estados não fizeram o uso desta subfunção, 

o único Estado que manteve esta subfunção no ano de 2017 foi Sergipe (SE) que 

apresentou uma redução de R$ 45.131,84 em relação ao ano anterior. 

 
Tabela 2 – Comparativo da subfunção Meteorologia. 

 
METEOROLOGIA 

 
2016 

 
2017 

AL R$ 00,00 R$ 00,00 

BA R$ 00,00 R$ 00,00 

CE R$ 00,00 R$ 00,00 

MA R$ 00,00 R$ 00,00 

PB R$ 4.066,25 R$ 00,00 

PE R$ 00,00 R$ 00,00 

PI R$ 00,00 R$ 00,00 

RN R$ 00,00 R$ 00,00 

SE R$ 212.264,16 R$ 167.132,32 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 

 

4.5 Análise comparativa da subfunção preservação e conservação ambiental 

 

Em 2017 o Estado do Maranhão (MA) implementou a lei nº 10.595, de 24 de 

maio de 2017. A qual instituiu o Programa Maranhão Verde, o qual foi criado para 

desenvolver projetos destinados a preservação ambiental do Estado. O que acarretou 

um aumento nas despesas em relação ao ano de 2016. 

Art. 2º O Programa Maranhão Verde abrange as seguintes atividades e 

projetos, sem prejuízos de outras atividades necessárias: I - capacitação 

da população local; II - produção de mudas de espécies nativas; III - 

preservação, restauração, recomposição e recuperação de áreas; IV - 

monitoramento e avaliação ambiental. 

 

Ao analisar a subfunção destaca-se que o percentual dos Estados da Bahia 

(BA), Ceará (CE) e Maranhão (MA) representam aproximadamente 90% do recurso 

total aplicado na subfunção. Os três Estados apresentam em média algo em torno 

de R$ 30.338.059. Em 2017 o Estado do Ceará criou o PROUCM – Programa de 

Incentivo às  Unidades de Conservação Municipais. 
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“Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo às Unidades de Conservação 

Municipais, com a sigla ProUCm, sob a orientação da Coordenadoria de 

Biodiversidade – COBIO, sendo coordenado e executado por meio da Célula 

de Conservação da Diversidade Biológica – CEDIB, responsável por sua 

estruturação e operacionalização”. (Secretaria do Estado do Meio Ambiente, 

IN nº 02/2017). 

A criação do Programa de Incentivo às Unidades de Conservação Municipais irá 

ajudar a manter a preservação da biodiversidade do Estado do Ceará, dando ênfase 

na Caatinga e outros serviços voltados a proteção de outras áreas dos municípios do 

Estado. Uma das principais estratégias do programa é o a elevação do percentual de 

áreas de conservação. 

 
4.6 Análise comparativa da subfunção recuperação de áreas  degradadas  

 

No comparativo da subfunção recuperação de áreas degradadas no primeiro 

ano (2016) da analise apenas os Estados de Alagoas (AL) R$ 1.561, Paraíba (PB) R$ 

11.520, Piauí (PI) R$ 237.009, Rio Grande do Norte (RN) R$ 304.000, e Sergipe (SE) 

R$123.995, fizeram uso desta subfunção, os demais Estados da Bahia (BA), Ceará 

(CE), Maranhão (MA) e Pernambuco (PE) não a utilizaram, já no ano de 2017, o Estado 

do Piauí (PI) não mais fez uso desta conta, o Estado do Pernambuco (PE) passou a 

utilizá- la no ano de 2017 e apresentou o valor de R$ 4.183. O Estado de Alagoas (AL) 

apresentou um aumento de R$ 16 em relação ao ano anterior, Paraíba (PB) obteve 

um acréscimo de R$ 7.680 em relação ao ano de 2016, Rio Grande do Norte (RN) 

acrescentou R$ 11.015, e Sergipe (SE) foi o único Estado que diminuiu sua despesa 

no ano de 2017, com uma redução de R$ 35.664. 

 

Gráfico 3 - Comparativo da subfunção Recuperação de Áreas Degradadas nos anos de 2016 e 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 
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4.7 Análise comparativa da subfunção recursos hídricos 
 

É possível identificar uma queda nos investimentos aplicados nos Estados de 

Alagoas (AL) apresentou uma redução de R$ 23.818.215, Bahia (BA) teve uma queda 

de R$ 4.421.437, Ceará (CE) reduziu em R$ 28.440.253, Piauí (PI) houve uma 

atenuação de R$ 12.612.561 foi o Estado com o maior numero em redução em média 

62% de diminuição do valor de 2017 em comparação com 2016, logo em seguida vem 

o Rio Grande do Norte (RN) também com uma redução alta de 60% em comparação 

ao ano anterior, foi reduzido R$ 22.174.477  e Sergipe (SE) com  uma queda de 

R$ 1.859.477. Já os Estados do Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE) 

apresentaram um aumento nos investimentos no ano de 2017, Maranhão (MA) com 

aumento de R$ 825.389,34 em relação ao ano de 2016, Paraíba (PB) com um 

acréscimo de R$ 12.820.029,88 e Pernambuco (PE) R$ 8.300.596,44. 

 
Gráfico 4 - Comparativo da subfunção Recursos hídricos nos anos de 2016 e 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 
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geográfica existe uma variação com relação às despesas liquidadas de cada 

Estado. Nesse sentido observe que os Estados que menos obtiveram despesas 

com gestão ambiental no ano de 2016 foi, respectivamente, Piauí (PI), Maranhão 

(MA) e Sergipe (SE). No entanto, o Estado que mais aplicou recursos foi 

Pernambuco (PE), seguido do Estado do Ceará (CE) com despesas liquidadas 

no valor, respectivamente, de R$ 278.350.869,92 e R$ 214.929.127,00. 

Ao comparar as despesas liquidadas nos anos de 2016 e 2017 identifica-se que 
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houve no ano de 2017 uma redução de investimentos da gestão ambiental no Estado 

do Piauí (PI) em relação ao ano de 2016 no valor de R$ 13.542.790,45, já o Estado de 

Pernambuco (PE) foi o qual mais investiu, com um acréscimo de R$ 44.160.523,06 

no ano de 2017 em relação ao ano de 2016. 

 

Tabela 3 – Comparativo da subfunção Gestão Ambiental 

ESTADOS 2016 2017 

 
ALAGOAS 

 
R$ 186.296.523,10 

 
R$ 163.825.938,87 

 
BAHIA 

 
R$ 172.327.165,14 

 
R$ 190.300.478,65 

 
CEARÁ 

 
R$ 214.929.127,00 

 
R$ 162.219.118,04 

 
MARANHÃO 

 
R$ 36.391.555,63 

 
R$ 39.340.355,01 

 
PARAÍBA 

 
R$ 183.661.115,85 

 
R$ 194.754.464,25 

 
PERNAMBUCO 

 
R$ 278.350.869,92 

 
R$ 322.511.392,98 

 
PIAUÍ 

 
R$ 22.514.388,55 

 
R$ 8.971.598,10 

 
RIO GRANDE DO NORTE 

 
R$ 98.949.834,55 

 
R$ 87.712.309,47 

 
SERGIPE 

 
R$ 63.218.463,19 

 
R$ 57.133.870,14 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 

 

Gráfico 5 - Comparativo da subfunção Gestão Ambiental nos anos de 2016 e 2017. 
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Fonte: Elaboração própria com base nas informações recolhidas no site da Siconfi (2019). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do aumento da preocupação ambiental as empresas, sociedade, 

investidores e o Estado preocupam-se com o aceleramento dos desgastes no 

ecossistema, é possível identificar que as entidades que evidenciam e apresentam 

informações integras e tempestivas a respeito dos desgastes por elas causados, mas 

também manifestam a sua tentativa de recuperar o ambiente afetado tornam-se mais 

apreciadas pela sociedade em geral. O governo exerce seu papel fazendo com que 

as empresas cumpram suas obrigações perante a natureza, isso contribui para uma 

melhor restauração e conservação para as próximas gerações. 

A contabilidade apresenta cada vez mais uma importância nas empresas, é 

com base nas informações sobre a parte financeira e econômica de uma organização 

que os usuários podem chegar a uma conclusão. 

Já a contabilidade ambiental está sendo utilizada por inúmeras empresas as 

quais se preocupam não só em evidenciar, bem como apontar como as entidades se 

comportam perante os impactos causados por suas atividades econômicas. 

O papel da gestão ambiental dentro de uma organização é o de estruturar e 

organizar o ambiente interno e externo com o intuito de preservar o ambiente, fazendo 

com que a organização interna se inteire do assunto e passe a desenvolver maneiras 

de tentar suavizar o impacto por ela causado. As empresas que abraçam as causas 

ambientais se tornam destaque entre o mercado tão competitivo pela sua inovação 

voltado a preservação do ecossistema. 

Por conseguinte, o estudo apresentado teve o objetivo de evidenciar a 

importância da contabilidade ambiental nas entidades, através de dados bibliográficos 

e apontar como o setor público tem alocado investimentos voltados aos recursos 

ambientais. 

Com base na pesquisa foi possível identificar um crescente aumento na gestão 

ambiental no setor público dos Estados do nordeste de acordo com os números 

coletados nos anos de 2016 e 2017, promovendo uma comparação de aplicação de 

recurso em cada Estado do nordeste do Brasil. 

Depois de feita a analise foi possível identificar o quanto cada Estado do nordeste 

investe em gestão ambiental, apontando onde os investimentos foram alocados em 

alguns Estados, como é o caso dos Estados de Alagoas (AL) e Pernambuco (PE) que 

aplicaram boa parte dos recursos em melhorias da subfunção: Recursos Hídricos, no 
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qual o Estado de Alagoas ampliou o canal do sertão levando água para uma parte da 

população que não era assistida, Pernambuco investiu na preservação dos 

mananciais pernambucanos. 

Contudo, foi possível apontar a importância da contabilidade ambiental que foi 

evidenciada com base na pesquisa bibliográfica, a absorção do setor publico em 

utilizar a gestão ambiental, já na pesquisa quantitativa foi identificado onde os recursos 

são utilizados em cada Estado, quais subfunções são adotas conforme as 

necessidades local. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FUTURAS 

 

Para trabalhos futuros a indicação é ser feita uma analise comparativa entre as 

despesas empenhadas e as liquidadas e ampliar a pesquisa para um levantamento 

de dados dos Estados do Nordeste e Norte, podendo confrontar como cada região se 

comporta com a gestão ambiental local, verificando se existem outras subfunções nos 

Estados dos Norte do Brasil diferente das utilizadas pelos Estados do Nordeste 

brasileiro. 
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CAPÍTULO 15    
CAPACITISMO NA MÍDIA: FORMAS DE EXCLUSÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 
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Rua Érico Veríssimo, n° 1091, Bairro Imigrante – Nova Hartz/RS – CEP: 93.890-000 
E-mail: antonio.ienerich@gmail.com | hiquekeske@hotmail.com 
 
RESUMO: Esse artigo se propõe analisar matérias jornalísticas no formato informativo 
ou mesmo reportagens acerca das questões relativas às pessoas com deficiência, nos 
principais portais de notícias do país. O objetivo principal é identificar os diferentes 
tipos de capacitismo presentes nas matérias, como o culto à superação, o heroísmo, 
o coitadismo e a utilização da terminologia incorreta para se referir à pessoa com 
deficiência. A proposta deste artigo é demonstrar que a mídia brasileira, com exceção 
dos setores especializados, ainda não está preparada para entender e descrever o 
universo da pessoa com deficiência sem usar os artifícios acima citados.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com Deficiência. Capacitismo. Análise de Discurso. 

Jornalismo. 

 
ABSTRACT: This article applies to analyzing news stories in the informative format or 
in the same report deals with issues related to people with disabilities in the country's 
main news portals. The main objective is to identify the different types of enabler 
present in the raw materials, such as the cult of overcoming, heroism, the poorness 
and the use of incorrect terminology to refer to a person with disabilities. The purpose 
of this article is to demonstrate that the Brazilian media, with the exception of the 
specialized sectors, is not yet prepared to understand and describe the universe of the 
person with alterations without using the above mentioned devices. For a construction 
of this article, an exploratory and bibliographical research was made.  
 

KEYWORDS: Person with disabilities. Capacitism. Discourse Analysis. Journalism. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Este artigo tem o objetivo de discutir a representação da pessoa com deficiência 

e a discriminação sofrida por elas, por meio das construções de textos jornalísticos, 

sejam eles no formato notícia ou reportagem para exemplificar que, na grande maioria 

dos veículos, o problema existe, ou seja, suas abordagens se referem sempre ao 

ideário capacitista. Para a elaboração deste artigo foram escolhidos os sites G1, R7 e 

El País; e esta escolha se dá pelo fato de que o G1 é pertencente ao grupo Globo, 

bem como porque o R7 é do grupo Record e que estão entre os portais de notícias 

mais acessados do país; já a escolha do El País se dá, justamente, pela abrangência 

e caráter internacional, visto que o mesmo possui editorias em diversos países, além 

de sites e blogs aleatórios que publicaram alguma notícia com relevante material para 

análise e exemplificação dos conceitos estudados. As matérias utilizadas para a 

construção dessas análises foram escolhidas levando em conta apenas a temática da 

pessoa com deficiência. E o caráter aleatório justifica-se pelo fato de que não 

queremos apontar ou marcar o veículo como um praticante do capacitismo, mas 

mostrar que ele está presente em todos os espaços e de forma, por vezes, 

inconsciente, até porque o tema capacitismo ainda não é amplamente discutido 

socialmente. 

O objetivo, então, deste artigo é analisar as diversas formas de capacitismo 

presentes nas matérias jornalísticas, seja na presença de heroísmo, coitadismo, 

superação ou até mesmo na conclusão do jornalista para a presunção de sofrimento 

que uma deficiência pode causar. Desta forma, é preciso também que haja uma 

análise de discurso sobre a construção do texto jornalístico para se poder entender as 

causas que trazem esses conteúdos para as matérias, através destes conceitos tão 

enraizados na sociedade e, por consequência, na mídia brasileira. 

A necessidade de se abordar a questão do capacitismo e as suas formas 

também serve para esclarecer, pois ainda é muito comum que as pessoas confundam 

o capacitismo com capacidade. Apesar de serem palavras parecidas, o capacitismo é 

uma versátil forma de exclusão, que está presente em todos os setores sociais, 

inclusive nos veículos de imprensa. Além da análise discursiva das notícias, elas se 

apresentam categorizadas para uma melhor compreensão de cada conceito; e as 

categorias adotadas se referem a: coitadismo, heroísmo e terminologia, sofrimento. A 

partir disso, evidencia-se a importância de se poder dissertar sobre a necessidade de 
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compreender o imaginário social onde essas pessoas com deficiência estão incluídas 

e saber como isto contribui para a sua inclusão ou exclusão, por meio da mídia. 

Por outro viés, também não se pode cobrar da imprensa que tenha a 

capacidade de abranger toda a complexidade do universo da pessoa com deficiência, 

portanto, para isso, o caminho é a especialização, pois só com ela poderemos vencer 

as barreiras capacitistas do texto e fazer um jornalismo que seja capaz de incluir essas 

pessoas, através do conhecimento apropriado do tema em comento. Nesse sentido, 

o jornalismo especializado nasce de uma necessidade da sociedade em ter acesso a 

conteúdos diferenciados e selecionados. Essa mudança faz com que o jornalista 

passe a ser, além de generalista, um especialista: 

O jornalismo especializado é uma necessidade social porque resulta do 
próprio desenvolvimento das relações em sociedade. É uma técnica de 
tratamento da notícia que se aperfeiçoa paralelamente à evolução dos meios 
de produção, das tecnologias industriais e comerciais, das aquisições 
culturais, das pesquisas e experiências científicas (BAHIA, 1990, p. 215). 
 

 

A prática desse jornalismo especializado abre espaço para a inclusão por meio 

da informação e também para um mercado consumidor de mais de 45 milhões de 

pessoas, que se enquadram na definição de apresentarem quaisquer deficiências, 

conforme dados do último Censo e que, se sentindo representadas midiaticamente, 

poderão se tornar clientes em potencial. Assim, para dar conta do tema, a metodologia 

escolhida para este estudo é a análise de conteúdo, conforme formulada por Bardin 

(2016), juntamente com uma análise do discurso através de Charaudeau (2014), 

focadas na construção textual e buscando encontrar formas capacitistas de 

representação das matérias. Além disso, apresenta-se uma pesquisa feita no período 

de 29 de setembro de 2019 até 03 de dezembro de 2019, com pessoas com 

deficiência sobre as formas de capacitismo na mídia e também abordagem sobre 

plataformas e consumo de informação. 

A partir do resultado da análise das matérias escolhidas, somados à pesquisa 

de público realizada, foi possível identificar diferentes formas de capacitismo, assim 

como erros terminológicos, que comprometem a qualidade da matéria e da informação 

direcionada àquele público específico. Desta forma, foi possível entender as 

contribuições do jornalismo para a vida deste grupo de pessoas e o quanto isso é 

importante e transformador em sua existência social. 
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2 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO JORNALISMO 

  
A produção notíciosa de assuntos ligados à pessoa com deficiência está 

diretamente ligada a datas comemorativas como o “Dia do Autismo”; “Dia Internacional 

da Síndrome de Down” entre outros, pois essas datas tratam de um apelo afetivo de 

se olhar para a causa, no entanto, nas demais semanas o enfoque é reduzido a 

pequenas notícias ou até mesmo simples notas sobre algum assunto. Este é o mesmo 

cenário que acontece durante a Semana da Pessoa com Deficiência, na qual a maioria 

dos veículos tenta produzir matérias sobre o universo da pessoa com deficiência, 

porém, como isso não faz parte da rotina das redações, as matérias acabam sendo 

caricatas, tratando as pessoas com deficiências como coitados, heróis ou exemplo de 

superação, quando, na verdade, deveriam dar voz às próprias pessoas para que elas 

mesmas possam expor suas dificuldades rotineiras para que, em conjunto com a 

sociedade, se torne possível transformar a realidade social e promover a inclusão 

social por meio da comunicação. 

Porém, para que essa realidade possa ser concretizada é preciso que o 

jornalista deixe de ser generalista e passe a ser especialista, o que é uma raridade 

nas redações brasileiras, visto que as formações acadêmicas prezam pela formação 

generalista. No entanto, ao se falar em jornalismo especializado, logo pensamos em 

jornalismo esportivo, político, econômico. Esse conceito é definido assim: “o jornalista 

deve se apropriar do tema de maneira ampla e profunda, pois ele não deve apenas 

conhecer a técnica e, sim, se apropriar do conteúdo”. E ainda mais: “o jornalista não 

deve somente conhecer a técnica de pesquisar, escrever, diagramar, ilustrar e outras 

atividades complementares. Por competente e inteligente que seja, não consegue 

bons resultados ao redigir sobre um assunto que ignora” (ERBOLATO, 1981, p. 11). 

Daí se depreende, então, a proposta desse artigo, no sentido de se propor um 

jornalismo especializado no tema das pessoas com deficiência. 

 

3. CONCEITO DE CAPACITISMO E IMAGINÁRIO SOCIAL 

 

Conceituar capacitismo é fundamental para a essência da compreensão e da 

complexidade de um termo tão versátil quando o assunto é preconceito relacionado à 

pessoa com deficiência. O termo em questão se torna complexo porque afeta a 

pessoa com deficiência em todos os segmentos sociais; e pode ser exemplificado de 

forma simples com a tradução do termo significante das pessoas com deficiência, 
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globalizado no idioma inglês como “Disability”, que, em tradução livre, significa 

desabilitado, mas na nossa construção social foi traduzido como aleijado, dando a 

ideia de inútil, incapaz, entre outras coisas. Além do que, tem-se como desabilitado 

somente para certas funções, não para todas. 

Apesar de parecer comum e majoritário, esse discurso de exclusão ainda 

carece de bibliografia, pois são poucos os artigos e livros sobre o tema, o que não 

abrange a importância e presença social dele no universo das pessoas com 

deficiência. Essa presença e força do conceito de capacitismo ficam claros quando 

Mello diz que:  

Tem uma conotação assumidamente agressiva, pejorativa e subversiva, a fim 
de marcar o compromisso em desenvolver uma analítica normalização do 
corpo contra todos aqueles que fogem dos padrões corporais/funcionais e 
cognitivos. (MELLO, Online. 2016). 

 
 A versatilidade desse conceito está na possibilidade de se adaptar e se 

concentrar em qualquer que seja a diferença alheia a seus valores, portanto, o 

conceito capacitista estará presente em outros segmentos sociais, tendo como 

característica comum a de referir-se a um determinado padrão corporal exigido, de 

forma a impingir aos grupos que não se enquadram em tal definição uma forma de 

opressão. Sendo assim: 

Pelo corpo, dispomos de características analíticas e discursivas: sexismo, no 
caso de discriminação por sexo; homofobia, no caso da discriminação pela 
orientação sexual; racismo, no caso da discriminação pela cor da pele ou 
etnia. No caso da deficiência, há uma ausência no léxico ativo da língua 
portuguesa. (MELLO, Online. 2016). 

 

 No entanto, ao não identificar uma palavra de língua portuguesa para o 

preconceito derivado da pessoa com deficiência, Mello sugere que passemos a adotar 

o termo em inglês ableism, traduzindo o mesmo para capacitismo na língua 

portuguesa. E o faz por duas razões: a primeira é a demanda de urgência para 

evidenciar essa forma peculiar de opressão contra as pessoas com deficiência e, por 

consequência, dar maior visibilidade social e política a este segmento; já a segunda 

deriva da necessidade de desconstruir a barreira entre as pessoas com e sem 

deficiência, sendo, então, necessário explorar os meandros da corponormatividade da 

nossa estrutura social, ao dar nome a um tipo de discriminação que se materializa na 

forma de mecanismo de interdição e de controle biopolítico dos corpos com base na 

premissa da (in) capacidade, ou seja, no que as pessoas com deficiência podem ou 

são capazes de fazer (MELLO, Online. 2016). 
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 A partir de então, o termo capacitismo passou a ser identificado como o nome 

usado para definir as formas de preconceito contra as pessoas com deficiência. Desta 

maneira, entende-se capacitismo como “um neologismo que sugere um afastamento 

da capacidade, da aptidão pela deficiência”. (MELLO, Online, 2016). Diante disso, o 

autor encerra seu raciocínio com a seguinte afirmação: 

 O capacitismo pode até ser uma categoria insuficiente na língua portuguesa, 
mas é a capacidade de ser e que é reiteradamente negada às pessoas com 
deficiências em diversas esferas da vida social. Por isso, para efeitos 
práticos, proponho a sua adoção nos movimentos, nas produções 
acadêmicas e em documentos oficiais de políticas públicas. (MELLO, Online, 
2016). 

 
  Débora Diniz, como antropóloga e professora da Universidade de Brasília e 

pesquisadora da ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero; bem como 

Lívia Barbosa, assistente social, professora da Universidade de Brasília e também 

pesquisadora da ANIS, afirmam que, antes de tudo, é preciso entender o princípio da 

comunicação e o impacto social disso. Portanto, “comunicação é o conceito-chave 

para permitir que as pessoas aprendam com o já-dito ou já-escrito – não é sempre 

pela escuta padrão ou pela leitura ocular” (DINIZ; BARBOSA, 2010). 

A partir disso, então, é preciso pensar o contexto, reconhecer as diferentes realidades 

e o discurso presente naquela situação, para que, dessa forma, possamos entender 

os sinais e a maneira com que a comunicação foi construída naquele local. Diante 

dessas afirmações, então, traçam um paralelo com os conceitos de Mello para se 

buscar um consenso em relação ao tema abordado quanto à discriminação sofrida 

pelas pessoas com deficiência. Sendo assim: 

Não sabemos como descrever a discriminação sofrida pelas pessoas com 
deficiência, por isso recorremos a um termo composto – “discriminação por 
motivo de deficiência”. Imaginem usarmos algo parecido para o racismo: 
“discriminação sofrida por motivo de cor da pele”. Seria um anacronismo 
semelhante às fragilidades linguísticas do passado em que falávamos 
“pessoas de cor”, entre tantos outros desqualificadores da existência marginal 
ao tipo humano ideal. (DINIZ; BARBOSA, 2010) 

 
 Já para Dias, capacitismo é uma concepção presente no social que lê as 

pessoas com deficiência como não iguais, menos aptas ou não capazes para gerir 

suas vidas. E completa: “capacitismo (ableism), define-se como uma rede de crenças, 

processos e práticas que produz um tipo particular de compreensão de si e de corpo 

(padrão corporal), projetando um padrão típico da espécie e, portanto, essencial e 

totalmente humano. A deficiência para o capacitista é um estado diminuído do ser 

humano”. (DIAS, apud Campbell, 2001, p. 44). 



 

 

Braz. J. of Develop., Curitiba, v. x, n. x, p. xx-xx, jan./dez. 20XX. 2021 ISSN: 2525-8761 290 

 No entanto, é possível compreender o capacitismo como um discurso 

disseminado dentro do contexto social pelo qual as pessoas com deficiência são 

excluídas, diminuídas e colocadas em um local separado dos demais, criando a 

necessidade de uma inclusão ou mesmo de uma integração, na qual se espetaculariza 

tanto a deficiência quanto à pessoa. Nesse contexto, entra o papel da mídia, pois, ao 

construir notas, notícias, reportagens com termos errados, pautadas no coitadismo, 

heroísmo ou até mesmo no julgamento do jornalista quando ele diz que uma pessoa 

com deficiência “sofre” ou vence apesar da deficiência, se está diante da consolidação 

do referido preconceito já normalizado. 

 Mas, além do erro técnico de escrita ou construção textual, essa prática 

máscara a necessidade de discussão das mazelas capacitistas presentes na 

sociedade, pois, enquanto, cultuam-se os discursos de superação, heroísmo, 

capacitismo e outros, apela-se para o emocional, colocando o espectador numa 

posição de passividade, na qual o mesmo não precisa questionar o fato de que, se 

houvesse acessibilidade, políticas de inclusão e cumprimento das leis, esse discurso 

heroico cairia por terra e as práticas seriam cotidianas, fazendo da inclusão algo 

natural. Eis, logo, um dos piores contornos do problema a ser discutido. 

Dentro do conceito de capacitismo, portanto, é preciso considerar a ideia de 

imaginário social, pois é dentro de cada imaginário que floresce o capacitismo, seja 

ele como conceito original, que é a diminuição da pessoa em razão da deficiência, ou 

até mesmo dentro de outras realidades, com outras experiências e outros conceitos 

absorvidos. Ainda dentro da definição de capacitismo, Campbell preocupa-se com a 

tentativa de internalização do capacitismo pela dificuldade de se interrogar pela 

diferença. É a partir daí que se alimentam as ideias de superação e ao mesmo tempo 

crescem as ideias de status, poder, prioridade, ganho e assim, ao invés de pensar a 

ideia de coletividade, busca-se por uma individualidade e auto sustentação que, dessa 

maneira, tornam as pessoas assim qualificadas como exemplos a serem seguidos 

pelas demais. (DIAS, 2013, 11). 

A ideia de incluir o conceito de imaginário social neste artigo foi a de buscar 

demonstrar as diferentes construções sociais e como cada uma delas pode contribuir 

para a alimentação do capacitismo e, muitas vezes, possibilitando entendê-lo como 

positivo. Nesse contexto, a definição de imaginário será dada através da obra 

“Tecnologias do Imaginário” escrito por Juremir Machado da Silva: 
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Num sentido mais convencional, o imaginário opõe-se ao real, na 
medida em que, pela imaginação, representa esse real, distorcendo-
o, idealizando-o, formatando-o simbolicamente. Numa acepção mais 
antropológica, o imaginário é uma introjeção social, a aceitação 
inconsciente, ou quase, de um modo de ser compartilhado pelos 
outros, como um antes, um durante e um depois (no qual se pode 
interferir em maior ou menor grau). O imaginário é uma língua. O 
indivíduo entra pela compreensão e aceitação de suas regras; 
participa dele pelos atos de fala imaginal (vivências) e altera-o por 
ser também um agente imaginal (ator social) em situação. (SILVA, 
Juremir Machado, 2003, p.09). 

 
Para entender esse conceito de ser e não ser, pertencer e não pertencer, 

participar e não participar, que pressupõem e compõem o imaginário, é possível usar 

um exemplo de dentro da própria comunidade com deficiência, pois é muito comum 

que, durante a Semana da Pessoa com Deficiência, muitas cidades praticam uma 

ação chamada “Troca de Papéis”, na qual pessoas sem deficiência experimentam 

situações de pessoas com deficiência, usando a cadeira de rodas, olhos vendados e 

situações afins. Dessa forma, ao mesmo tempo, essa prática busca conscientizar pela 

experimentação, pois o ator social se torna um agente imaginal. Mas, por outro lado, 

há uma distorção no contexto de fala imaginal, na qual não se absorvem as vivências 

de quem realmente tem essa experiência diariamente e estabelece, assim, uma 

distorção, ou seja, focando na deficiência e não no indivíduo.  

Dentro do universo da pessoa com deficiência, a prática descrita acima divide 

opiniões, pois muitos defendem que a experimentação é a melhor forma de entender 

a deficiência, já outros entendem que o recorte é muito pequeno para uma experiência 

e desqualifica a inclusão da pessoa, ou seja, foca na deficiência ao invés de focar nas 

potencialidades da própria pessoa. E diante dessa dualidade de conceitos, o 

imaginário se manifesta com força: 

O imaginário, é ao mesmo tempo, uma fonte racional e não-racional 
de impulsos para a ação. O imaginário social se instala por contágio 
[...] A construção do imaginário individual se dá, essencialmente, por 
identificação (reconhecimento de si no outro), apropriação (desejo de 
ter o outro em si) e distorção (reelaboração do outro para si). (SILVA, 
Juremir Machado, 2003, p.13). 

 
Se a construção do imaginário se dá por esses três fatores, quais sejam, de 

identificação, apropriação e distorção, quando trazemos isso para o universo 

midiático, passamos a entender a dificuldade da mídia em tratar do tema da pessoa 

com deficiência, pois quase não há pessoas com deficiência na grande mídia; e 

quando há, elas ocupam funções de produção e bastidores, não havendo 

protagonismo. Da mesma forma, também não haverá apropriação, tanto por parte do 
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jornalista, quanto por parte do consumidor de mídia e, sendo assim, também não 

haverá uma reelaboração de sentidos na construção midiática. 

Entende-se também o imaginário como uma forma de concepção da cultura, 

mas se não houver uma cultura de inclusão, ou se houver uma cultura de exclusão, o 

imaginário estará presente dentro desse ambiente, pois se a cultura não se reduz ao 

imaginário, o contrário também é verdadeiro. (SILVA, 2003, p.16). Essa mesma 

concepção de imaginário social considera os principais agentes do aparelho 

ideológico que são família, religião, escola e mídia como fundamentais para a 

construção do imaginário vigente e acima de tudo formadores de novos imaginários: 

O laço social serve de cimento à vida em sociedade. Porém, só se 
atualiza pelas forças de valores partilhados, de imagens 
reverenciadas em conjunto e de sentimentos e afetos intensificados 
em comunhão. Não há laço social sem imaginário. O nó entre laço 
social e imaginário, em sociedades marcadas pela contradição e pelo 
conflito, depende do paradigma da complexidade: concilia-se o 
inconciliável nas vivências de cada dia. Na abstração racional, o 
contraditório deve ser expurgado. No concreto das práticas 
cotidianas, o paradoxo alimenta os imaginários. Em cada 
personagem, convivem o sim e o não, o bem e o mal, a verdade e a 
ilusão, a ideologia e a cultura, a compreensão e a explicação, o afeto 
e a desrazão. (SILVA, Juremir Machado, 2003, p.21). 

 
Além do imaginário social, da mídia e das pessoas com deficiência é preciso 

conceituar e entender o papel do jornalista nesse cenário, pois forma-se para as ditas 

maiorias, assim como diz Erbolato no início deste artigo, ou seja, o jornalista carece 

de uma formação mais específica para que consiga alcançar esses públicos 

diferenciados, como é o caso das pessoas com deficiência. Sendo assim: 

As tecnologias do imaginário são, portanto, dispositivos (elementos 
de interferência na consciência e nos territórios afetivos aquém e 
além dela) de produção de mitos, de visões de mundo e de estilos de 
vida. Mas não são imposições. Na “sociedade do espetáculo”, em 
que tudo é mediado por tecnologias de contato, por instrumentos de 
aproximação massiva, as tecnologias do imaginário buscam mais do 
que a informação (mitologia do jornalismo): trabalham pela povoação 
do universo mental como sendo um território de sensações 
fundamentais. Por dispositivo Foucault entendia uma série de 
estratégias, de mecanismos, de instrumentos, e práticas capazes de 
alcançar a sujeição dos indivíduos sem o uso da violência física. 
(SILVA, Juremir Machado, 2003, p.22). 

 
A partir dos conceitos apresentados pode-se, logo, entender o imaginário como 

algo que está presente em todos os ambientes, como uma memória, uma forma de 

controle, um capital cultural, que compõem os seres humanos e suas vivências, das 

quais surgem os modelos sociais e a forma com a qual nos relacionamos conosco e 

com o diferente. Dentro desse ambiente está o jornalista, formado essencialmente 



 

 

Braz. J. of Develop., Curitiba, v. x, n. x, p. xx-xx, jan./dez. 20XX. 2021 ISSN: 2525-8761 293 

para ser generalista, para atender ao todo e não à parte, no entanto, mesmo que de 

forma inconsciente, o jornalista ou o jornalismo se segmentou em esporte, cultural, 

policial e científico. 

No campo da pessoa com deficiência não é diferente, pois existem veículos e 

jornalistas com deficiência, no entanto, a questão primordial é a forma da 

representação e também, o fato que não será abordado aqui, que é a forma com a 

qual atua o jornalista com deficiência e seu protagonismo diante do mercado e do 

público que consumiria esse produto segmentado. No entanto, na lógica mercantilista, 

nenhum dos pequenos e grandes veículos deixa de falar sobre as pessoas com 

deficiência, pois, além de ser um nicho de mercado (ainda não percebido na 

totalidade), é também uma forma de não ficar atrás da concorrência. A questão 

principal é a forma de tratamento, pois ainda, a mídia tradicional trata as pessoas com 

deficiência de forma diferenciada, compadecida e até pejorativa. 

Esse olhar bondoso, doce e até infantil no trato da pessoa com deficiência 

esconde preconceitos e formas de discriminação, pois, a partir do momento em que 

se desconsideram fatores biológicos (idade), social (trabalho, educação) e 

comportamental (infantilização); todas essas se constituem em formas de discriminar 

e classificar essas pessoas. Portanto, essa forma de tratamento cria um universo 

específico a partir da linguagem utilizada para isso, em que se articulam os dois 

principais momentos inerentes a toda a comunicação, ou seja, a ação de quem emite 

a mensagem e a de quem a recebe. Nesse sentido, é o que diz Charaudeau, ao 

afirmar que isto se reveste de “uma determinada posição teórica que consiste em 

conceber o ato de linguagem como produzido por um emissor-receptor” 

(CHARAUDEAU, 2014, p.15).  

Para Haendchen, porém, é preciso que os profissionais de comunicação 

passem a olhar o cenário da inclusão de forma positiva, pois “é dever dos profissionais 

de comunicação ajudar na construção de uma imagem positiva e humana da pessoa 

com deficiência através de informações edificantes”. (HAENDCHEN, 2006, p.18). A 

partir disso, podemos passar a considerar o jornalismo como um agente de 

transformação do imaginário vigente a partir das práticas discursivas realizadas de 

formas positivas, explicando da seguinte forma: “Nas práticas sociais, todo processo 

de produção, circulação, e recepção de discursos é fundamental para a mudança das 

representações, identidades e relações sociais”. (PINTO, 2002, apud, Haendchen, 

2006, p.35). 
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E isso é fortemente percebido em uma questão de ordem simples, que é a 

nomenclatura, pois desde 2010, a forma correta de se dirigir ao sujeito com deficiência 

é pessoa com deficiência. Esse termo surgiu para humanizar e focar na pessoa, ao 

invés da deficiência e, portanto, passou a substituir às anteriores denominações: 

Portador de Deficiência, Pessoa com Necessidade Especial, Especial, Deficiente e 

tantos outros que apareceram ao longo desse contexto. No entanto, quando a mídia 

não usa o termo correto, ou por falta de informação ou por desinteresse, além de estar 

realizando uma prática capacitista ela está informando errado. 

 

4. METODOLOGIA APLICADA 

 

Neste item apresenta-se a análise das notícias escolhidas de acordo com as 

categorias estabelecidas pela pesquisa, com base nas matérias de diferentes veículos 

de comunicação, que apresentam caráter capacitista, buscando assim, de forma mais 

simples e prática, apresentar as situações onde o capacitismo se faz presente. Nesse 

sentido, para a realização desta análise foram consultadas 77 matérias jornalísticas e 

selecionadas cinco matérias que sintetizam o conceito de diferentes sites e blogs, para 

se demonstrar as diferentes formas de ação do discurso capacitista, onde este se 

mostra mais relevante. A partir disso, foram criadas categorias discursivas: 

Terminologia, Superação, Objetificação e Sofrimento, explicadas adiante. 

Quanto à sua metodologia, este trabalho é desenvolvido por meio de uma 

pesquisa exploratória, quanto ao tema do trabalho e também quanto aos conteúdos 

oferecidos no objeto inicial de estudo das matérias jornalísticas, buscando investigar 

a representação e entender o problema estudado e adquirir um panorama geral sobre 

o assunto. Vale-se desse instrumento, uma vez que a pesquisa exploratória possibilita 

a apropriação sobre o objeto investigado, a fim de facilitar a delimitação do tema de 

pesquisa, fixação de objetivos e formulação de hipóteses. Também são utilizados 

dados secundários de pesquisa bibliográfica em si, que são documentos que, de 

alguma forma, já foram analisados, como obras literárias, publicações e obras 

relacionadas ao tema do trabalho. (PRODANOV E FREITAS, 2009). 

Por sua vez, na pesquisa exploratória é possível se apropriar do conhecimento 

sobre o objeto investigado. Por isso, se torna necessário escolher os documentos que 

passam pela análise, formular as hipóteses e os objetivos, além de elaborar 
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indicadores que fundamentam a interpretação final. Por conta disso, nesse estudo, foi 

utilizada a metodologia de análise de conteúdo. (BARDIN, 2004). 

 

5. ANÁLISE DAS NOTÍCIAS 

 

As matérias em questão, que fazem parte da análise, foram retiradas de 

diversos sites do Brasil, entre eles G1, R7, Veja, Carta Capital, Exame, GaúchaZH, El 

País/Brasil, entre outros, nas quais identificamos questões relevantes ao universo da 

pessoa com deficiência. Assim, para essas análises foram consideradas, como já 

referido, as quatro categorias específicas, que explicitamos para poderem ser melhor 

identificadas. Sendo assim: Terminologia é categoria que permite observar como as 

matérias utilizam a forma de identificar as pessoas com deficiência, visto que desde 

2010, o termo correto é Pessoa com Deficiência; Superação é categoria que se usa 

para identificar um dos termos mais comuns para supervalorizar ou justificar as ações 

da pessoa com deficiência, no entanto, é também uma forma de mascarar a falta de 

acessibilidade e melhores condições para esse grupo; Sofrimento é categoria por 

meio da qual se quer identificar a busca em encontrar algum ponto no qual seja 

colocada a pessoa com deficiência na forma de dor e/ou mal estar, ou seja, como se 

a deficiência fosse a causa desse mal-estar, ou apenas é a percepção de quem 

escreveu a matéria; e, por último, Objetificação é a categoria que visa identificar 

termos que se sobrepõem à pessoa, ou seja, ao invés de utilização do termo Pessoa 

com Deficiência, usa-se apenas “PCD”, ou então, transforma-se Pessoa em Cadeira 

de Rodas em “Cadeirante” ou Pessoa com Autismo em “Autista”. 

Para construir essa análise, então, como já dito, foram escolhidas 77 matérias 

jornalísticas e selecionadas cinco entre elas, como exemplo, observando-se, 

principalmente, o título visto que ele é o primeiro contato do leitor com a matéria. No 

entanto, em algumas das matérias foram usados certos trechos dos conteúdos, para 

exemplificar de forma mais clara a ação capacitista. A seguir são apresentados 5 

exemplos de capacitismo na mídia.  

 

5.1 – Globo Esporte – São Paulo 

 

Comentarista cego realiza sonho e vira exemplo de dedicação em rádio. 
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Felipe Diogo nasceu com deficiência visual, mas nunca abandonou o desejo 

de ser jornalista. Hoje, conta com ajuda do narrador para comentar jogos do São 

Bernardo1.  

Na matéria acima é possível identificar, o uso terminológico “Cego”, usado para 

identificar as pessoas que não enxergam nada, porém, na linha de apoio já há uma 

confusão, pois aparecem ali dois erros, o primeiro “deficiente visual”, ou seja, o termo 

errado para identificar as pessoas com deficiência visual, aqueles que enxergam de 

alguma forma. No entanto, além de misturar “cegos” e “deficiente visual”, o termo está 

incorreto pelo fato de que ninguém é “deficiente”, mas, sim, pessoa com deficiência. 

Além disso, está na sequência do título “vira exemplo”, ou seja, ao invés de questionar 

a falta de outras pessoas com deficiência no mesmo meio, a matéria o torna exemplo. 

Nessa matéria em questão estão presentes as categorias terminológicas, superação 

e objetificação. 

 

5.2 -  G1 – Amazonas 

 

CMM aprova PL que prevê reserva de assentos para portadores de 

necessidades especiais em praças de alimentação.2 

Na matéria do G1, aparece um dos termos mais antigos para se referir às 

pessoas com deficiência, visto que já é sabido que não podemos “portar” deficiência 

e nem temos “necessidades especiais”. No entanto, este termo ainda é muito comum 

entre as pessoas, aí entra a percepção, tanto no ponto de conhecer a terminologia 

vigente, quanto na construção de um texto com a finalidade de incluir e não contribuir 

com a objetificação. 

 

5.3 – Revista Exame 

 

O que o caso das Lojas Americanas ensina sobre inclusão de PCDs.3 

 
1 http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2015/10/comentarista-cego-realiza-sonho-e-vira-exemplo-
de-dedicacao-em-radio.html. 
2 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/22/cmm-aprova-pl-que-preve-reserva-de-
assentos-para-portadores-de-necessidades-especiais-em-pracas-de-alimentacao.ghtml  
3https://exame.abril.com.br/negocios/o-que-o-caso-da-lojas-americanas-ensina-sobre-inclusao-de-
pcds/  

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/22/cmm-aprova-pl-que-preve-reserva-de-assentos-para-portadores-de-necessidades-especiais-em-pracas-de-alimentacao.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/05/22/cmm-aprova-pl-que-preve-reserva-de-assentos-para-portadores-de-necessidades-especiais-em-pracas-de-alimentacao.ghtml
https://exame.abril.com.br/negocios/o-que-o-caso-da-lojas-americanas-ensina-sobre-inclusao-de-pcds/
https://exame.abril.com.br/negocios/o-que-o-caso-da-lojas-americanas-ensina-sobre-inclusao-de-pcds/
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Aqui fica clara a categoria da Objetificação na matéria da revista Exame, pois 

reduz as pessoas com deficiência a “PCD´s”, o que tecnicamente não é errado, mas 

ao mesmo tempo cria uma nova ótica, já que a nomenclatura já foi criada para 

valorizar a pessoa. Então, a partir da sigla, assim como nas normas antigas, volta-se 

a reduzir a pessoa, por isso, a objetificação. Na matéria em questão, a sigla “PCD” 

repete-se várias vezes, além de expressões como deficientes. 

 

5.4 – El País – Brasil 

 

Dorina Nowill, uma vida dedicada à inclusão dos deficientes visuais no Brasil. 

A educadora, filantropa e administradora, que faria 100 anos nesta terça-feira, 

foi responsável pela regulamentação da educação para cegos e fundou a primeira 

grande imprensa braile do país.4 

Trata-se de matéria do jornal El País-Brasil, no qual se faz referência a uma 

das maiores agentes inclusivas do Brasil para pessoas cegas, no entanto, ela é 

definida como deficiente visual e, já na linha de apoio, citam-se os cegos. Ademais, 

no texto ela é definida como cega e também como deficiente visual. Além da confusão 

entre cegueira e deficiência visual, ela é chamada de deficiente. 

 

5.5 – GaúchaZH 

 

A Beleza da superação – Conheça Paola Antonini, modelo que perdeu a perna 

e se transformou em modelo de positividade.5 

Publicada no caderno de sábado do site GaúchaZH, a matéria conta a história 

da modelo que, após sofrer um acidente, teve a perna amputada. No entanto, além 

de apresentar o capacitismo clássico “superação”, não evidencia as questões que ela 

pode ter passado como negação e readaptação. Além disso, a construção traz a 

expressão “perda”; e aí caberia a pergunta: - será que ao perder a perna, ela poderia 

encontrá-la novamente? Ao invés disso, poderia citar a amputação. 

 
4 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/28/politica/1559040254_461687.html  
5 https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2017/12/conheca-paola-antonini-modelo-que-

perdeu-a-perna-e-se-transformou-em-exemplo-de-positividade-cjqxx3mr300qv0qcnepnh63mk.html  

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/28/politica/1559040254_461687.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2017/12/conheca-paola-antonini-modelo-que-perdeu-a-perna-e-se-transformou-em-exemplo-de-positividade-cjqxx3mr300qv0qcnepnh63mk.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2017/12/conheca-paola-antonini-modelo-que-perdeu-a-perna-e-se-transformou-em-exemplo-de-positividade-cjqxx3mr300qv0qcnepnh63mk.html
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Outro ponto que se destaca é que, ao receber óculos que fazem leitura de 

objetos, o programa não explica que essa ação se chama tecnologia assistiva, ou seja, 

não contribui para o conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência. 

 

6. ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Como demonstrado na descrição das matérias escolhidas, o capacitismo se 

apresenta de diversas formas, mas está evidente em pontos como terminologia e 

objetificação; que apesar de não serem erros graves são fundamentais para que 

possamos entender o conceito de pessoa com deficiência e, principalmente, evitar 

transformá-las em objeto. Além disso, é importante pensar que, se um texto classifica, 

objetifica e segrega alguém, ao lermos e disseminamos essa informação, estamos 

contribuindo para a desinformação daqueles que recebem esse conteúdo, bem como 

reduzindo a pessoa a mero objeto também. 

Considerando que a maior parte das pessoas só leem os títulos das matérias, 

os maiores problemas identificados foram os erros de terminologia como portadores, 

especiais e deficientes e a questão da objetificação, ou seja, deixar ou trocar a pessoa 

pela sigla de forma mais comum aparece a PCD (Pessoa com Deficiência), mas PNE 

(Pessoas com Necessidades Especiais) também é comum nesses casos. 

Além disso, outra categoria analisada foi a descrita como superação, na qual, 

além da objetificação, foi buscado encontrar expressões em que se demonstra, que 

devido à deficiência, a pessoa se tornou um super-humano, por exemplo, ao focar na 

deficiência “sem braço”, ou com expressões como “apesar de”, que passa a ideia de 

que, mesmo com deficiência, a pessoa rompeu as barreiras. 

Nas categorias acima, o capacitismo aparece de forma sutil, pois, muitas vezes, 

as próprias pessoas com deficiências as utilizam, tornando-se alvos dessa 

classificação, mesmo sem o perceber. Mas, se as próprias pessoas com deficiência 

desconhecem o capacitismo e suas formas, seria obrigação do jornalista conhecer e 

trabalhar isso na construção textual? Haendchen defende que é função do jornalista 

construir uma imagem positiva e humana da pessoa com deficiência: “É dever do 

profissional de comunicação ajudar na construção de uma imagem positiva e humana 

da pessoa com deficiência através de informações edificantes”. (HAENDCHEN, 2006, 

p.18). Assim, conforme expresso, agora, o papel do jornalista vai além do simples 

papel de tratar a informação, mas também exige que o mesmo entenda o universo 
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para o qual está escrevendo, para que possa levar a informação de forma correta, 

objetiva e sem carregar signos que possam excluir, segregar ou classificar. 

Já Patrick Charaudeau, defende que a linguagem obedece a um percurso em 

função de um contexto: 

Os dados variam, a fim de fazer com que surjam, dessas 
confrontações sucessivas, conjuntos significantes, testemunhos da 
relação do ato de linguagem com suas condições de produção-
interpretação. Vemos que não se trata de retomar o lugar da 
explicação, mas sim de um jogo de deslocamentos de um lado para 
o outro, gerador de intertextualidade aberta, lugar de conflito entre 
sujeito coletivo e um sujeito individual. (CHARAUDEAU, 2014 p.18). 

 
É por essas considerações que precisamos discutir o capacitismo na mídia, 

pois, ao invés de incluir, em meio à informação, os erros apresentados classificam e 

excluem a pessoa com deficiência. A importância disso também se dá pelo fato de 

que aqueles que não tenham convívio com alguma pessoa com deficiência, passam 

a ter contato com esse grupo somente através da mídia. Desta forma, uma 

representação caricata, terminologicamente errada e que objetifica está excluindo e 

afastando as pessoas com deficiência do cotidiano. 

Charaudeau demonstra as falhas de representação quando aborda a 

construção da linguagem dentro do campo semiológico: 

O campo semiolinguístico integra essas antinomias. O ato da 
linguagem não pode ser concebido de outra forma a não ser como 
um conjunto de atos significadores que falam o mundo através das 
condições e da própria instância de sua transmissão. De onde se 
conclui que o Objeto de Conhecimento é o do que fala a linguagem 
através do como fala a linguagem, um constituído do outro (e não um 
após o outro). (CHARAUDEAU, 2014 p.20). 

 
Dessa forma, os conceitos acima apresentados demonstram que a linguagem 

é ponto fundamental para a inclusão e representação da pessoa com deficiência na 

mídia, pois é através da linguagem que podemos representar e nos sentir 

representados. No entanto, ao entrarmos em contato, pela leitura, com os termos 

antes referidos, tais como “portadores”, “necessidades especiais”, ou mesmo “PCD”, 

passamos a pensar que as pessoas com deficiência, como nós, são meros objetos e 

que a forma de as  apresentar não tem importância; visto que ainda é presente a ideia 

de que as pessoas com deficiências não são parte, mas estão à parte da sociedade. 

6 

 
6 Neste e em outros parágrafos, o artigo se vale da colocação dos verbos de forma a incluir um dos 
autores do artigo que se enquadra na classificação de pessoas com deficiência. 
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Por isso, é fundamental que tanto as empresas de comunicação, quanto os 

jornalistas passem a entender o universo da pessoa com deficiência e que elas são 

partes integrantes do meio comunicacional como produtores e consumidores de 

mídia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir da exposição dos conceitos, bem como da análise das matérias, foi 

possível dizer que o capacitismo está presente e se apresenta de diversas formas na 

mídia brasileira. Começa pelo ponto em que os jornalistas têm uma formação 

generalista, ou seja, não se desenvolve, ou se incentiva um jornalismo especializado 

para que essas pessoas tenham interesse em buscar se dedicar a essas áreas 

específicas. 

 Além disso, é visível que há uma prática e um discurso discriminatório na 

construção de matérias em relação à pessoa com deficiência; visto que as 

construções são rasas, caricatas e apresentam erros terminológicos consideráveis ao 

ponto de objetificar e não se preocupar com a qualidade daquilo que está sendo posto. 

Ademais, o apelo pela emoção através da superação e do heroísmo demonstra não 

apenas o capacitismo, mas também contribui para que, por meio da emoção, as 

pessoas adquiram um caráter apático diante dos problemas, correndo-se o risco de 

se chegar à seguinte afirmação, altamente prejudicial: “- Por que lutar por 

acessibilidade, se eu posso ser o “herói”, que pula as escadas com a cadeira; ou, para 

que oportunidades, se eu posso ser um “exemplo de superação”, em um meio 

desigual”? 

 Outro ponto a ser questionado no combate ao capacitismo midiático é a 

influência pública, tanto do jornalista quanto da empresa, pois se eu vi no G1 que o 

certo é chamar pessoa com deficiência de “portadores ou pessoas com necessidades 

especiais”, logo se eu não tenho acesso à outra fonte, ou mesmo se não busco saber 

mais, presumo que a forma com que o maior portal de notícias do Brasil refere-se às 

pessoas com deficiência é o correto e, a partir daí, tomo isso como verdade. Talvez 

isso explique que, mesmo com a evolução da nomenclatura, ainda sejam tão 

enraizados termos como “portadores de necessidades especiais, pessoas com 

necessidades especiais, deficientes e especiais”. 

 Além disso, é papel do jornalismo provocar reflexões e quebrar paradigmas por 

meio da informação. Mas, a partir do momento em que a mídia, por escolha, ou por 
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falta de conhecimento, aceita e torna-se capacitista, ela não cumpre com o seu papel 

de informar e transformar realidades. E se formos além do papel social do jornalismo, 

a mídia ignora 23,9% de brasileiros, ou seja, 45 milhões de pessoas com deficiência, 

que também são consumidores de informação; e se formos ainda mais longe, 

podemos incluir a família dessas pessoas, fazendo esse número, com facilidade, 

passar de 100 milhões de pessoas que não tem acesso à informação adequada, não 

tendo seus direitos respeitados e que, muitas vezes, não tem onde buscar ajuda ou 

conhecimento na mídia. 

 Por fim, a ideia de inclusão é pensada para todos os setores inclusive para a 

mídia, visto que muitas vezes ela se constitui no elo entre as pessoas e a solução para 

seus problemas, no entanto, essa mesma mídia precisa olhar para as pessoas com 

deficiência e dar a esse público a possibilidade de ser parte integrante das produções, 

mas, principalmente, que esses seres humanos possam se enxergar e serem 

percebidas como pessoas dentro da produção midiática e, para tanto, é preciso 

entender e vencer o capacitismo e suas faces. 
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CAPÍTULO 16    
A AFETIVIDADE PRESENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL INDÍGENA 
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RESUMO: A educação infantil é a base da construção dos saberes, o educador não 
deve só ensinar o conteúdo, mas ensinar a amar, a ter empatia com o outro, uma vez 
que o mesmo é visto como referencial para as crianças em desenvolvimento. Para 
haver aprendizagem necessita de troca, essa troca deve ser permeada de afetos: 
carinho, compreensão, amor que são elementos marcantes na interação educador-
criança. O educador hoje deve estar  inteirado da importância de educar afetivamente, 
visando o melhor desenvolvimento do educando. Visto que a interação afetiva auxilia 
na compreensão dos saberes. O referido trabalho tem como tema A afetividade 
presente na Educação Infantil Indígena. Foi realizado no Pré II (2º período) turno 
vespertino, na Escola Municipal Indígena AEGATU DECATUCU, na comunidade de 
Umariaçu II. Tendo como objetivo a investigação da importância da afetividade para o 
processo de ensino e aprendizagem na educação infantil indígena. Para obtenção dos 
dados foi utilizada a pesquisa qualitativa, observação  participante, entrevista e roda 
de conversa. De acordo com os dados obtidos concluímos que as educadoras 
indígenas compreendem que a afetividade é fator importante na aprendizagem das 
crianças, pois quando são bem acolhidas no ambiente escolar, elas conseguem expor 
seus sentimentos, o qual melhora a socialização entre elas e a curiosidade para 
aprender. Assim, ficou comprovado que para se ter uma aprendizagem mais 
significativa é necessário que os afetos se façam presentes na prática docente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil Indígena; Afetividade; Educador-criança. 
 
ABSTRACT: The educator must not only teach the content, but teach to love, to 
empathize with the other, since the other is seen as a reference for the developing 
children. For there to be learning, an exchange is required, and this exchange must be 
permeated with affection: affection, understanding, love, which are key elements in the 
educator-child interaction. The educator today must be aware of the importance of 
educating affectively, aiming at the best development of the student. Since affective 
interaction helps in the understanding  of knowledge. The theme of this work is 
Affectivity in Indigenous Preschool Education. It was carried out in the Pre II (2nd 
period) afternoon shift, in the Municipal Indigenous School AEGATU DECATUCU, in 
the Umariaçu II community. The objective was to investigate the importance of 
affectivity in the process of teaching and learning in indigenous early childhood 
education. To obtain the data we used qualitative research, participant observation, 
interviews and conversation circle. According to the data obtained we concluded that 
the indigenous educators understand that affectivity is an important factor in children's 
learning, because when they are welcomed in the school environment, they can 
expose their feelings, which improves the socialization among them and their curiosity 
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to learn. Thus, it was proven that in order to have a more significant learning it is 
necessary that the affections are present in the teaching practice. 
 
KEYWORDS: Indigenous Early Childhood Education; Affectivity; Educator-child. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como temática “A afetividade presente na Educação Infantil 

Indígena”. A temática surgiu a partir de uma visita em uma classe de pré-II na Escola 

Municipal Indígena AEGATU DECATUCU, e após a leitura de diversas obras literárias 

que relatam a importância da construção dos afetos. A partir dessas leituras foi 

percebida  a fundamental importância do papel do educador nesse nível de ensino, 

que de acordo com as leituras se tornou compreensível que só se estimula e se ensina 

através do afeto e carinho. 

No transcorrer desse trabalho aborda-se a importância do olhar do educador 

indígena em relação às crianças, e relata também a importância dos afetos e da 

autoestima  na vivência de sala de aula. Aprendizagem é feita de afetos, devem ocorrer 

com amor. 

É como se cada momento, nos déssemos a chance de trazer à luz da 

consciência um pouquinho do eu escondido. Vamos decodificando, lendo 

sílabas, palavras,  sentenças e de repente nos sentimos capazes de ler o 

texto inteiro. Isso traz uma alegria ímpar. Sentir, saber o que sentiu, 

compreender o que sentiu, o que isso indica fazer. É prazeroso sacar-se, é 

ganhar um amigo fiel e presente (LUCCA, 1998, p.191). 

 

Com suas capacidades afetivas e cognitivas expandidas pela contínua 

construção,  os educandos tornam-se capazes de investir afeto e de ter sentimentos 

validados neles mesmos. O afeto é o princípio norteador da auto-estima e, após, 

desenvolvido o vínculo afetivo, a aprendizagem do educando e seu bem-estar são 

conquistas realizadas. 

Pela vivencia se constrói a afetividade, assim como o conhecimento, sendo 

também da escola e do educador a tarefa de despertar no educando as 

potencialidades do  coração. Conforme afirma Nascimento, (2021, p.5): 

No meio escolar, a afetividade se constrói em decorrência da relação que a 

criança estabelece com seus pares. No decorrer do desenvolvimento, os 

vínculos afetivos vão se ampliando e a figura do professor surge com grande 

importância na relação de ensino e aprendizagem. 
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Ou seja, cada dia mais, nós precisamos de afeto. Afeto inclui sentimentos, 

interesses, desejos, tendências, valores, emoção e respeito. Em geral, o afeto 

apresenta várias dimensões, incluindo os sentimentos subjetivos, como amor, raiva, 

depressão e aspectos expressivos, como sorrisos, gritos e lágrimas. 

Neste pensar vale ressaltar o que nos diz Piaget (apud LIMA, 2000, p.90): “Que 

o comportamento inteligente e a afetividade são inseparáveis, dois aspectos do 

mesmo fenômeno. Para que a inteligência funcione é preciso o motor da afetividade”. 

Este autor deixa claro que a afetividade é o agente motivador da atividade 

cognitiva, nesse sentido não se pode pensar numa aprendizagem fria, sem as 

emoções e os afetos. Lima reforça essa ideia quando concorda com Piaget ao afirmar 

que a educação  envolvendo a afetividade: 

Consiste em garantir o interesse pelas pessoas ou pelas atividades (o objeto 

amado é aquele que mais satisfaz os desejos ou as carências do indivíduo 

representando o objeto máximo de interesse). A afetividade, pois, manifesta- 

se pelos interesses, pela motivação, pelo grau de dinamismo e pelo 

dispêndio de energia. Jean Piaget admite que desregulações de caráter 

afetivo podem obstruir o funcionamento da atividade cognitiva (da mesma 

forma como as motivações afetivas intensificam a operacionalidade 

intelectual) (LIMA, 2000, p.91). 

 

Entre suas responsabilidades a educação infantil assume a de estimular e 

proporcionar relações sociais e o desenvolvimento afetivo. A criança deve ser a 

prioridade  maior do ensino, precisa de um ambiente reciproco onde seja respeitada, 

aceita tal como  é obtendo condições para se desenvolver afetivamente. 

A afetividade se constrói no convívio diário não se restringindo ao contato físico, 

mas na interação que se estabelece entre o educador e o aprendiz. Ambas as partes 

tem maneira particular de se expressar, comportamentos, valores, medos, desejos, 

sentimentos que afetam as relações e consequentemente o processo de 

aprendizagem. 

Nesse sentido o professor precisa mediar à estabilidade emocional, criando 

vínculos amistosos, para que não desande o processo de ensino e aprendizagem. 

O objetivo desse estudo foi de investigar a importância da afetividade para o 

processo de ensino e aprendizagem, identificando se as metodologias utilizadas pelo 

educador indígena favorecem a construção reciproca dos afetos na interação aluno-

aluno,  educador-aluno, no intuito de uma aprendizagem mais afável e gratificante. 

Este trabalho traz contribuições para aqueles educadores que almejam uma 
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aprendizagem mais satisfatória, ressaltando que a mesma se debruça no vinculo 

dos afetos. A carência desse componente pode desencadear um declínio na interação 

do educador e da criança o que implica na aprendizagem como fator negativo. 

A afetividade deve permear a pratica pedagógica do educador indigena na sala 

de aula, uma vez que o educador é “espelho” para as crianças. 

Para a realização deste estudo utilizamos a pesquisa qualitativa, como 

métodos: de abordagem o dialético, de procedimentos o observacional. Para a coleta 

de dados descritivos, lançamos mão de observações que aconteceram por meio do 

contato direto da pesquisadora com as crianças em sala de aula. Também foram 

realizadas roda de conversa com as crianças indígenas (com auxilio de uma interprete 

Tikuna, pois as crianças não falam a língua portuguesa), entrevista com os pais (com 

auxílio da interprete Tikuna). E em outro momento entrevista com as educadoras. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É compromisso de a escola visar o desenvolvimento integral da criança 

nos  aspectos: físico, intelectual, afetivo e social. Quando aqui enfatizamos o aspecto 

afetivo, é porque o mesmo é de suma importância para aquisição dos 

conhecimentos, onde o professor precisa estar atento às emoções expressas, e os 

sentimentos que estão sendo  desenvolvidos, muitas das expressões  das crianças 

podem significar  um pedido de  socorro, ou uma atenção mais afável, cada mudança 

de comportamento tem seus motivos. Para Wallon (1992, p. 89) “a educação da 

emoção deve ser incluída entre os propósitos da ação pedagógica, o que supõe o 

conhecimento intimo do seu modo de funcionamento”. 

Eis o grande desafio educar crianças mas também é uma missão maravilhosa. 

A “tarefa de educar crianças de 3 aos 5 anos, ou seja, a Educação Infantil, tem uma 

importância inegável, pois a formação e o preparo desses seres em desenvolvimento 

vão  se refletir diretamente, no futuro, no que será sua vida adulta. ” (POLI, 2010, p. 

13) 

Verdadeiramente educar crianças é um compromisso de honra que une amor, 

dedicação, empatia e paciência da parte do educador. O mesmo precisa instigar esses 

sentimentos no educando, principalmente quando seus educandos são crianças, as 

quais necessitam de confiança e compreensão. 

No âmbito da educação infantil, a inter-relação da educadora com o grupo de 
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crianças e cada um em particular é de suma importância, pois a interação com os 

mesmos cria uma proximidade afetiva, o que possibilita a construção de 

conhecimentos. O suporte afetivo do conhecimento passa por essa inter-relação que 

é o fio condutor,. 

Para Piaget, a afetividade e a razão constituíram termos complementares: 

“a afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o que 

possibilitaria ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados, e obter êxito nas 

ações”. (LA TAILLE, 1992, p. 66). Assim, poderíamos dizer que o educador pecaria 

em separar os aspectos cognitivos dos aspectos emocionais uma vez que ambos estão 

interligados, o que implica dizer que os laços afetivos influenciam sobremaneira o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Um ambiente frio e triste não proporciona a alegria em aprender. A criança ao 

entrar na escola pela primeira vez precisa ser muito bem recebida, porque nesse 

momento dá-se um rompimento de sua vida familiar para iniciar-se uma nova 

experiência, e esta deverá ser agradável. Mais do que nunca ela necessitará de afeto, 

compreensão e  confiança. 

Os resultados positivos de uma relação educativa movida pela afetividade 

opõem-se aquelas apresentadas em situações em que existe carência 

desse componente. Assim, num ambiente afetivo, seguro, os alunos 

mostram-se calmos e tranquilos, constroem uma autoimagem positiva, 

participam efetivamente das atividades propostas e contribuem para o 

atendimento dos objetivos educativos. No caso contrario o aluno rejeita o 

professor a disciplina por ele ministrada, perde o interesse em frequentar a 

escola, contribuindo para seu fracasso escolar. O professor que possui a 

competência afetiva e humana percebe seu aluno em suas múltiplas 

dimensões e totalidade. (RIBEIRO E JUTRAS, 2006 p. 39-45) 

 

O afeto do professor, a sua sensibilidade e a maneira de se comunicar com as 

crianças vai influenciar no modo de agir das mesmas. Há necessidade que se crie 

vínculos  afetivos entre educador-aluno, aluno-aluno. 

Para Wallon (1992) a escola precisa ser repensada como um espaço com mais 

possibilidades, para ele a escola precisa proporcionar espaço para a emoção e o 

pensamento da criança. Assim, a escola precisa ter como pressupostos uma 

educação pautada na compreensão e cidadania que seja capaz de criar vínculos 

amistosos de respeito mútuo, integração dos direitos e deveres na convivência diária 

do âmbito escolar.  Como explicita Nascimento (2021, p.7): 
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Como na escola não é diferente, essa deve oferecer atividades e dinâmicas 

no sentido de favorecer os laços afetivos entre as crianças/crianças e 

crianças/adultos ensinando respeito mútuo e valorizando a individualidade 

de cada pessoa. Quando as relações interpessoais vão muito bem, as 

crianças exercitam a empatia, praticam a solidariedade e a capacidade de 

conviver com  as diferenças. 

 

A escola como primeiro agente socializador fora do âmbito familiar da criança 

indigena, torna-se a base da aprendizagem, se esta, oferecer condições necessárias 

para que a criança se sinta segura, protegida e compreendida. 

É oportuno perceber que os espaços de aprendizagem na escola indígena não 

se limitam à sala de aula. Atividades como: cantar, contação de histórias, roçar, 

plantar, pescar, são ações que exigem sair da sala de aula e vêm carregadas de uma 

aprendizagem significativa (significado) para todos que dela participam. A 

aprendizagem a que nos referimos exige que o conhecimento seja refletido e 

pesquisado pelas crianças e educadores juntamente com outros membros da sua 

comunidade. 

Descreve-se a escola indígena chamando a atenção para um contexto: a 

educação indígena, vista como uma educação diferenciada, onde as pessoas 

aprendem e têm atitudes diferenciadas das demais escolas não indígenas. Percebe-

se que tudo é diferente, o modo pelo qual as crianças se aglomeram, dialogam, a 

maneira como os educadores falam com seus estudantes, como reagem e como agem 

mediante tal situação. 

No interior da escola, a organização espacial dos alunos também segue essa 

flexibilidade, o que mais ocorre é o agrupamento espontâneo em torno das cadeiras 

já colocadas em sala de aula. 

A criança indígena aprende a sua língua materna, identifica sua matriz étnica e 

deve ser respeitada, diante de sua cultura, sob qualquer ângulo. Ela se desenvolve 

de forma ampla, integral, aprenderá a viver e a conviver dentro de seu contexto sócio 

cultural de maneira harmônica e afetiva. Seu desenvolvimento dependerá, 

inicialmente, de ser cuidada como qualquer criança: cuidados com a saúde, educação, 

segurança e proteção. Esses eixos estão descritos no Referencial Curricular da 

Educação Infantil. 

O educador indígena ministra aulas em sua língua materna e língua 

portuguesa, com os processos próprios de aprendizagem, trazendo assim o novo 

formato na alfabetização materna, valorizando a identidade cultural e preservando a 
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cultura indígena.  A educação infantil no interior das comunidades indígenas ocorre 

espontaneamente e de maneira prazerosa, interativa, natural e afetiva. 

Como nos lembra Melià (1979), 

O índio se educa pelo prazer de viver, não somente para sobreviver. A 

criança  indígena vive a sua comunidade, interage intensamente com todos, 

adultos, adolescentes e outras crianças, e isso inclui festas, rituais, 

atividades produtivas, como a caça, a pesca, o roçado, acompanhando o 

adulto e se formando neste processo. 

 

Fica evidente que o educador indígena não seja apenas um mero reprodutor 

da realidade vigente, mas sim um agente transformador da realidade. 

Quando baseada no respeito, na dignidade, na integridade, na capacidade, 

na abertura, no amor, na compaixão e no interesse legitimo pelo próximo, a 

relação professor-aluno se torna um convívio de colaboração e apoio 

mútuos, voltado para o desenvolvimento de cada um. (POLI, 2010, p. 107.) 

 

Além de possuir amplos conhecimentos, o educador deve ter sempre em mente 

que nessa faixa etária é que se formam as bases da personalidade do indivíduo, não 

basta  apenas o uso das técnicas educacionais, mas ele terá de doar a si mesmo. 

 

3. METODOLOGIAS E RESULTADOS 

 

O presente trabalho é de cunho qualitativo. Foram utilizadas para a realização 

desse trabalho: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo onde os resultados obtidos 

enfatizaram a importância do tema. Como método de abordagem foi utilizado o 

método dialético. Empregou-se também o método observacional para melhor 

assimilação da observação dos fenômenos em discussão na educação infantil 

indigena. 

A pesquisa aconteceu na Escola Municipal Indígena AEGATU DECATUCU, a 

mesma esta situada na Comunidade Indigena de Umariacu II, nesta instituição 

acompanhamos as crianças duas vezes por semana, utilizou-se caderno de campo 

para registrar todos os momentos vividos durante o acompanhamento em sala de 

aula. Foram  feitas anotações, descrevendo como as crianças interagiam umas com 

as outras, os comportamentos e atitudes das mesmos, o grau de amizade, 

companheirismo entre elas. As atitudes da educadora mediante a essas questões 

também foram observadas. Durante a permanência em sala de aula concluiu-se que 

a educadora ministra aulas onde se fazem  presentes os afetos conseguindo motivar 
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mais as crianças quanto a aprendizagem. 

Durante as observações junto às crianças indígenas, percebeu-se que estas 

tinham grande afinidade entre si, bem como com a educadora, buscavam sempre 

realizar as atividades escolares e brincadeiras juntas. Elas nunca estão só, sempre 

estão em grupo. Foi muito gratificante perceber como as crianças indígenas são 

alegres e se ajudam mutuamente. Percebeu-se também que as educadoras indígenas 

que expressavam mais carinho e dedicação pelas as crianças, sempre as estavam 

motivando. Já as que não davam atenção suficiente às crianças, estas não 

demonstravam companheirismo. 

A maneira como as educadoras indígenas, diferentemente das não indígenas, 

agiam com as crianças foram momentos que muito chamou atenção durante as 

observações. As professoras foram entrevistadas pela pesquisadora. 

Realizou-se com os pais dos alunos da referida turma entrevista não 

estruturada (com auxilio de uma interprete Tikuna). Durante a entrevista foi perceptível 

o interesse dos pais por uma educação onde o amor, a compreensão e o respeito se 

façam presentes. Todos afirmaram que é importante que seus filhos tenham uma 

professora que carinhosa, companheira, que realmente goste de crianças. Segundo 

os pais ainda existem por ai professoras que trabalham só pelo dinheiro. 

Combinamos também com algumas crianças da turma, uma roda de conversa 

(com a ajuda da interprete Tikuna, pois as crianças não falavam a língua portuguesa). 

A principio algumas crianças estavam apreensivas, mas no decorrer da conversa elas 

foram se acalmando, acredita-se que durante a pesquisa o momento da roda de 

conversa com as  crianças foi um dos momentos mais interessantes, porque à medida 

que a interprete ia conversando com elas a respeito da temática éramos 

surpreendidas com suas respostas (traduzidas pela referida interprete). Falavam com 

entusiasmo sobre seus amigos, e, da importância de ter os mesmos em sua vida, das 

brincadeiras que realizam juntos, da ida pra casa, de como se ajudam na sala de aula. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista esse nível de ensino como primeira base sistemática e 

educação formal na vida da criança indígena, pode-se concluir que a afetividade deve 

sempre permear a prática pedagógica, visto que quando ensinados com amor, torna-

se mais prazerosa a aprendizagem. 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 470424-4706, may. 2021 ISSN: 2525-8761 311 

Só acontece um aprendizado verdadeiro quando a criança é vista como base 

principal do contexto educacional e não como um simples objeto no processo de 

ensino e aprendizagem. 

O educador indígena precisa educar com o amor, escutar suas crianças com o 

coração. De acordo com o que foi analisado e pesquisado durante o desenvolvimento 

da pesquisa verificou-se a importância do educador movido por sentimentos 

empáticos que  compreende, que se doa, que ama e acima de tudo, edifica junto as 

crianças o “sentimento  de pertença” de ser indígena. Para que esse sentimento seja 

edificado demandara de um  conjunto de valores como: solidariedade, cooperação, 

generosidade, requerendo um compromisso com o outro, para a vida em sociedade. 

O tipo de relacionamento entre educador e criança contribui para a promoção da 

autonomia da criança. 

O educador infantil tem que ter sensibilidade e conhecimento dos sentimentos 

próprios e alheios, disponibilidade corporal e o envolvimento afetivo. Essas são 

qualidades essenciais tanto na escola indígena como na escola não indígena. 

E através dos laços afetivos que o educador consegue um relacionamento mais 

estreito com o educando. A afetividade na vivencia diária, experimentada nas atitudes 

concebidas em sala de aula, desde o mais simples afago que a criança recebe da 

educadora  na chegada à escola, como um aceno de despedida no fim de cada aula. 

Os afetos são estimuladores e enriquecedores para o ato de ensinar e 

aprender. Quando exprimido esse carinho afável pelas crianças indígenas, elas 

passam a ver a escola  como um lugar agradável de estar sem medo de compartilhar 

sentimentos e emoções. 

Compete ao educador enquanto mediador do processo de ensino e 

aprendizagem,  oferecer as crianças um espaço onde elas possam viver e dividir as 

emoções. Dessa forma as crianças ficam mais atentas às atividades realizadas na 

escola levando-as a construção dos saberes. 

Recomenda-se aos educadores da educação infantil indígena e não indígenas, 

aqueles que ainda não estabelecem uma vivência afetiva, que estimulem as crianças 

construindo afetos verdadeiros transmitindo confiança para que as crianças 

expressem suas emoções. 

Oferecer as crianças oportunidades de ser educados amavelmente é essencial, 

onde os ensinamentos venham de forma agradável, contextualizados. 

Desta forma afetividade é fator importante no processo de ensino e 
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aprendizagem, ela é o combustível desse processo, pois quando este falta, a 

aprendizagem regride. 

Concluímos este trabalho que muito nos fez refletir sobre o verdadeiro papel do 

educador na vida da criança, e o quanto ele pode influenciar na vida delas positiva ou 

negativamente. O educador precisa enxergar cada criança como um ser único que 

precisa  aprender de forma amorosa. Mas, acima de tudo precisa compreender que é 

preciso amor, respeito, atenção, flexibilidade, paciência para que verdadeiramente 

seja efetivada a aprendizagem das mesmas no calor dos afetos. 
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CAPÍTULO 17  
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RESUMO: As unidades de conservação de proteção integral são componentes 
centrais da política brasileira de conservação da natureza. São responsáveis pela 
conservação dos maiores fragmentos de ecossistemas naturais, juntamente com 
Terras Indígenas. Porém, é lícito se perguntar se apenas a proteção desses 
fragmentos assegura a conservação da biodiversidade no longo prazo, uma vez que 
a fragmentação dos ecossistemas e a consequente fragmentação de populações 
naturais pode levar ao aumento na taxa de extinção das espécies. Postula-se que a 
conservação das comunidades naturais depende da proteção do conjunto dos 
diversos remanescentes de ecossistemas nativos e da ampliação da conectividade 
entre esses fragmentos, reduzindo o isolamento e favorecendo um maior fluxo gênico 
das populações silvestres. Esta nova abordagem passou a considerar a escala da 
paisagem, o que requer a inclusão da sociedade nos processos de conservação e uso 
sustentável da biodiversidade, levando à noção de Corredores Ecológicos ou 
Corredores de Biodiversidade. A implantação desses corredores foi adotada como 
estratégia de conservação da biodiversidade que inclui as dimensões humanas, 
tornando os corredores ferramentas de ordenamento territorial com objetivo de: 1) 
fortalecer as áreas protegidas, 2) conservar o conjunto dos remanescentes de 
ecossistemas e 3) aumentar a permeabilidade da paisagem ao fluxo de espécies. De 
forma indissociável, somente o desenvolvimento e consolidação de atividades 
humanas sustentáveis nos corredores suportam uma tal abordagem. Os diversos 
objetivos da estratégia de conservação de Corredores Ecológicos são discutidos neste 
artigo. 
 
PALAVRAS CHAVES: Corredores ecológicos; Biodiversidade; Conservação da 
natureza. 
 
ABSTRACT: Full Protection Areas are central components of Brazil's nature 
conservation policy. These areas are responsible for protecting large fragments of 
natural ecosystems, as well as Indigenous Lands. However, it is legitimate to ask 
whether the preservation of these fragments by itself ensures the long-term 
conservation of biodiversity. After all, the fragmentation of ecosystems, and the 
consequent fragmentation of natural populations, can lead to an increase in the rates 
of species extinction. It is postulated that the conservation of natural communities 
depends on the protection of the remaining native ecosystems, and on the expansion 
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of connexion between these fragments, reducing isolation and enhancing a greater 
gene flow of wild populations. This new approach takes the scale of the landscape into 
account, requiring the participation of society in the processes of conservation and 
sustainable use of biodiversity, which leads to the notion of Ecological Corridors or 
Biodiversity Corridors. The implementation of these Corridors was adopted with the 
purpose of finding biodiversity conservation strategies that include human dimensions, 
making the corridors a tool for territorial ordering with the goals of: 1) strength protected 
areas, 2) conserve the set of remaining ecosystems and 3) increase the permeability 
of the landscape to the flow of species. Along with that, only the development and 
consolidation of sustainable human activities in the Corridors are able to confirm such 
an approach. The various objectives of the Ecological Corridor Conservation Strategy 
are addressed in this paper. 
 
KEYWORDS: Ecological corridors; Biodiversity; Nature conservation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Corredor Ecológico foi utilizado para definir iniciativas que visam 

ampliar o fluxo de espécies silvestres entre fragmentos de ecossistemas naturais, com 

vistas à conservação de suas populações. Inclui estratégias e ações que variam em 

escala de planejamento e implantação segundo as espécies consideradas e suas 

áreas de vida. 

Uma caracterização inicial deste conceito refere-se a corredores de vegetação. 

Com abrangência local, propiciam a conexão física entre fragmentos, a partir da  

restauração de áreas localizadas entre os mesmos. Sua relevância para a 

conservação de espécies foi demonstrada por diversos trabalhos (NOSS, 1987; 

DAMSCHEN et al. 2006; CARLOS, 2006; MESQUITA, 2009; RODRIGUES; 

MOREIRA; FREIRE. 2020). Ainda podem representar um instrumento de gestão 

ambiental quando são restauradas áreas protegidas, tais como Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) ou as  reservas legais. 

Porém, a implantação dos corredores de vegetação tem um papel limitado. São 

importantes para a conservação de determinadas espécies, em curto prazo e em 

locais específicos. Entretanto, o conceito de “novos ecossistemas”, formulado 

recentemente, leva a considerar a hipótese de que áreas restauradas apresentam 

traços permanentes de  sua origem antrópica podendo ou não serem sustentáveis ao 

longo do tempo (EVERS et al., 2018). Ainda, para a conservação dos processos 

ecológicos e evolutivos que garantem a manutenção da diversidade biológica em 

longo prazo, as estratégias para garantir o fluxo de espécies silvestres entre os 

remanescentes de ecossistemas precisam atuar em variadas escalas espaço-

temporais, como assinalado por NOSS, já em 1991. 

Em outra perspectiva, considerar os Corredores Ecológicos como recortes de 

gestão territorial é uma política que está em implantação em diversas partes do mundo 

como Holanda ou Austrália (MELLO, 2013). Consiste em elaborar e aplicar estratégias 

de conservação em múltiplas escalas com vistas a conciliar a conservação dos 

ecossistemas e espécies com a sustentabilidade ambiental e suas dimensões 

socioeconômicas. 

O presente trabalho discute as dificuldades para a conservação da 

biodiversidade  a partir da implantação de políticas limitadas à proteção dos grandes 

fragmentos de ecossistemas naturais e analisa o potencial da implantação de 
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Corredores Ecológicos como ferramentas para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. 

 

2. FRAGMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Os efeitos da fragmentação de habitats sobre a conservação das espécies 

silvestres são estudados há anos. Pelo menos, desde que Preston (1962) demonstrou 

a existência de uma relação entre a extensão dos habitats e o número de espécies. 

Posteriormente, com a publicação da Teoria da Biogeografia de Ilhas (McARTHUR & 

WILSON, 1967) muitos trabalhos foram realizados para discutir a relação entre a 

extinção das espécies e a fragmentação, considerando os fragmentos de 

ecossistemas como similares a ilhas. 

Parte   desses   estudos   abordou   a   definição   do melhor design 

para o  estabelecimento de áreas protegidas. Alguns autores afirmavam ser melhor 

conservar  áreas contínuas em comparação com áreas separadas com igual extensão, 

pois a primeira  teria capacidade de manter maior número de espécies (THERBORG, 

1974, WILSON & WILLIS, 1975; DIAMOND & MAY, 1976). Essa afirmativa se baseia 

na existência de uma relação direta entre o tamanho das ilhas e a riqueza de espécies, 

de forma que a diminuição da área implica redução do número de espécies, 

segundo a teoria do  Equilíbrio Insular da Teoria da Biogeografia de Ilhas (McARTHUR 

& WILSON, 1967). 

Porém, Simberloff & Abele (1976a) mostraram que, dependendo da capacidade  

de colonização das espécies que formam o pool de espécies que pode migrar para 

um determinado fragmento, é possível construir uma previsão baseada nesta teoria 

que indique maior riqueza em duas áreas separadas, quando comparadas com 

uma área contínua de tamanho semelhante, e vice-versa. Portanto, criar várias áreas 

protegidas pequenas poderia ser uma estratégia de conservação das espécies. 

Essa discussão, que ficou conhecida pelo acrônimo SLOSS (single large or 

several small), prosseguiu com críticas à concepção de Simberloff e Abele por parte 

de Therborg (1977) e Diamond (1977). Estes autores afirmam que pequenos 

fragmentos não garantem a manutenção de espécies que requerem uma determinada 

área ou  população mínima para sua manutenção em longo prazo, nem a preservação 

de todos os níveis tróficos existentes em fragmentos maiores. Além disso, afirmam 

que as espécies  existentes nesses fragmentos estão sujeitas a processos de extinção 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p.47042-47063, may. 2021 ISSN: 2525-8761 318 

mais rápidos. 

Cole (1981), em resposta à Simberloff e Abele, afirma que apenas em condições 

nas quais um sistema apresenta poucas espécies ou quando se estabelecem 

pressupostos biologicamente implausíveis, como habilidades iguais para a 

colonização entre as espécies, é que fragmentos maiores podem possuir menor 

quantidade de espécies do que dois ou mais fragmentos cuja soma das áreas seja 

semelhante. Estudos posteriores confirmaram que os maiores fragmentos tendem a 

possuir diversidade biológica maior do que aquela observada em fragmentos menores, 

conforme mostrou Turner (1996) para florestas tropicais. E a taxa de extinção das 

populações silvestres tende a aumentar com a redução do tamanho dos fragmentos 

(SOULÉ & SIMBERLOFF, 1986). 

Isto não significa que preservar os fragmentos maiores garante a conservação 

da diversidade biológica. A diferença na biodiversidade entre fragmentos de tamanhos 

distintos pode ser pequena ou não ocorrer para muitos grupos de seres vivos e 

fragmentos menores podem possuir espécies que não são observadas fragmentos 

em maiores (SOULÉ & SIMBERLOFF, 1986; TURNER, 1996). 

É licito considerar que diferenças significativas podem existir entre biomas e, 

inclusive, entre diferentes núcleos endêmicos no mesmo bioma. Basta confrontar os 

ecossistemas dos trópicos aos de regiões temperadas ou os distintos núcleos 

endêmicos  da Floresta Atlântica. Portanto, uma estratégia de conservação do 

conjunto de fragmentos, independente de seus tamanhos, pode preservar a 

biodiversidade e seus mecanismos evolutivos primeiro na escala das paisagens e, em 

último termo, na  totalidade do bioma. 

 

2.1 Conservação de sistemas fragmentados sob a ótica da biologia de populações 

 

Conservar apenas os fragmentos maiores não garante a conservação de 

diversas  espécies em longo prazo, na medida em que impõem um limite ao tamanho 

de suas populações. Dependendo das espécies e da região, mesmo os maiores 

remanescentes de ecossistemas podem ser limitantes. Isto é particularmente 

verdadeiro para populações naturalmente pequenas, como grandes predadores, em 

biomas muito fragmentados. Populações menores tendem a ser mais vulneráveis a 

eventos demográficos e ambientais  aleatórios (entradas de espécies competidoras, 

mortalidade por patógenos, alterações ambientais) e a problemas genéticos derivados 
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da endogamia (cruzamentos consanguíneos), tornando-se mais suscetíveis à 

extinção local (THERBORG, 1974; SHAFFER, 1981; SOULÉ, 1983; SOULÉ & 

SIMBERLOFF, 1986). A existência adicional de pequenos fragmentos pode contribuir 

para a viabilidade dessas populações. 

A distribuição espacial de muitas espécies em ambientes fragmentados 

também indica que a conservação do conjunto de fragmentos é essencial. Populações 

de muitas espécies podem estar estruturadas espacialmente em subpopulações 

heterogeneamente distribuídas na paisagem em função da distribuição dos habitats 

remanescentes, formando metapopulações (LEVINS, 1969a; LEVINS, 1970). A teoria 

das metapopulações postula, nesses casos, um aumento da variabilidade genética, 

uma vez que os menores fragmentos podem abrigar populações silvestres com 

variados graus de isolamento em relação àquelas inseridas nos maiores 

remanescentes. 

A persistência de subpopulações pode ocorrer mesmo que haja a extinção local 

em um fragmento, a partir da recolonização deste fragmento por indivíduos vindos de 

populações situadas em fragmentos próximos (efeito resgate) (BROWN & KODRIC- 

BROWN, 1977). Assim, em uma paisagem, a taxa de extinção local de uma 

determinada  espécie tende a reduzir-se com o aumento do número de fragmentos 

ocupados por aquela espécie (HANSKI, 1982). Consequentemente, a conservação do 

conjunto de fragmentos reduz a probabilidade de extinção das espécies e pode 

assegurar a viabilidade de suas populações em uma paisagem, mesmo quando 

ocorrem extinções transitórias em alguns remanescentes. 

As subpopulações que habitam determinados fragmentos podem apresentar 

taxas de mortalidade superiores às taxas de natalidade (populações sumidouro), mas 

ainda assim se manterem em longo prazo a partir da entrada de indivíduos que 

migram de outros fragmentos, onde as subpopulações apresentam taxas de 

natalidade mais elevadas que as taxas de mortalidade (populações fonte) (PULLIAM, 

1988). Esse processo evita o aumento excessivo das populações fonte, que 

comprometeria os  recursos necessários à manutenção das mesmas, além de garantir 

a manutenção das populações sumidouro. 

Vale ressaltar que a fragmentação não gera as mesmas consequências para 

todas as populações silvestres. Dependendo da mobilidade das espécies e das 

características do entorno dos remanescentes, processos que representam 

significativa fragmentação de habitats para uma determinada espécie pode ser pouco 
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relevantes para outra. Assim, há espécies que se distribuem no conjunto de 

fragmentos existentes em uma paisagem, mas não formam subpopulações. Para 

essas espécies, a fragmentação de ecossistemas remanescentes não representa uma 

fragmentação relevante de habitats. Há um fluxo gênico entre os indivíduos que 

habitam o conjunto de fragmentos, seja pela locomoção física de animais ou devido a 

processos de polinização dos vegetais. Desse modo, o conjunto de indivíduos de uma 

determinada espécie forma apenas uma população. Neste caso, a existência dos 

fragmentos menores também é relevante, assim como a conservação das 

características da paisagem que garantem o fluxo desses seres vivos entre 

fragmentos: a distribuição espacial dessas populações inclui o conjunto de fragmentos 

e as áreas entre fragmentos e não apenas os maiores remanescentes. 

Em síntese, a sobrevivência de muitas populações silvestres e a manutenção 

dos  processos evolutivos que agem sobre elas requerem que as espécies possuam 

fluxo de indivíduos entre fragmentos. Tal fluxo depende do grau de isolamento dos 

fragmentos, determinado pela taxa de imigração de cada população (WIENS et al., 

1993). 

Uma vez que esta taxa está relacionada, entre outros fatores, à natureza da 

matriz existente entre os fragmentos e ao risco de mortalidade de dispersores, 

podemos deduzir  que o nível de conectividade entre os fragmentos de ecossistemas 

é relevante para a  persistência das espécies silvestres em ambientes fragmentados. 

O grau ou nível de  conectividade representa a medida na qual a matriz da paisagem 

facilita ou dificulta o  movimento das espécies silvestres entre os fragmentos (FORMAN 

& GORDON, 1986). As questões levantadas acima evidenciam que, no longo prazo, a 

conservação da biodiversidade exige a manutenção das características ecológicas 

dos maiores e mais bem conservados remanescentes de ecossistemas, a 

conservação dos demais fragmentos e a existência de condições favoráveis ao fluxo 

de seres vivos entre eles. 

Isto requer uma política de conservação da natureza que não somente 

considere  as múltiplas escalas que englobam o conjunto de fragmentos de um mesmo 

ecossistema presente em vastas áreas, mas que seja capaz de assegurar a 

conectividade entre eles, conciliando as diversas atividades humanas e a 

sustentabilidade ambiental. 
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3. A CONSERVAÇÃO DOS REMANESCENTES: LIMITAÇÕES DA POLÍTICA DE 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

No Brasil, os princípios e práticas relacionados à conservação e gestão 

ambiental  foram, de forma geral, estabelecidos e implantados de forma divorciada do 

conhecimento científico, de modo que o sistema de áreas protegidas estabelecido no 

país não foi baseado ou adaptado à problemática sintetizada acima. Com a criação e 

implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral, a política de 

conservação da natureza brasileira está centrada, sobretudo, na proteção dos maiores 

fragmentos remanescentes de vegetação nativa (MEDEIROS, GARAY 2006). 

Paralelamente, subsiste o mito de uma natureza intocada na qual a presença humana 

está  excluída (DIEGUES, 1995). 

Assim concebido, o papel desta categoria de área protegida é difícil de ser 

cumprido, pois a gestão dessas Unidades de Conservação (UCs) é, amiúde, 

problemática  porque enfrenta diversos conflitos, seja com populações que moram no 

entorno ou dentro das próprias unidades, seja com proprietários que possuem terras 

em seu interior (BRASIL, 2002; AYRES et al., 2005; FREITAS et al, 2016). 

Parte desses problemas resulta de características especificas das UCs de 

Proteção  Integral, onde não é permitido a utilização direta dos recursos naturais. Em 

muitos casos, esta característica amplia a vulnerabilidade de populações já 

historicamente fragilizadas, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e caiçaras. A 

implantação desse  grupo de unidades acarretou em uma visão hegemônica contrária 

às UCs nos habitantes  das populações de entorno, como salienta o próprio Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), órgão gestor de grande parte das unidades (BRASIL, 2002). 

Além do impacto social desta política de conservação sobre as comunidades 

mais vulneráveis, ela tem se mostrado inadequada do ponto de vista da conservação: 

Considerar a biodiversidade unicamente sobre o aspecto taxonômico leva 

na prática a dissociar as populações dessas espécies das inúmeras 

interações que  possibilitam as suas estratégias adaptativas e a consequente 

sobrevida. Em épocas passadas tal enfoque possibilitou o legado histórico 

de plantas exóticas em diversos lugares da biosfera mesmo frente à 

possibilidade de utilização de espécies nativas. Baste o exemplo da 

presença de jaqueiras no Rio de Janeiro e de pau-ferro em ruas da Índia ou 

no Queensland australiano. (Garay, 2018 p. 126). 

 

 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p.47042-47063, may. 2021 ISSN: 2525-8761 322 

3.1 Necessidade de abordagens transdisciplinares para a gestão da biodiversidade 

na escala da paisagem 

 

Emerge dessa discussão a percepção de que a fragmentação dos 

ecossistemas é um dos principais problemas a ser enfrentado para conservar a 

biodiversidade e que este  enfrentamento requer uma discussão que extrapola os 

limites das ciências naturais e dos sistemas de conservação tradicionais. É necessário 

que a contribuição de disciplinas das  ciências sociais, como a economia e as ciências 

relacionadas à gestão, seja incluída nos modelos de conservação (POSSINGHAM et 

al., 2001, apud BARBAULT, 2006). 

BARBAULT (2006) afirma que a emergência, na década de 1980, de uma 

ciência voltada para a conservação da natureza - a Biologia da Conservação (SOULÉ 

&  ORIANS 2001) resultou na identificação de quatro necessidades complementares. 

A primeira é a necessidade de ampliar a escala das pesquisas ecológicas. É 

importante passar de abordagens estritamente populacionais a abordagens 

ecossistêmicas e macroecológicas, típicas da ecologia da paisagem. A noção de 

paisagem deve ser a menor unidade conceitual e metodológica, de modo a incorporar 

a dimensão espacial e os aspectos socioeconômicos e culturais. A segunda é a 

necessidade  do pesquisador de posicionar suas pesquisas no contexto de um mundo 

inteiramente influenciado pelo homem, o que obriga a utilização de conceitos e 

ferramentas das ciências sociais. O autor afirma ainda ser fundamental refletir e atuar 

numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, uma vez que a conservação 

só é efetiva quando  considera em suas políticas os interesses dos indivíduos e dos 

governos. A quarta necessidade, que é uma consequência das outras três, é o 

desenvolvimento de parcerias entre pesquisadores, gestores responsáveis pela 

conservação da biodiversidade e as pessoas que utilizam os espaços onde estão os 

ecossistemas prioritários para a conservação. 

Essa mesma perspectiva é apontada por outros autores, que argumentam que 

a gestão da biodiversidade precisa incorporar diferentes disciplinas científicas, mas 

também os gestores e usuários da diversidade biológica (GARAY, DIAS, 2001; 

GARAY, 2006). Não basta estruturar e implantar políticas e ações de conservação 

que supostamente garantam a proteção integral da floresta tropical, excluindo a 

relação direta com as pessoas. Inclusive, isso é, atualmente, uma premissa 

questionada, tendo em vista que a presença do homem nos ecossistemas acarreta 
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em diferentes interações homem-natureza e na formação de mosaicos de 

ecossistemas cujo funcionamento é sustentável (GARAY, 2018). Ademais, estudos 

recentes têm mostrado que, em territórios manejados por populações ancestrais, a 

conservação da biodiversidade pode ser favorecida. Ninis et al. (2021) expressam 

claramente essa questão ao discutirem resultados obtidos por Hill et al. (2019): 

Em 2019, um artigo publicado na revista Nature, baseado em pesquisas 

realizadas em 60 países, mostrou que as práticas das comunidades 

tradicionais são fundamentais para o manejo dos polinizadores, a 

preservação do meio ambiente e o bem-estar do homem em todo o planeta. 

A pesquisa concluiu que a posse consuetudinária de terras tradicionais 

fortalece a conservação da biodiversidade, ao promover sistemas agrícolas 

diversificados dentro de uma abordagem de soberania alimentar que 

proporciona benefícios mútuos para polinizadores e seres humanos. (Ninis 

et  al., 2021, p 190). 

 

Ressalta-se a necessidade da transdisciplinaridade na gestão da 

biodiversidade, que deve abranger o conhecimento técnico-científico das ciências 

naturais, mas requer também conhecimentos concernentes às disciplinas sociais e à 

gestão territorial e  ambiental e saberes próprios das populações locais (BURSZTYN; 

SAYAGO, 2006). 

Gestores e agentes sociais, geralmente ausentes da elaboração e 

implementação  das estratégias de conservação, passam a integrar os seus saberes 

e interesses num processo simétrico de parceria e construção de consenso. Trata-se 

de um procedimento de construção de novos conhecimentos a partir do diálogo entre 

os saberes científicos e  populares, naquilo que foi definido por Santos (2007) como 

Ecologia de Saberes. 

Na prática, o arcabouço conceitual e a estrutura institucional relacionados à 

gestão das unidades de conservação no Brasil não possibilitam uma dinâmica 

transdisciplinar dessa natureza. As ferramentas tradicionais de gestão restringem as 

ações aos limites da UC e, às vezes, a áreas imediatamente do entorno de maneira 

que,  em geral, não propiciam estratégias de conservação na escala da paisagem. 

Além disso,  as atribuições legais dos gestores das UCs, associada, muitas vezes, à 

uma visão estrita da conservação, levam a priorizar tarefas de preservação da 

natureza e de controle das ameaças a algumas espécies emblemáticas. Porém, 

questões cruciais relativas a seu entorno, tais como a sustentabilidade ambiental ou 

a diversidade sociocultural tornam- se secundárias. 

A formulação de políticas que garantam medidas concretas de conservação e 
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desenvolvimento sustentável requer uma outra abordagem que englobe não somente 

as  diferentes escalas espaciais, mas também os diferentes agentes sociais envolvidos 

e seus  saberes. Os Corredores Ecológicos, igualmente denominados Corredores de 

Biodiversidade, podem e devem ser construídos nessa base. 

 

4. CORREDORES ECOLÓGICOS 

 

O termo Corredor Ecológico engloba uma variedade de noções que dizem 

respeito a diferentes escalas espaciais e conceituais. Uma primeira acepção refere-

se simplesmente à conexão física entre fragmentos de ecossistemas remanescentes 

realizada mediante a restauração, em geral florestal, de áreas situadas entre esses 

fragmentos. 

O interesse desse tipo de proposta foi explicitado por Wilson & Willis (1975), 

que analisaram a importância da conectividade física construída por um corredor, 

segundo a teoria do Equilíbrio Insular da teoria da Biogeografia de Ilhas. Lembremos 

que esta teoria afirma que o número de espécies em uma área insular depende do 

equilíbrio dinâmico entre a extinção local das espécies e a entrada de indivíduos por 

migração. Assim, a restauração de áreas de conexão entre fragmentos de 

ecossistemas, ao facilitar a migração de indivíduos entre os fragmentos, tende a 

aumentar a riqueza de espécies e reduzir a probabilidade de extinção das mesmas em 

um determinado fragmento. 

Esta definição de Corredor Ecológico foi adotada pela União Internacional para 

a Conservação da Natureza a partir de 1980, quando esta instituição publicou sua 

Estratégia para a Conservação Mundial. Tal modelo de Corredores Ecológicos passou 

a  integrar as políticas públicas de conservação da natureza em diversos países do 

mundo,  especialmente na Europa e América do Norte (SIMBERLOFF et al., 1992). 

Críticas a estes corredores foram formuladas, tais como o pouco conhecimento 

empírico sobre as consequências de sua implantação e a necessidade de analisar 

esta implantação caso a caso (SIMBERLOFF & COX, 1987; SIMBERLOFF et al., 

1992). Em contrapartida, diversos estudos, inclusive na Mata Atlântica brasileira, 

indicam que  esse tipo de corredor ecológico traz mais benefícios à conservação das 

populações silvestres do que prejuízos (PARDINI et al., 2005; MESQUITA, 2009; 

RODRIGUES et al., 2020). 

Frente a esta polêmica, vale a pena ressaltar o caso da Holanda. A discussão 



 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p.47042-47063, may. 2021 ISSN: 2525-8761 325 

da validade da implantação desses corredores foi importante naquele país no final da 

década de 1990 e início dos anos 2000, quando estavam sendo definidas políticas de 

conservação da natureza. Dois grupos de estudos, incluindo pesquisadores, gestores 

e representantes da sociedade civil, foram constituídos para avaliar a validade da 

implantação destes corredores. As conclusões de ambos os grupos mostraram que a 

implantação de corredores favorece a conservação da biodiversidade e que deveriam 

ser implementados sem esperar um consenso da comunidade científica (VAN DER 

WINDT, 2008). 

Porém, a implantação de corredores de vegetação a partir da restauração 

de ecossistemas tem alcance limitado social e economicamente, gerando 

dificuldades de  realização em larga escala. As áreas entre os maiores fragmentos 

de ecossistemas são  de uso humano, onde a restauração dos ecossistemas naturais 

é largamente dependente dos proprietários, moradores ou usuários. Ademais, as 

próprias áreas dos fragmentos de maior porte possuem uso humano, muitas vezes 

praticado por comunidades tradicionais  que já ocupavam o território interagindo com 

os fragmentos há centenas ou mesmo  milhares de anos. Conectar os maiores 

fragmentos remanescentes a partir apenas da  restauração da vegetação original 

tende a ampliar a vulnerabilidade dessas populações. Do ponto de vista econômico, o 

custo para a restauração de ecossistemas é elevado, reduzindo a capacidade de 

governos e sociedade em aplicar esta política. Em  casos particulares, a parceria com 

os agentes sociais e suas instituições locais  possibilitam uma redução de custos. 

Em contrapartida os benefícios resultantes das  ações de restauração devem ser 

evidentes e significativos para a população local (GARAY 2006). 

Essas limitações geram restrição na escala de alcance das ações de 

restauração de ecossistemas para conectar fragmentos. O aumento da conexão entre 

conjuntos de fragmentos de grande relevância para a conservação requer objetivos 

políticos mais amplos, nos quais a implantação de corredores de vegetação seja 

apenas uma das ferramentas para aumentar a conectividade entre os remanescentes 

de ecossistemas. 

Cabe aqui mencionar que a restauração florestal pode representar um 

instrumento de sequestro de carbono, contribuir para o controle hídrico e do 

assoreamento de córregos e rios e reduzir processos erosivos nas encostas. Em 

contrapartida, sistemas agroflorestais, de produção orgânica ou agroecológica, por 

exemplo, podem contribuir para a sustentabilidade ambiental da paisagem como um 
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todo. Neste contexto se insere a definição de Corredor Ecológico como um recorte 

territorial para a implantação de políticas focadas na sustentabilidade ambiental e 

social, como explicitado a seguir. 

 

4.1 Corredores de biodiversidade - o avanço conceitual 

 

As primeiras concepções de Corredor Ecológico como um recorte territorial de 

gestão tinham um aspecto essencialmente voltado à preservação da natureza. 

Propostas apresentadas por pesquisadores norte-americanos em meados da década 

de 1980 para a criação de um corredor para proteger a Pantera da Flórida (Felis 

concolor coryi), por exemplo, recomendam o fechamento de rodovias e a proibição do 

acesso de pessoas a áreas centrais para a conservação, além da restauração de 

ecossistemas (CRISTHOFFER & EISENBERG, 1985; NOSS, 1985; NOSS & 

HARRIS, 1986). 

A definição de Corredor Ecológico como recorte territorial de gestão, que vem 

sendo discutida e implantada em diferentes partes do mundo desde a década de 1990, 

é mais abrangente: inclui os agentes sociais, considerando sua diversidade 

sociocultural, e insere a conservação na esfera do planejamento territorial (MELLO, 

2013). 

No Brasil, esta definição de Corredor Ecológico é denominada, geralmente, de 

Corredor de Biodiversidade, termo adotado pelo MMA. Sua implantação visa 

considerar a biodiversidade no seu contexto evolutivo, a partir da conservação de 

fragmentos de ecossistemas naturais e do aumento do fluxo de indivíduos entre os 

fragmentos. A escala de implementação torna-se, no mínimo, regional. 

Esse objetivo, que é estritamente biológico, condiciona três objetivos gerais de 

gestão ambiental para a implantação dos Corredores de Biodiversidade, a saber: 1) 

fortalecer as áreas protegidas; 2) promover a conservação das terras e, sobretudo, do 

conjunto de remanescentes de ecossistemas naturais; 3) criar condições de 

sustentabilidade ambiental na paisagem, a partir da conservação da diversidade 

sociocultural. 

A noção de corredor de biodiversidade parte do princípio que grandes 

extensões de ecossistemas naturais são necessárias para a conservação da 

biodiversidade e dos processos ecológicos e evolutivos em longo prazo. Mas, via de 

regra, os maiores fragmentos remanescentes de ecossistemas situados em áreas 
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protegidas não possuem extensão suficiente. Assim, as políticas voltadas à 

conservação da natureza necessitam incluir as áreas entre esses remanescentes 

sujeitas ao uso humano mais intenso. Isto possibilita uma redução na pressão sobre 

os remanescentes de ecossistemas e uma ampliação na conectividade entre eles, a 

partir do estímulo ao desenvolvimento sustentável com base em estratégias e ações 

que valorizem a diversidade social (BRASIL, 2002; AYRES et al., 2005). Parte-se do 

postulado de que práticas sustentáveis favorecem a conservação de remanescentes 

naturais e a conectividade entre eles, pois há uma interação entre ecossistemas e 

meio ambiente em escalas mais amplas. 

A conectividade, nesse caso, não pode ser entendida apenas como a conexão 

física entre fragmentos. Deve ser  considerada também a  partir das características 

socioeconômicas e institucionais que vão influenciar a relação das pessoas com a 

terra e com os recursos naturais, inclusive com os principais remanescentes de 

ecossistemas, que podem constituir também áreas de uso, notadamente de 

populações tradicionais extrativistas. 

É essencial fortalecer as áreas protegidas que não são UCs como parte 

fundamental dos Corredores de Biodiversidade, especialmente Terras Indígenas e 

Territórios e Quilombo, além das áreas de uso de outros povos tradicionais, como 

caiçaras e ribeirinhos, pois amplia a proteção dos remanescentes e a conectividade 

da paisagem. 

Mais do que áreas físicas, os Corredores de Biodiversidade são, portanto, 

recortes de planejamento territorial onde são estabelecidas, de forma coordenada, 

políticas que buscam criar, implantar, fortalecer, expandir e aumentar a conectividade 

entre áreas protegidas e áreas de uso humano, com vistas à conservação da 

biodiversidade (BRASIL, 2002, RAMBALDI & OLIVEIRA, 2003; SÃO PAULO, 2019). 

Os Corredores de Biodiversidade possibilitam incluir múltiplas escalas 

conceituais na conservação da natureza. Em primeiro termo, trata-se de fortalecer as 

diferentes áreas protegidas mediante o estímulo à criação e implantação efetiva das 

mesmas. No caso do Brasil, elas correspondem às UCs de Proteção Integral, de Uso 

Sustentável, Terras Indígenas, Territórios de Quilombo, APPs, Reservas Legais 

(MEDEIROS, GARAY, 2006). Ainda, objetiva-se a integração dessas áreas protegidas 

numa perspectiva de conservação mais ampla, onde as mesmas sejam núcleos 

principais para a conservação. Em segundo lugar, somam-se a esses núcleos a 

conservação dos demais remanescentes e a recuperação ambiental de áreas 
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degradadas entre fragmentos de ecossistemas. Por último, deve ser estimulada a 

adoção de políticas e ações efetivas que facilitem atividades produtivas de baixo 

impacto e valorizem a diversidade sociocultural como elemento fundamental da 

conservação da biodiversidade. Num escopo mais geral, far-se-á necessário 

considerar as múltiplas escalas de conservação com vistas ao desenvolvimento de 

políticas e ferramentas institucionais para o ordenamento territorial, a conservação da 

natureza e a promoção da justiça socioambiental. 

 

4.2 Integrar a dimensão humana na construção de corredores: dos aspectos 

institucionais à incorporação dos agentes sociais locais 

 

Considerar os agentes sociais locais e suas atividades como parte integrante 

do corredor de biodiversidade exige uma elaboração transdisciplinar do modelo de 

conservação, pois as áreas de uso humano representam elementos importantes 

desse modelo. E não pode ser esquecido que mesmo os principais remanescentes 

podem constituir áreas de uso humano. Duas consequências maiores emergem dessa 

constatação: uma diz respeito à incorporação das ciências sociais na elaboração do 

modelo e na avaliação de sua implementação, haja vista da necessidade de 

compreender as dimensões socioculturais e econômicas em relação à conservação e 

sustentabilidade  ambiental. Em segundo termo, uma participação efetiva e proativa das 

comunidades que  vivem nas áreas inseridas nos corredores de biodiversidade exige 

que sejam parceiras do processo de conservação em todas as suas etapas. 

Possibilitar a inclusão das  demandas dos agentes sociais e suas lideranças e integrar 

as suas percepções e saberes são condições sine qua non da abordagem 

transdisciplinar. Somente uma gestão da conservação participativa e descentralizada 

possibilita uma efetiva implantação dos corredores de biodiversidade: 

Neste sentido, é fundamental considerar que a conservação da biodiversidade 

não é somente um desafio científico de dimensões geobiofísicas e 

econômicas. Precisa abarcar também, e de modo central, a dimensão social. 

Principalmente quando entendemos que a conservação da biodiversidade 

só é possível quando associada à redução das desigualdades sociais. 

(Coutinho,  Freitas, Lovejoy, 2021, p 74). 

 

Do ponto de vista das institucional e sociopolítico, a meta da justiça ambiental 

e do bem-estar humano na abordagem transdisciplinar exige considerar uma 

dimensão multi-jurisdicional e conceitualmente hierárquica. Assim concebido, o 
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modelo de conservação na escala de Corredores de Biodiversidade abrange áreas 

sob jurisdição de diferentes agentes e de atuação de distintos grupos: governos 

municipais, estaduais, federais e, eventualmente, supranacionais, além de instituições 

e representantes da sociedade civil. Para fortalecer a conservação da biodiversidade 

nesse contexto, um papel fundamental dos corredores de biodiversidade é incluir a 

política de conservação no planejamento regional, incorporando-a em todas as etapas 

do planejamento das esferas jurisdicionais públicas e privadas (VAN DER WINDT, 

2008; WHITTEN et al., 2011). 

Portanto, para a efetiva implantação de corredores de biodiversidade é 

fundamental o envolvimento e a cooperação de instituições e pessoas que atuem em 

setores distintos e que possuem interesses múltiplos e diversos, o que requer, 

obrigatoriamente, uma visão articulada por parte das instituições condutoras desse 

trabalho, contemplando atores diversos em diferentes escalas de atuação 

(LINDENMAYER et al., 2008). 

Entre esses atores, na maior parte do mundo, os proprietários e moradores das 

áreas rurais geralmente merecem destaque, uma vez que a maior parcela das áreas 

incluídas em corredores de biodiversidade de várias partes do mundo é formada por 

propriedades particulares rurais (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT 

MINISTERIAL COUNCIL, 2010; WHITTEN et al., 2011). O estabelecimento de 

parceria com os proprietários rurais torna-se essencial para a efetiva implantação 

desses  corredores. 

 

4.3 Corredores ecológicos no brasil 

 

Essa concepção foi adotada para a implantação de Corredores Ecológicos no 

Brasil, onde o MMA, em 1997, iniciou o projeto Corredores de Biodiversidade, no qual 

propôs a implantação de 8 corredores, sendo 6 na Amazônia e 2 na Mata Atlântica. 

Os Corredores de Biodiversidade brasileiros possuem relativa importância 

normativa porque, em geral, não focam na restrição ao acesso ou à utilização de 

recursos  naturais, encontrando-se mais próximos de uma unidade de planejamento 

regional do que de uma forma de zoneamento territorial (PRADO et al., 2003). Com 

efeito, as políticas implementadas no âmbito desses Corredores estão voltadas à 

construção de ferramentas político-institucionais que ampliem os mecanismos de 

conservação da natureza e de iniciativas que estimulem os proprietários a 
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comprometer-se com a conservação. 

No caso do Brasil, é fundamental ainda que a política de corredores focalize 

entre suas prioridades as populações tradicionais, uma vez que seus territórios, 

especialmente as Terras Indígenas, têm papel fundamental na proteção dos 

ecossistemas  nativos, particularmente na Amazônia (ISA, 2017). 

Apesar desse papel de grande relevância na conservação da natureza, as 

comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, 

entre  outras, têm sido alvo de diversos ataques, sobretudo em função de interesses 

sobre seus  territórios. Frequentemente, esses interesses são centrados na simples 

expropriação da terra, rompendo relações socioespaciais ancestrais que são decisivas 

para a conservação da biodiversidade em vastas áreas e, portanto, fundamentais para 

a implantação efetiva de uma política de corredores de biodiversidade (NINIS et al., 

2021). Mais grave, ainda,  essas relações homem-natureza são a base da reprodução 

social desses povos e componente essencial da manutenção da diversidade 

sociocultural. 

Esses processos de expropriação se calcam no distanciamento entre a 

humanidade e a natureza, a partir do qual a destruição da sócio diversidade e da 

biodiversidade é justificada e se baseia no racismo como política, tal como coloca 

Krenak (2019): 

Esse pacote chamado humanidade vai sendo deslocado de maneira 
absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração 
civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de 
vida, de existência e de hábitos. 
Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados 
nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do 
planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia 
ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes – a 
sub-humanidade. (KRENAK, 2019, p. 12). 

 

Portanto, implantar Corredores de Biodiversidade no Brasil que fortaleçam a 

conservação da biodiversidade e da sócio diversidade e promovam a justiça ambiental 

requer garantir a permanência dessas comunidades em seus territórios e sua 

reprodução  socioespacial. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A conservação da biodiversidade em um ambiente fragmentado depende da 

preservação do conjunto de ecossistemas e da garantia do fluxo de espécies silvestres 
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entre os fragmentos remanescentes. Porém, a sustentabilidade da matriz na qual 

estão inseridos os fragmentos assegura tanto a permeabilidade entre eles como a 

saúde ambiental das áreas de interstício, o que constitui pressuposto essencial para o 

bem-estar humano. 

A abordagem das políticas conservacionistas passa a ser, necessariamente, 

multiescalar, englobando a proteção dos ecossistemas e a conservação das 

paisagens de forma articulada para garantir a conservação da biodiversidade e da 

socio diversidade. 

Para tanto, a concepção dos Corredores Ecológicos tem se mostrado bastante 

promissora. Afinal, escalas espacialmente mais amplas que incorporam espaços de 

uso humano mais intenso, com destaque para os territórios das comunidades 

tradicionais, possibilitam manejos dos recursos naturais que favoreçam a restauração 

dos serviços ecossistêmicos, a proteção dos ecossistemas, e a conservação da 

paisagem associados à  melhoria da qualidade de vida das populações humanas. 

A conservação dos ecossistemas a partir das Unidades de Conservação é 

fundamental para a conservação da diversidade biológica. Porém, é insuficiente, pois 

uma atuação efetiva na proteção dos maiores fragmentos pode gerar e/ou ampliar 

conflitos. É vital que isso seja realizado de forma integrada com a gestão da paisagem, 

havendo a implantação de outros mecanismos de conservação, especialmente 

aqueles relacionados ao ordenamento territorial, e de ações efetivamente voltadas ao 

desenvolvimento sustentável. Garantir a sustentabilidade social e econômica e a 

diversidade cultural das comunidades que habitam o entorno e utilizam historicamente 

os principais fragmentos de ecossistemas é, neste enfoque, premissa essencial para 

a conservação da biodiversidade nas suas escalas biológicas: populações, 

comunidades e  ecossistemas. 

Uma abordagem transdisciplinar é essencial, pois a partir da integração entre 

os conhecimentos científicos produzidos pelas ciências naturais e sociais e os 

conhecimentos de gestores e comunidades é possível desenvolver ações que gerem 

um desenvolvimento sustentável, de modo a garantir a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade. 
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