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Os reflexos da pandemia do SARS-CoV-2 no instituto da guarda 
compartilhada em tempos de isolamento social compulsório 

 
SILVA Gustavo R1, LESSA JR Tadeu V2, FILHO Florêncio A3, ROCHA Wanize A4, TSCHAEN 

Ricardo5 

 

RESUMO 

Define-se pandemia quando uma determinada ocorrência epidêmica extrapola as fronteiras de 
uma pátria e afeta outros países simultaneamente. No início do ano 2020 o mundo foi surpreendido 
pela pandemia do SARS-CoV-2 que compeliu aos governadores e prefeitos instituírem o isolamento, 
quarentena e até mesmo lockdown como alternativa de contenção para propagação da doença. Ocorre 
que estas medidas afetaram diretamente as famílias separadas de fato ou divorciadas que optaram 
pelo regime da guarda compartilhada de sua prole, visto que, principalmente as crianças foram as 
maiores vítimas dos impactos negativos provocados pelo distanciamento social. Descrever o instituto 
da guarda compartilhada e seus reflexos sobre o(s) filho(s) que estão impossibilitados de manter o 
convívio físico com o(a) genitor(a) que não está em sua companhia em tempos de quarentena e 
isolamento social compulsório devido a pandemia do SARS-CoV-2. Relacionar o ser humano como um 
ser biopsicossocial e a importância da manutenção das relações familiares e associar os possíveis 
reflexos provocados pela pandemia do SARS-CoV-2 e a consequente quarentena e isolamento social 
compulsório com o instituto da guarda compartilhada. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com 
aplicação da revisão integrativa buscando sintetizar o conhecimento dos diversos estudos produzidos 
com o intuito de contribuir no direcionamento de outras pesquisas. A pandemia do SARS-CoV-2 
provocou o maior desafio sanitário em escala global do século XXI deflagrando o estado de exceção 
em todo território nacional com reflexos biopsicossociais e jurídicos diretos, indiretos, mediatos e 
imediatos imensuráveis refletindo e impactando negativamente principalmente as crianças que estão 
sob o regime da guarda compartilhada. Nesse contexto temos que analisar cuidadosamente se o fato 
de as medidas restritivas impostas de distanciamento social para contenção da propagação do 
coronavírus foi a melhor estratégia, visto que aflorou outros problemas desde econômicos até na saúde 
mental que por sua vez tem todo potencial de deflagrar outras doenças físicas. 

Palavras-chave: Pandemia. Coronavírus. Guarda compartilhada. Isolamento social. 

 

ABSTRACT 

A pandemic is defined when a particular epidemic occurs beyond the borders of a homeland 
and affects other countries simultaneously. At the beginning of the year 2020, the world was surprised 
by the SARS-CoV-2 pandemic that compelled governors and mayors to institute isolation, quarantine 
and even lockdown as a containment alternative for the spread of the disease. It turns out that these 
measures directly affected families actually separated or divorced who opted for the regime of shared 
custody of their offspring, since mainly children were the biggest victims of the negative impacts caused 
by social distance. Describe the shared custody institute and its reflections on the child (ren) who are 
unable to maintain physical contact with the parent who is not with them in quarantine and compulsory 
social isolation due to the SARS-CoV-2 pandemic. Relate the human being as a biopsychosocial being 
and the importance of maintaining family relationships and associate the possible reflexes caused by 
the SARS-CoV-2 pandemic and the consequent quarantine and compulsory social isolation with the 
shared custody institute. It is a bibliographic research with the application of an integrative review 
seeking to synthesize the knowledge of the various studies produced in order to contribute to the 
direction of other research. The SARS-CoV-2 pandemic caused the greatest health challenge on a 
global scale in the 21st century, triggering the state of exception throughout the country with direct, 
indirect, mediate and immediate biopsychosocial and legal reflexes reflecting and negatively impacting 
mainly children who are under the regime of shared custody. In this context, we have to carefully analyze 
whether the fact that restrictive measures imposed from social distance to contain the spread of 
coronavirus was the best strategy, since it touched on other problems, from economic to mental health, 
which in turn has the potential to trigger other diseases physical.     

Keywords: Pandemic. Coronavirus. Shared custody. Social isolation. 
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INTRODUÇÃO1 

No início do ano 2020 o mundo foi 
surpreendido pela pandemia do SARS-CoV-2, 
uma doença viral que desencadeia problemas 
respiratórios e pode levar ao óbito, 
principalmente naquelas pessoas que possuem 
comorbidades. Por conseguinte, cientificados da 
confirmação pela OMS, os chefes das nações, 
sob orientação do diretor desta organização e da 
OPAS, adotaram inúmeras estratégias como 
tentativa de conter a disseminação do vírus 
(WHO, 2020).  

No Brasil, como mecanismo de 
enfrentamento geral da COVID-19, houve o 
reconhecimento do estado de calamidade 
pública pelo Congresso Nacional após 
solicitação do Presidente da República e, por 
conseguinte, os governadores dos estados 
federados começaram a publicar decretos a 
partir do dia 13 de março de 2020 instituindo 
isolamento social, quarentena e até mesmo 
lockdown nos termos da Lei nº 13.979/2020 
(FIOCRUZ, 2020; BRASIL, 2020). 

Diante desta situação de exceção os 
princípios fundamentais do direito à saúde, do 
direito ao convívio familiar devem ser 
ponderados e o princípio do melhor interesse da 
criança deverá ser sempre sobrelevado, 
podendo, inclusive, romper o direito de 
convivência quando houver possibilidade de 
transmissão do vírus, especialmente se o 
genitor que não detém a guarda física estiver 
infectado (IBDFAM, 2020). 

Neste cenário, há famílias separadas de fato 
ou divorciadas que fizeram a opção do regime 
de guarda compartilhada. Destaca-se que a 
ocorrência de separação dos pais proporciona 
na criança impactos que afetarão diretamente 
seu desenvolvimento socioemocional, 
dificuldades de adaptação e empobrecimento 
das relações sociais conforme ressalta Melo e 
Marin (2016). Quando tais fatores são 
acrescidos pela pandemia, isolamento social 

 
1 Aluno do 10º período do Curso de Direito da Faculdade Novo 
Milênio, Vila Velha, ES, Brasil. Enfermeiro graduado em 
Enfermagem & Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito 
Santo e Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família pela 
Universidade Cruzeiro do Sul –SP. Professor da Faculdade  ovo 
Milênio.Email: gustavo.silva@novomilenio.br  
2 Aluno do 10º período do Curso de Direito da Faculdade Novo 
Milênio, Vila Velha, ES, Brasil. Email: 
tadeu.junior@sounovomilenio.com.br 
3 Enfermeiro, Mestre em Sociologia Política, professor e 
coordenador do curso de graduação em Enfermagem da 
Faculdade Novo Milênio. 

compulsório, quarentena ou lockdown há a 
possibilidade de as crianças sofrerem outras 
formas de violência (WORLD VISION, 2020), 
incluindo entre elas alienação parental, 
transtornos mentais e fatores psicológicos que 
afetem outras condições médicas (SBP, 2020). 

Nesta senda surge a indagação da guarda 
compartilhada e do regime de convivência em 
decorrência do isolamento social compulsório 
devido a pandemia do SARS-CoV-2. Quais 
seria, se existirem, os impactos provenientes da 
impossibilidade de convívio entre o filho menor 
e o genitor que não está em companhia do filho? 

O principal objetivo deste trabalho é 
descrever o instituto da guarda compartilhada e 
seus reflexos sobre o(s) filho(s) que estão 
impossibilitados de manter o convívio físico com 
o(a) genitor(a) que não está em sua companhia 
em tempos de quarentena e isolamento social 
compulsório devido a pandemia do SARS-CoV-
2. 

Ademais, os objetivos específicos foram 
relacionar o ser humano como um ser 
biopsicossocial e a importância da manutenção 
das relações familiares e associar os possíveis 
reflexos provocados pela pandemia do SARS-
CoV-2 e a consequente quarentena e 
isolamento social compulsório com o instituto da 
guarda compartilhada. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica com aplicação da 
revisão integrativa buscando sintetizar o 
conhecimento dos diversos estudos produzidos 
com o intuito de contribuir no direcionamento de 
outras pesquisas (LAKATOS; MARCONI, 2019; 
BEYEA; NICOLL, 1998). 

Preliminarmente, a partir do descritor 
“guarda compartilhada”, foi realizado o 
levantamento dos artigos científicos disponíveis, 
entre outros, na base de dados da SciELO, 
Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal 

4Fisioterapeuta, Mestre em Ciências Fisiológicas (UFES), 
Coordenadora do Núcleo de Pós Graduação e Pesquisa da 
Faculdade Novo Milênio. 
5Advogado, professor do curso de Direito da Faculdade Novo 
Milênio, Pós graduado em Processo Civil pela Universidade 
Anhanguera-Uniderp. Mestre em Sociologia Política pela 
Universidade Vila Velha (2019). E-mail: 
ricardo.tschaen@novomilenio.br  
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de Justiça, Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM) busca através do informativo 
de jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça e Tribunais de Justiça dos Estados do 
RS, SP, RJ e MG. 

Contudo, o resultado apontado pela referida 
pesquisa, tanto nas jurisprudências dos 
Tribunais consultados, quanto na produção 
literária e acadêmica, constatou-se um 
expressivo resultado, muitos dos quais fora do 
escopo deste artigo. Por esta razão, delimitou-
se o tema da pesquisa, incluindo as expressões 
“isolamento social” e “COVID-19”. 

Paralelamente, realizou-se pesquisas nos 
sítios eletrônicos de atores públicos e privados 
como da OMS, PubMed, Medline, Centers for 
Disease Control and Prevention, Nações 
Unidas, Ministério da Saúde, Sociedade 
Brasileira de Pediatria e SciELO com data de 
publicação a partir de dezembro de 2019. Tais 
pesquisas se justificam em razão da importância 
e referência mundial de tais atores acerca de 
assuntos sanitários, inclusive em nível global. 

Foi deliberado por utilizar as publicações 
referentes a isolamento social e COVID-19 a 
partir de dezembro de 2019 visto que em 31 de 
dezembro daquele ano a Representação da 
OMS da República Popular da China foi 
informada, por intermédio de declaração pela 
Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, sobre 
o surgimento de casos de pneumonia viral 
naquela cidade (WHO, 2020). 

Todavia, somente em 09/01/2020 a OMS 
confirmou que se tratava de um surto causado 
pelo novo coronavírus cuja primeira morte 
relatada no mundo foi divulgada pela mídia 
chinesa em 11/01/2020 (WHO, 2020). 

Ademais, para alcançar este desiderato, foi 
definido ainda como critério de inclusão, artigos 
na íntegra que tratassem da temática, 
publicados em português, inglês e indexados 
nos bancos de dados destas instituições. 

Não obstante as fontes supracitadas sejam 
de valor inestimável para a construção deste 
trabalho, foram ainda empreendidos esforços 
para buscar nas doutrinas da área da saúde e 
jurídica que tratam da temática com o propósito 
consubstanciar a fundamentação científica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Tendo em vista os objetivos deste artigo, 
calha trazer o conceito de saúde, que para a 
OMS "é um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas ausência de 
doença ou enfermidade” (WHO, 1948). Tal qual 
definido durante a Conferência Internacional de 
Saúde, realizada em Nova York em1946 onde 
foi elaborada a Constituição da OMS (WHO, 
1948). 

Corroborando com a definição supra, De 
Marco (2006) tutela que o ser humano deve ser 
contemplado em uma visão holística, pois 
dentro deste modelo biopsicossocial é possível 
compreender as dimensões física, psicológica e 
social. 

A dimensão física corresponde ao mundo 
natural onde este ser humano existe e se 
relaciona com a porção biológica, buscando 
superá-la em domínio, entretanto, encontra 
óbice e o produto desta relação gera o 
sentimento de segurança fornecido pela saúde 
e bem-estar (COHN, 1997). 

O ser humano vive em constante busca pelo 
bem-estar, equalizando aquilo que é o desejado 
e o possível de ser alcançado. Nesta senda, a 
família desempenha o papel fundamental, pois é 
no seio deste núcleo familiar que a vivência das 
experiências mais precoces proporcionará o 
crescimento pessoal e emocionalmente sadio. É 
neste ambiente que as primeiras experiências e 
manifestações de agressividade, de raiva e 
hostilidade acontecerão, assim como as de 
carinho, ternura e afeto. Ou seja, a plasticidade 
das relações no núcleo familiar pode gerar uma 
infinidade de recursos promotores de saúde 
(WAGNER, Adriana et al, 1999).  

Já a dimensão social se refere a relação do 
ser humano com os outros indivíduos incluindo 
o significado e sentimento 
(cooperação/competição, aceitação/rejeição, 
amor/ódio e partilha/isolamento) tecido por 
estes. Por outro lado, a dimensão psicológica 
(mental) vai ao encontro da relação do ser 
humano consigo, onde há a edificação do 
mundo privativo somado as experiências 
vivenciadas e consolidação de sua identidade 
própria (COHN, 1997). 

Neste contexto, o respeito a ser conquistado 
pela criança, enquanto sujeito social, tem sua 
gênese nas relações familiares e nas interações 
de afeto durante a fase de desenvolvimento 
emocional saudável. A qualidade destas 
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relações socioafetivas, principalmente aquelas 
interações estabelecidas com seus familiares, 
possibilitam a construção de uma base sólida 
para o desenvolvimento integral (COMITÊ 
CIENTÍFICO DO NÚCLEO CIÊNCIA PELA 
INFÂNCIA, 2016). 

A criança como ser biopsicossocial, desde 
sua fase inicial de vida, busca estabelecer com 
seus cuidadores um vínculo afetivo forte e a 
família representa o contexto proximal para 
garantir o pleno estabelecimento das situações 
e elementos que garantirão o seu crescimento, 
desenvolvimento e a sua saúde (COMITÊ 
CIENTÍFICO DO NÚCLEO CIÊNCIA PELA 
INFÂNCIA, 2016). 

Frisa-se que o aprendizado do ser humano 
ocorre através do convívio com outras pessoas 
e estas relações sociais estão diretamente 
vinculadas a saúde destes, já que através de 
suas escolhas o indivíduo adotará uma forma de 
vida não saudável ou saudável. Ademais, a 
socialização dos indivíduos com participação 
social proporciona melhora na saúde, ao passo 
que o isolamento social e estresse social, 
contrário sensu, são fatores suscetíveis para o 
adoecimento (WHO, 2020). 

Até aqui o artigo tem demonstrado a 
importância da saúde na criança enquanto ser 
biopsicossocial e da saúde emocional 
promovida pelas interações familiares. Não por 
outra razão que o Marco Legal da Primeira 
Infância, Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016, 
estabeleceu diversos princípios e diretrizes 
durante os seis primeiros anos de vida, dentre 
eles instituiu como prioridade a convivência 
familiar (BRASIL, 2016). Deveras, a família é a 
responsável pela construção de uma base 
segura em suas relações com a criança, 
proporcionando segurança ao binômio pais-
criança proporcionando um desenvolvimento 
emocional saudável (COMITÊ CIENTÍFICO DO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, 2016). 

As crianças encontram nos pais o seu meio 
de crescimento e, caso ocorram eventos 
estressores nesta relação, como separações, 
doenças, violência, maus tratos, situações 
adversas etc, poderão advir e desencadear 
problemas que se perpetuarão ao longo de toda 
a sua vida incluindo comprometimento da 
saúde, integridade física, desempenho 
acadêmico, ajustamento social e emocional 
(COMITÊ CIENTÍFICO DO NÚCLEO CIÊNCIA 

PELA INFÂNCIA, 2016; FUNDAÇÃO MARIA 
CECÍLIA SOUTO VIDIGAL, 2015). 

Segundo Dessen e Junior (2008), dentro de 
uma hierarquia que contribui para a socialização 
dos indivíduos, a família ocupa um dos primeiros 
contextos, e entretanto, existem fatores que 
afetam o desenvolvimento humano e, dentre 
eles a separação conjugal, a negligência 
parental, o nível de instrução dos pais, a 
ocupação dos pais etc. 

Ao longo dos anos a família sofreu 
modificações e este instituto se consolidou com 
diversas composições a exemplo da família 
monoparental ou uniparental, onde há somente 
a presença da figura paterna ou materna com 
seu(s) filho(s) dependente(s). Pesquisas 
demonstram que este modelo de família, 
quando chefiada pela mãe, apresenta maiores 
vulnerabilidades em comparação às famílias 
que apresentam a figura materna e paterna em 
virtude da baixa renda e os altos índices de 
estresse, demandando a necessidade de maior 
apoio social (MELO; MARIN, 2016). 

O ser humano, em especial a criança, 
enquanto ser biopsicossocial tem fortes ligações 
com a família e, geralmente, quanto mais 
estabilizada esta, maior desenvolvimento 
emocional terá aquela. Essa relação, contudo, 
pode vir sofrer alguns reveses, como no caso de 
separação/divórcio do casal e menor 
participação de um dos genitores no cotidiano 
da criança. Para tanto, analisaremos os 
conceitos de guarda compartilha e de regime de 
convivência, para então, traçarmos um paralelo 
entre estes institutos e os efeitos durante a 
Pandemia de COVID-19. 

No direito de família há princípios 
Constitucionais expressos e também implícitos 
aplicáveis ao instituto da guarda compartilhada. 
Dentre eles tem-se os princípios da dignidade da 
pessoa humana, da solidariedade familiar, da 
igualdade familiar e direito à diferença, da 
responsabilidade familiar (e da pluralidade), da 
afetividade, da convivência familiar e da 
igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos 
e do melhor interesse da criança (LÔBO, 2017). 

O direito da criança, do adolescente e do 
jovem à convivência familiar encontra fulcro no 
artigo 227, caput da lei suprema brasileira e no 
tratado da Convenção Internacional para os 
Direitos da Criança de 1989 o qual o Brasil 
passou a ser oficialmente signatário com a 
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edição do Decreto 99.710/1990. Por imposição 
Constitucional, prevista no art. 5º, § 3º da Magna 
Carta o referido pacto ganhou status de 
“Princípio Constitucional”, sendo equivalente a 
emenda constitucional. Além disso, a 
convivência familiar também é garantida na 
legislação infraconstitucional à exemplo dos 
artigos 4º e 19 do Estatuto da Criança e 
Adolescente (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; 
UNICEF, 1959). 

Por conseguinte, vê-se uma nítida intenção 
do sistema jurídico brasileiro em proteger o 
direito de convívio. Porém, há casos em que a 
convivência não se dá diariamente, como nos 
casos de cisão entre os genitores do menor. 
Nestes casos, isto é, quando há uma dissolução 
da união entre os pais, o ordenamento jurídico 
cria normas que a possibilitem a guarda 
compartilhada e o direito de convivência, em 
consonância com o princípio constitucional 
implícito do melhor interesse da criança ou 
adolescente sobrepujando os interesses do pais 
em conflito (LÔBO, 2017).  

A definição legal de guarda compartilhada 
encontra-se no Código Civil (Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002), artigo 1583, § 1º, in fine. 
Para o legislador guarda compartilhada é “[...] a 
responsabilização conjunta e o exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não 
vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder 
familiar dos filhos comuns.” (BRASIL, 2002) 

Nesse cenário, não deve haver conflito 
conceitual entre os institutos da guarda 
compartilhada e guarda alternada, visto que 
nesta o filho estará por certo tempo com o pai e 
em outro momento com a mãe e naquela, a 
prole tem o referencial de uma casa principal 
onde conviverá com um dos pais, todavia as 
rotinas cotidianas serão acordadas entre os 
genitores e as visitas poderão ocorrer a qualquer 
tempo conforme pactuado pelos pais, 
favorecendo assim a convivência entre o 
binômio pais-filhos (GONÇALVES, 2017). 

Segundo Madaleno (2018), o poder familiar 
e suas responsabilidades são, via de regra, 
atributos da guarda compartilhada. Os pais têm 
o dever, mesmo defronte da inexistência ou 
dissolução da sociedade afetiva, de propiciar 
segurança física, psicológica e sentimental a 
sua prole, pois este instituto formaliza apenas 
quem de fato e de direito detém o filho em sua 
companhia. 

Ademais, na contemporaneidade a custódia 
do filho não é mais exclusividade da figura 
materna como outrora ocorria, inclusive com o 
respaldo social e familiar, visto que naquela 
época, a mulher não trabalhava fora de casa e, 
portanto, possuía maior tempo para se dedicar 
ao filho, principalmente em tenra idade, onde os 
cuidados, via de regra, são mais demandados. 
A guarda compartilhada surgiu com o propósito 
de romper este paradigma e proporcionar aos 
pais, mesmo separados, a continuidade de 
todas as ações que favoreçam o 
desenvolvimento dos filhos (MADALENO, 
2018). 

Na guarda compartilhada, o dever de 
assistência material e educação são 
compartilhados pelos progenitores, sendo 
assim, o dever de fornecer pensão alimentícia 
em sentido estrito pelo ente parental que não 
detém a custódia física da prole deixa de ser 
elemento essencialmente obrigatório e passa a 
ser substituído pelo compartilhamento das 
despesas materiais com os filhos conforme 
acordo ou fixação judicial (LÔBO, 2017). 

Com o fim do enlace matrimonial ou qualquer 
outra situação em que se dissolva a coabitação 
entre os pais, incluindo os casos de união 
estável entre pessoas do mesmo sexo, o 
instituto supra será objeto de apreciação da vara 
de família e poderá ser requerido, desde que 
haja consenso entre os progenitores, ou ainda 
ser decretado pelo magistrado, no caso de 
dissenso entre os ascendentes quanto a guarda 
do filho, observando a necessidade da criança 
ou adolescente. Ademais, para a continuidade 
do exercício do poder familiar por ambos 
genitores, a aptidão é condição sine qua non, 
salvo se um destes manifestar ao juiz o 
desinteresse pela guarda compartilhada 
(BRASIL, 2008; BRASIL, 2014; BRASIL, 2002; 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Antes de definir as condições do exercício da 
guarda compartilhada, tais como período de 
convivência e as respectivas atribuições de 
cada ascendente, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, para que 
instrua sua deliberação, solicitar parecer 
técnico-profissional ou de equipe 
interdisciplinar, visando à divisão temporal 
equilibrada com o pai e com a mãe (BRASIL, 
2008; BRASIL, 2014; BRASIL, 2002). 

Embora extremamente importante, como 
fica a guarda compartilhada e respectivo direito 
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de convivência durante a pandemia provocada 
pela síndrome respiratória aguda grave 
coronavírus 2 (SARS-CoV-2)? A questão é 
extremamente importante e delicada e para 
melhor entendimento, faz-se necessário 
entender o conceito de pandemia e como o 
SARS-Cov-2, mais conhecido como COVID-19 
ou coronavírus, influencia no direito de 
convivência do filho menor com o ascendente 
que não possui o domicílio estabelecido por 
sentença judicial.  

O conceito de pandemia está umbilicalmente 
fundamentado em outro termo da epidemiologia: 
a epidemia. Sendo assim, esta pode ser definida 
por uma modificação que ocorre no estado 
saúde-doença de uma determinada população 
numa região ou área balizada por tempo 
estipulado cujos indicadores de incidência de 
uma doença estabelecida sofre ascendência 
progressiva, de modo fortuito, infrene, 
sobejando e reiterando os valores acima 
epidêmicos prefixado. Outrossim, quando uma 
determinada ocorrência epidêmica extrapola as 
fronteiras de uma pátria e afeta outros países 
simultaneamente, denomina-se pandemia 
(ROUQUAYROL; FILHO, 2003). 

Nessa senda, no dia 30 de janeiro de 2020 o 
Diretor Geral da OMS, sob recomendação do 
Comitê de Emergência desta entidade, declarou 
que o surto de coronavírus era considerado uma 
emergência de saúde pública de interesse 
internacional, todavia, com o aumento rápido do 
número de casos em vários países acrescido 
pela gravidade das pessoas infectadas, no dia 
11 de março do mesmo ano a OMS avaliou que 
o COVID-19 poderia ser caracterizado como 
uma pandemia (WHO, 2020). 

O novo coronavírus (2019-nCoV) é 
classificado como um β CoV do grupo 2B, possui 
como material genético o ácido ribonucléico 
(RNA) de fita simples e as pesquisas de análise 
filogenéticas apontam que seu genoma possui 
96% de coincidência com o genoma inteiro do 
coronavírus encontrado em morcego que possui 
como habitat a China. Para que ocorra a 
infecção em nível celular, estudos sugerem que 
este vírus possivelmente usa como receptor 
uma proteína, a enzima conversora de 
angiotensina 2 (ACE2) (WANG; LI; LI et al, 
2020).  

Nessa sequência, Velavan e Meyer (2020) 
afirmam que a infecção celular ocorre por 
endocitose e a enzima conversora de 

angiotensina II (ACE2) é usada pelo coronavírus 
como receptor de entrada das células epiteliais 
que constituem os alvéolos pulmonares. Estes 
vírus tiveram sua primeira descrição em 1966 
por Tyrell e Bynoe, que cultivaram os vírus de 
pacientes com resfriados comuns. A morfologia 
destes parasitas intracelulares obrigatórios é 
exibida com formato esférico em cujo centro há 
uma concha e projeções de superfície 
semelhantes a uma coroa solar, sendo por este 
motivo denominados coronavírus, tendo como 
premissa que a palavra corona, em latim, 
significa coroa.  

A síndrome respiratória aguda grave 
coronavírus 2 (SARS-CoV-2) é uma doença 
infecciosa e seu agente etiológico é o sétimo 
membro da família dos coronavírus a infectar 
seres humanos. Estes vírus são responsáveis, 
principalmente, pela ocorrência de infecções do 
trato respiratório e gastrointestinal e devido à 
alta prevalência, ampla distribuição em animais, 
assim como sua diversidade genética e 
recombinação frequente do seu genoma 
acrescido do aumento das atividades de 
interface humano-animal e infecções frequentes 
entre espécies, há grandes possibilidades do 
surgimento de novos coronavírus em humanos 
(WANG; LI; LI et al, 2020). 

A primeira descrição confirmando a 
transmissibilidade do novo coronavírus entre 
pessoas ocorreu a partir do monitoramento de 
uma família com 6 membros que viajaram para 
Wuhan de Shenzhen entre 29 de dezembro de 
2019 e 4 de janeiro de 2020. Destes, 5 
integrantes apresentaram pneumonia 
inexplicada e um integrante que não viajou teve 
seu diagnóstico confirmado após vários dias de 
contato com quatro dos membros da família que 
estiveram naquela cidade (CHAN; YUAN; KOK 
et al, 2020). 

Segundo Leitner e Kumar (2020) no que 
tange a fonte primária, ou seja, o hospedeiro-
fonte do coronavírus (SARS-CoV-2) ainda não 
foi determinado pelos pesquisadores. Até o 
momento há somente hipóteses de sua origem 
zoonótica e os estudos tentaram buscar a 
similaridade genômica deste vírus relacionado 
com a síndrome respiratória aguda grave com 
os encontrados em morcegos Rhinolophus 
affinis (96% de similaridade genômica com o 
SARS-CoV-2) e Rhinolophus pusillus (88% de 
similaridade genômica com o SARS-CoV-2), 
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todavia não lograram êxito e descartaram esta 
possibilidade. 

No mesmo sentido, tentou-se vincular a 
presença deste vírus a outros possíveis 
hospedeiros intermediários como cobras 
vendidas no mercado de Wuhan, tartarugas, 
pangolins e cães selvagens, contudo, as 
pesquisas ainda estão distantes de concluir a 
verdadeira fonte primária deste vírus emergente 
que causou a pandemia (LEITNER; KUMAR, 
2020).     

Nesta senda, sabe-se que a Comissão 
Municipal de Saúde de Wuhan fez uma 
declaração à mídia em 31/12/2019 sobre o 
surgimento de casos de pneumonia viral atípica 
e a partir deste fato a Representação da OMS 
na República Popular da China tomou 
conhecimento da ocorrência. Somente em 
09/01/2020 a OMS recebeu a confirmação das 
autoridades sanitárias da China que se tratava 
de um surto provocado pelo novo coronavírus e 
dois dias após houve a confirmação do primeiro 
óbito no mundo provocado por este vírus e tal 
ocorrência se deu naquele país (WHO, 2020). 

O primeiro caso do novo coronavírus 
confirmado por exames laboratoriais fora da 
China foi notificado pelo Ministério da Saúde 
Pública da Tailândia em 13/01/2020 e 
posteriormente, no dia 16 do mesmo mês, o 
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do 
Japão relatou o segundo caso do mundo, sendo 
que três dias após as evidências de transmissão 
entre humanos foi publicada no Twitter pelo 
Escritório Regional da OMS para o Pacífico 
Ocidental (OMS / WPRO) e no dia 21/01/2020 
tais evidências foram confirmadas (WHO, 2020). 

No continente europeu, os três primeiros 
casos confirmados de Covid-19 foram 
detectados em 24/01/2020 na França seguido 
pelo primeiro caso na Alemanha em 27/01/2020, 
Espanha, Itália e Reino Unido no dia 31 do 
mesmo mês. O primeiro óbito por esta doença 
no continente foi constatado no décimo quinto 
dia do mês subsequente (ALQUINO; SILVEIRA; 
PESCARINI et al, 2020). 

Acredita-se que possivelmente os indivíduos 
infectados com o SARS-CoV-2 transmitiram 
para outras pessoas em seus próprios países e 
entre as nações antes mesmo dos sistemas de 
saúde pública constatarem. Desde o início da 
pandemia provocada pelo coronavírus com a 
confirmação do primeiro caso na China até 05 

de abril de 2020, os países mais afetados foram 
China, Bélgica, França, Alemanha, Itália, 
Holanda, Espanha, Reino Unido, América do 
Norte (Nova York, EUA) e Brasil. Neste, o 
primeiro caso confirmado ocorreu em 26 de 
fevereiro de 2020 e o primeiro óbito foi relatado 
em 17 de março do mesmo ano (DELATORRE; 
MIR; GRÄF; BELLO et al, 2020). 

Segundo dados publicados pela OMS, até o 
dia 14/11/2020 o mundo teve 53.164.803 de 
casos confirmados de COVID-19, incluindo 
1.300.576 mortes, sendo que o continente 
americano lidera as estatísticas com 22.707.430 
de casos confirmados seguido pelo continente 
europeu com 14.792.945 e sudeste asiático com 
9.964.225 de casos. Até esta data, o Brasil 
registrou, desde o primeiro caso confirmado em 
território nacional, 5.810.652 pessoas infectadas 
com 5.267.567 casos recuperados e 164,737 
óbitos pela doença com taxa de letalidade igual 
2,8% (WHO, 2020; BRASIL, 2020). Vale 
ressaltar que estes dados corroboram com os 
apresentados pela Universidade Johns Hopkins 
(JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020).  

Diante de uma pandemia que provoca um 
dos maiores desafios sanitários em escala 
global onde a ciência dispõe de escasso 
conhecimento acerca de suas particularidades, 
sequências de ações em saúde devem ser 
instituídas com vistas a minimizar os impactos, 
principalmente o súbito aumento do número de 
casos de infectados e seus reflexos na 
comunidade e concussão nos serviços de 
saúde. Sendo assim, as fases de contenção, 
mitigação, supressão e recuperação são 
estratégias sequenciais adotadas, sendo que na 
segunda fase opta-se pelo “isolamento vertical” 
que proporciona a redução do contato social em 
certo grau e caso seja ineficaz, passa-se à 
terceira fase com implantação do “Isolamento 
horizontal” caracterizado por compelir medidas 
mais radicais de distanciamento social, de toda 
a população (WERNECK; CARVALHO, 2020). 

Portanto, as formas de isolamento vertical, 
horizontal e lockdown possuem diferenças. Na 
primeira forma, há o isolamento apenas 
daqueles indivíduos que pertencem ao grupo de 
risco para infecção e estes devem permanecer 
confinados em suas residências, sendo assim, 
os jovens e pessoas saudáveis poderiam 
circular. No isolamento horizontal a ação é mais 
enfática, pois exige que os maiores números de 
pessoas permaneçam restritas em sua 
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residência, impedindo assim o contato entre 
indivíduos. Já o lockdown impõe medidas 
extremas, pois a circulação de pessoas fica 
totalmente proibida, exceto para aqueles que 
exercem serviços considerados essenciais 
como saúde, segurança, farmácias e 
supermercados (FIOCRUZ, 2020). 

No entanto, a Magna Carta em seu artigo 5º, 
título II, capítulo I, que abarca acerca dos 
direitos e garantias fundamentais contempla 
acerca dos direitos e deveres individuais e 
coletivos, prescrevendo no inciso XV que “é livre 
a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens;” (BRASIL, 1988) 

Segundo Novelino (2014), Mendes e Branco 
(2014), o trecho constitucional trata da liberdade 
de locomoção, ou seja, um direito de defesa que 
estabelece óbice do sujeito em face do estado 
no que tange ao espaço de autodeterminação 
do indivíduo, portanto, trata-se de um direito 
fundamental de ir, vir e permanecer que poderá 
ser restringido no caso de estado de sítio e no 
caso de fundamentação com esteio em outros 
princípios de hierarquia constitucional (cláusula 
de reserva implícita).  

Ainda na Constituição Federal, tem-se o 
direito irrenunciável à vida que assegura a 
qualquer pessoa que se encontre dentro do 
território brasileiro a inviolabilidade desta, seja 
por parte do Estado ou por terceiros. Trata-se de 
um direito basilar que assegura a concretização 
de todos os demais direitos e sendo assim, nem 
o próprio Estado e tampouco outro sujeito 
poderá atentar contra a vida de ninguém pois 
todos gozam da prerrogativa de permanecer 
vivo cabendo ainda aos órgãos públicos o dever 
de instituir medidas positivas dignas que 
corroboram com a proteção da vida, sendo 
defeso qualquer ação contrária (NOVELINO, 
2014). No âmbito internacional a proteção à vida 
encontra tutela na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948), cujo artigo 3º dispõe 
que “Todo indivíduo tem direito à vida, à 
liberdade e à segurança pessoal.” 

Outrossim, há o princípio constitucional 
implícito da supremacia do interesse público 
sobre o privado que possui como finalidade 
resguardar a subsistência do grupo social e para 
tanto, concede à administração pública o direito 
de resguardar os interesses da coletividade em 
detrimento ao interesse individual e portanto, 

com fulcro nesta prerrogativa, poderá ser criado 
unilateralmente obrigações aos particulares 
(MAZZA, 2016).  

Analisando os direitos individuais e sociais 
constitucionais há que se fazer uma ponderação 
entre os princípios supra referenciados a fim de 
que se possa impedir o aumento do número de 
contaminados pelo novo coronavírus. Vale 
destacar que, o Brasil como Estado-membro da 
OMS, está vinculado ao Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI) vigente desde o dia 15 de 
junho de 2007. Este instrumento jurídico é o 
norteador da comunidade internacional para 
adoção de ações profiláticas e respostas diante 
de graves riscos de saúde pública que têm o 
potencial de transpassar fronteiras e ameaçar 
pessoas em todo o mundo. (WHO, 2005; 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 395/2009). 

Nesse lume, em 30 de janeiro do corrente 
ano com a publicação do Decreto nº 
10.212/2020, o nosso país tomou a primeira 
medida jurídico administrativo sanitária 
promulgando o RSI de 2005 que foi revisado 
pelo Congresso Nacional e publicado no 
Decreto Legislativo nº 395/2009 (BRASIL, 2009; 
BRASIL, 2020; WHO, 2005). 

Sendo assim, com a OMS declarando em 
30/01/2020 que estávamos vivendo o mais alto 
nível de alarme com o surto de coronavírus, ou 
seja, uma emergência de saúde pública de 
interesse internacional (PHEIC) (WHO, 2020), o 
Estado Brasileiro, foi compelido a editar 
medidas para o enfrentamento desta situação 
epidemiológica para proteger a coletividade e, 
nesse contexto, a segunda medida jurídica 
ocorreu com a publicação da Lei nº 13.979 em 
06/02/2020 (BRASIL, 2020). 

Ademais, para enfrentar a situação 
excepcional a Lei nº 13.979, de 06/02/2020, 
estabeleceu medidas como isolamento, 
quarentena, vacinação compulsória, uso 
obrigatório de máscaras de proteção individual 
entre outras que poderão ser instituídas, 
inclusive compulsoriamente. O referido diploma 
legal traz em seu artigo 2º, incisos I e II, o 
conceito de isolamento e quarentena: (BRASIL, 
2020, p. 1). 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou 
contaminadas, ou de bagagens, meios de 
transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetadas, de outros, de maneira a evitar a 
contaminação ou a propagação do coronavírus; e 

10



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

II - quarentena: restrição de atividades ou 
separação de pessoas suspeitas de contaminação 
das pessoas que não estejam doentes, ou de 
bagagens, contêineres, animais, meios de 
transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminação, de maneira a evitar a possível 
contaminação ou a propagação do coronavírus. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde do 
Brasil editou a portaria nº 356, de 11 de março 
de 2020 estabelecendo que o isolamento 
somente poderia ser instituído após expressa 
determinação médica ou ainda sob 
recomendação do agente de vigilância 
epidemiológica com duração máxima de 14 
dias, podendo ser prorrogado por até igual 
período mediante resultado laboratorial que 
demonstre risco de transmissão do coronavírus, 
sempre, em qualquer caso, mediante termo de 
consentimento livre e esclarecido do cliente, 
sendo ainda vedado o isolamento no caso de 
resultado laboratorial negativo para o 
coronavírus (BRASIL, 2020). 

Está previsto, também, como medida para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional ocasionada pelo 
coronavírus, a adoção de quarentena como ato 
administrativo do Secretário de Saúde do 
Estado, do Município, do Distrito Federal ou 
Ministro de Estado da Saúde ou superiores em 
cada nível de gestão, devendo ser publicado no 
Diário Oficial e amplamente divulgada pelos 
meios de comunicação, tendo duração de 40 
dias, podendo ser prorrogada por tempo 
indeterminado como medida de contenção para 
minimizar a transmissão comunitária do 
coronavírus. Todavia, para que este ato de 
extensão do prazo ocorra, deverá, 
obrigatoriamente de prévia avaliação do Centro 
de Operações de Emergências em Saúde 
Pública (BRASIL, 2020). 

Contudo, em razão da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6.341 proposta pelo 
Partido Democrático Trabalhista junto ao STF, 
prevaleceu o entendimento de que a União não 
detém exclusividade, sob a ótica Constitucional, 
nas ações  referentes a saúde, mas os demais 
entes federados (Estados, Distrito Federal e 
Municípios) possuem capacidade administrativa 
e competência concorrente comum no que 
tange a adoção dessas medidas, podendo 
estes, adotar providências normativas e 
administrativas como isolamento, quarentena, 

restrição de locomoção por rodovias, portos e 
aeroportos, interdição de atividades e serviços 
essenciais (BRASIL, 2020), fruto da 
organização político-administrativa o 
federalismo, concedendo assim, autonomia aos 
entes federados. 

Como consequência da pandemia, o 
Presidente da República solicitou ao Congresso 
Nacional em 18/03/2020, por intermédio da 
mensagem nº 93, o reconhecimento de estado 
de calamidade pública com efeitos até 31 de 
dezembro de 2020 (Brasil, 2020). Este 
despacho foi recepcionado pelo Congresso 
Nacional na mesma data de envio, foi aprovado 
em plenário concedendo o reconhecimento do 
referido estado (BRASIL, 2020), e entrou em 
vigor com a edição e publicação do Decreto 
Legislativo nº 6 de 2020 (BRASIL, 2020).    

Por conseguinte, sob a égide de pandemia 
internacional e detendo a informação de que o 
SARS-CoV-2 possui reprodução estimada em 
2,74 (2,47 – 3,23), ou seja, para cada pessoa 
confirmada com a infecção, espera-se, em 
média, outros 2 a 3 casos secundários em 
determinada população suscetível e que as 
medidas não farmacológicas implementadas na 
China provocaram a redução no quantitativo de 
casos, o Ministério da Saúde determinou que a 
quarentena deveria ser estabelecida em locais 
onde fosse comprovado a ocorrência de 
transmissão comunitária do vírus e os leitos de 
unidade de terapia intensiva disponíveis para 
internação dos casos de coronavírus atingissem 
80% de ocupação (BRASIL, 2020). 

Por conseguinte, sob a égide da pandemia 
internacional e detendo a informação de que o 
SARS-CoV-2 possui reprodução estimada em 
2,74 (2,47 – 3,23), ou seja, para cada pessoa 
confirmada com a infecção, espera-se, em 
média, outros 2 a 3 casos secundários, o 
Ministério da Saúde determinou que a 
quarentena deveria ser estabelecida em locais 
onde fosse comprovado a ocorrência de 
transmissão comunitária do vírus e os leitos de 
unidade de terapia intensiva disponíveis para 
internação dos casos de coronavírus atingissem 
80% de ocupação (SÃO PAULO, 2020; 
DISTRITO FEDERAL, 2020; RIO DE JANEIRO, 
2020; PARÁ, 2020). 
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Número de Decretos  

 

Gráfico 1. Número de Decretos relacionados ao enfrentamento da COVID-19 por 
Unidades da Federação Brasileira, por dia (fev-mar de 2020). Fonte: Fiocuz, 2020. 

 

Data do primeiro decreto da Unidade Federativa Brasileira 
relacionado ao enfrentamento geral da COVID-19 (março de 
2020) 

 
Quadro 1 –Fonte: Fiocuz, 2020 

Vale destacar que o interesse público é o 
fim colimado que o Estado necessita alcançar 
e para tal, há necessidade deste se ancorar 
na aplicabilidade dos princípios do interesse 
público em face do particular e princípio da 
legalidade em uma verdadeira relação 
vertical onde a manifestação de vontade será 
exercida por meio do poder de polícia 
restringindo direitos individuais em benefício 
da coletividade e ou do próprio Estado e caso 

seja violado, poderá ser ensejado a aplicação 
de sanções (ROSSI, 2020). 

Nesse diapasão, o caput do artigo 78 do 
CTN define poder de polícia como: 

“[...] atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interêsse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de intêresse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou 
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autorização do Poder Público, à tranqüilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos.” (BRASIL, 1966, 
p. 9). 

Para consecução deste poder, a 
administração pública empregará atos 
(Quadro 2) discricionários ou ainda atos 
vinculados, sendo que estes estão adstritos à 

lei e portanto, possuem somente uma 
conduta a ser adotada e aqueles serão 
empregados mediante oportunidade e 
conveniência, pois estará diante de uma 
situação que permite o emprego de margem 
de liberdade de escolha (ALEXANDRINO; 
PAULO, 2018).

 

 

 

Medidas Gerais Diretamente Relacionadas ao Distanciamento Social com Números Absolutos 
e Percentuais por Unidade da Federação Brasileira 

 

Quadro 2 . Fonte: FIOCUZ, 2020 

 

Sendo assim, a pandemia provocada pelo 
SARS-CoV-2 deflagrou o estado de exceção, 
e os requisitos para sua admissibilidade 
como emergência e temporariedade estão 
presentes, logo, os direitos fundamentais 
ficam mitigados em face do interesse público 
e portanto, no plano administrativo torna-se 
possível a aplicabilidade das medidas de 
exceção através dos atributos da 
discricionariedade (usando de certa margem 
de escolha), autoexecutoriedade (sem a 
necessidade de autorização judicial para sua 
efetivação e utilizando de seus próprios 
meios) e coercibilidade (uso de força 
coercitiva frente ao administrado). Destarte, a 
partir da edição da Lei 13.979/2020, o 
Estado, tendo a baliza normativa, tornou-se 

legítimo para adotar o isolamento de pessoas 
contaminadas pelo coronavírus e a 
quarentena como meios de proteção da 
coletividade e a tutela do interesse público 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, 2020). 

Nos itens anteriores, em suma, viu-se que 
o direito da criança, adolescente e jovem, o 
convívio familiar é essencial para a formação 
biopsicossocial do ser humano, sendo esse 
convívio privilegiado mesmo quando se dá a 
ruptura da união entre os genitores, de sorte 
que se possa estabelecer a guarda 
compartilha e o direito de conivência do filho 
com ambos os pais. Entretanto, a SARS-Cov-
2, culminou num estado de pandemia e 
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diversos diplomas legais que tolheram de 
maneira significativa no direito de ir e vir e, 
como não poderia deixar de ocorrer, com os 
filhos de pais separados.  Todavia, sobre 
estes, tais medidas proporcionam efeitos 
diretos e indiretos como estresse, ansiedade, 
depressão, prejuízos no desenvolvimento, na 
socialização e afastamento do convívio 
familiar ampliado, potencializando, como 
consequência, a vulnerabilidade, aumento da 
possibilidade de sofrer violência, e impacto 
socioeconômico nas famílias (FIOCRUZ, 
2020). 

De acordo com o estudo realizado pela 
EPA-UNEPSA, com instituições acadêmicas 
chinesas e centros médicos na província de 
Shaanxi durante a segunda semana de 
fevereiro de 2020, considerando as 
estratégias promotoras da resiliência em 
crianças e adolescentes para enfrentar as 
consequências psicológicas da pandemia da 
COVID-19, identificou em 320 crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, na faixa 
etária entre 3 e 18 anos,  manifestações 
psicológicas e comportamentais como 
distração, irritabilidade, agitação, medo de 
fazer perguntas sobre a epidemia e desejo de 
querer ficar agarrados aos familiares (JIAO; 
WANG; LIU et al, 2020). 

Corroborando tais impactos na saúde, a 
Sociedade Brasileira de Pediatria (2020), 
publicou a nota de alerta acerca das 
restrições compulsórias de circulação. Tais 
restrições têm potencial para desencadear de 
forma exacerbada o estresse tóxico que por 
sua vez acarreta grandes problemas na 
saúde a longo prazo. 

Neste estado de confinamento domiciliar 
forçado há liberação de adrenalina e cortisol 
pelo organismo da criança como forma de 
tentar se adaptar a esta tribulação. Ocorre 
que a liberação dessas substâncias leva à 
sobrecarga do sistema cardiovascular e 
riscos à construção saudável da arquitetura 
cerebral das crianças entre outros agravos 
como declínio da imunidade, alterações no 
padrão de sono, irritabilidade e medos. De 
forma mais prevalente, em médio a longo 
prazo, poderá haver atraso no 
desenvolvimento, caimento do rendimento 
escolar, ocorrência de transtorno de 
ansiedade, depressão e estilo de vida pouco 

saudável na vida adulta (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). 

A pandemia do covid-19 provoca estresse 
extremo e exige da pessoa adaptações para 
enfrentar a nova condição. Os três elementos 
básicos, universais e adaptativos do 
indivíduo que podem ser violados pela 
pandemia são o relacionamento, a 
competência (capacidade de gerir os 
problemas e superá-los) e autonomia. 
Todavia, o receio da contaminação acrescido 
pelo distanciamento social pode afetar os 
relacionamentos, senso de competência para 
agir e senso de autonomia para tomar 
decisões (LINHARES; ENUMO, 2020). 

O conceito de saúde mental foi 
estabelecido pela OMS (WHO, 2005 p. 19) 
como: 

“[...] um estado de bem-estar no qual um 
indivíduo percebe suas próprias habilidades, 
pode lidar com as tensões normais da vida, pode 
trabalhar de forma produtiva e é capaz de dar 
uma contribuição para sua comunidade.” 

A OMS destaca que são determinantes 
da saúde mental os fatores sociais, 
psicológicos e biológicos, assim como 
rápidas alterações sociais e violações de 
direitos humanos. Nesta senda, destaca-se 
que dentre os fatores socioeconômicos da 
saúde mental, o isolamento social piora esta 
condição de saúde naqueles que são mais 
desfavorecidos. A saúde mental afetada 
pode ser a desencadeadora de doenças 
físicas, pois há comprovação bem 
fundamentada em estudos científicos de 
casos de depressão e ansiedade e sua 
ligação com o início e curso de doenças 
cardiovasculares e doenças 
cerebrovasculares, logo, a saúde deve ser 
contemplada dentro do conceito holístico 
(WHO, 2005). 

Sobressalta-se que a criança, o 
adolescente e o jovem possuem tutelados 
pela Magna Carta em seu artigo 227, caput, 
a proteção integral e neste sentido insere-se 
à convivência familiar. Ademais, este mesmo 
artigo dispõe que a criança e o adolescente 
devem ter com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, entre outros assegurados 
pela família, sociedade e Estado sempre os 
colocando a salvo de toda forma de 
negligência. Outrossim, o Estatuto da 
Criança e Adolescente nos artigos 1º ao 5º 
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abarcam aquela égide e em especial nos 
artigos 4º e 19, caput, in fine, contempla o 
direito à convivência familiar (BRASIL, 1988; 
BRASIL, 1990).  

Com a pandemia provocada pelo 
coronavírus-19 e a suspensão compulsória 
da convivência, dois direitos constitucionais 
conflitaram e houve a necessidade de serem 
analisados com diligência, visto que a criança 
tem a garantia constitucional ao direito à 
convivência familiar e também ter sua saúde 
preservada pela família, sociedade e Estado. 
Neste sentido, o direito à convivência familiar 
deverá ser sopesado quando há real 
possibilidade de contágio da doença, 
colocando assim em risco a saúde da 
criança. Todavia, o genitor que estiver 
afastado fisicamente e impedido de exercer a 
guarda compartilhada deverá manter a 
convivência virtual com o filho por meio de 
aplicativos atendendo assim, o equilíbrio 
recomendado no artigo 1853 do Codex Civil 
vigente (IBDFAM, 2020). 

Neste lume, a Justiça Paulista determinou 
que o pai de uma criança pertencente ao 
grupo de risco para coronavírus-19 ficasse 
afastado por 14 dias para cumprir o período 
de isolamento por recomendação das 
autoridades de saúde e após este prazo a 
situação seria reavaliada pela magistrada. 
Todavia, o contato remoto virtual deveria 
ocorrer cabendo a genitora a 
responsabilidade de disponibilizar os meios 
para cumprimento da determinação 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 
2020). 

O isolamento social para evitar a 
propagação do coronavírus trouxe alguns 
impactos em diversas áreas e afetou 
diretamente as relações familiares, pois, em 
alguns casos, o afastamento compulsório foi 
empregado como prática da alienação 
parental o que ocasionava problemas de 
ordem psicológica na saúde da criança 
(IBDFAM, 2020), muito embora, a pandemia, 
a princípio, não altere as regras da guarda 
compartilhada e convivência da criança com 
os pais, salvo a observância às 
determinações das autoridades sanitárias 
(JUST TALK, 2020) 

Sendo assim, é imperioso que se avalie 
caso a caso, não podendo a pandemia servir 
como meio de afastamento das relações 

familiares justificando-se, em alguns casos, a 
substituição temporária da guarda 
compartilhada e convivência física pela 
convivência virtual por meio dos recursos 
tecnológicos existente nos casos em que o 
melhor interesse da criança seja 
preponderante (IBDFAM, 2020). 

Com o surgimento da pandemia e, por 
conseguinte, do isolamento social, medidas 
judiciais foram propostas em diversas partes 
do Brasil e algumas liminares começaram a 
ser apreciadas, muitas delas garantindo a 
manutenção do status quo da criança no 
sentido de ela permanecer sob a guarda 
daquele genitor que detinha a convivência 
física no momento do reconhecimento da 
situação pandêmica por tempo 
indeterminado (CONJUR, 2020). 

A pandemia criou um cenário 
inimaginável entre as relações familiares, 
pois diante das incertezas e consequente 
estabelecimento de uma situação de crise e 
medo, os conflitos familiares têm grande 
potencial para prosperar. No que concerne 
ao instituto da guarda compartilhada neste 
momento de crise sanitária global, há relatos 
de casais que afastaram os impasses e 
litígios, optando pela mediação e 
colaboração (IBDFAM, 2020), o que é uma 
medida salutar do ponto de vista de 
mediação de conflitos. 

As pesquisas apontam que a separação 
dos pais e formação de famílias 
monoparentais, por si só, promovem crises 
que afetarão diretamente o desenvolvimento 
socioemocional da criança, com consequente 
labilidade emocional no ambiente escolar e 
social, dificuldades de adaptação e 
empobrecimento das relações sociais 
(MELO; MARIN, 2016). Todavia, com a 
pandemia os impactos provocados sobre a 
saúde mental dos infantes serão da mesma 
proporção ou até mesmo mais elevado, visto 
que estão em fase de desenvolvimento e os 
transtornos mentais podem desencadear 
incapacidades e até a morte, inclusive 
propiciando um meio de perpetuar as 
desigualdades sociais (USP, 2020) 

Com o propósito de garantir o 
cumprimento dos direitos da criança e 
adolescente durante a pandemia várias 
recomendações foram elaboradas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
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do Adolescente e dentre elas destaca-se que 
é papel do Estado garantir a rede de 
assistência em saúde mental desde a 
promoção com especial atenção ao período 
de isolamento social destinado as crianças e 
adolescentes (BRASIL, 2020). 

Neste sentido, ainda foram 
recomendados pelo conselho supra, como 
forma de minimizar o risco de contaminação 
e disseminação do coronavírus-19, que os 
filhos de casais sob regime de guarda 
compartilhada deverão cumprir as visitas por 
meio telefônico ou on-line, devendo o genitor 
que detém a guarda física cientificar o ex-
cônjuge com regularidade e não criar óbice 
para a comunicação. Caso haja consenso 
bilateral na realização da continuação das 
visitas físicas ou períodos de conivência as 
recomendações profiláticas das autoridades 
sanitárias devem ser integralmente seguidas 
e o deslocamento do pueril deve ser evitado. 
As visitas físicas ou períodos de conivência 
deverão ser interrompidas durante o período 
de isolamento de 15 dias no caso de suspeita 
de contaminação pelo genitor e o melhor 
interesse da criança e do adolescente deverá 
ser sempre atendido jamais afastando o 
direito à saúde, à vida, e à saúde da 
coletividade como um todo (BRASIL, 2020). 

Nesse cenário de pandemia e isolamento 
social compulsório, a organização não 
governamental World Vision (2020) sinaliza 
em seu relatório uma estimativa de que até 
85 milhões de crianças e adolescentes entre 
2 e 17 anos podem ter sido vitimadas pelas 
diversas formas de violência física, sexual e 
psicológica nos primeiros meses da 
pandemia SARS-CoV-2. 

O(s) filho(s) que estão impossibilitados de 
manter o convívio físico com o(a) genitor(a) 
que não está em sua companhia em tempos 
de isolamento social compulsório devido a 
pandemia do SARS-CoV-2 sofre reflexos em 
sua saúde devido à quebra transitória das 
relações familiares diretas? 

A grande relevância desse trabalho é 
promover e contribuir com o melhor 
conhecimento sobre essa temática tão 
delicada que envolve intimamente as 
ciências jurídica e da saúde, pois através 
deste estudo as decisões judiciais 
envolvendo guarda compartilhada e a 
pandemia do SARS-CoV-2, poderão ser 

tomadas levando em consideração os 
possíveis reflexos à saúde dos filhos do casal 
separado podendo auxiliar ainda, com as 
deliberações judiciais futuras, caso sejamos 
afetados por outra tragédia sanitária de 
tamanha monta. 

 

CONCLUSÃO 

É incontendível que a pandemia do 
SARS-CoV-2 provocou o maior desafio 
sanitário em escala global do século XXI 
deflagrando o estado de exceção em todo 
território nacional com reflexos 
biopsicossociais e jurídicos diretos, indiretos, 
mediatos e imediatos imensuráveis.  

Deve ser levado em consideração que 
toda criança deve ser amada, desejada, ser 
feliz e que nasceu para ter o direito de viver 
em consonância com o princípio da dignidade 
humana, poder brincar, estudar, receber e 
aprender transmitir afeto, conviver com 
outras crianças, adultos e principalmente 
com seus familiares. Sendo assim, ao 
confiná-las em decorrência da possibilidade 
de adoecimento pelo coronavírus-19, 
estamos abruptamente violando direitos e 
princípios constitucionais e 
infraconstitucionais, portanto, é prudente que 
todos pensem, ouçam, falem com empatia e 
respeito, visto que as consequências maiores 
para a sociedade que será formada e 
composta por esta geração serão 
percebidas, infelizmente, com maior 
notoriedade no futuro. 

O instituto da guarda compartilhada 
parece ser uma excelente estratégia de 
preservação do convívio mais próximo entre 
pais, sejam aqueles divorciados ou 
separados de fato com seus filhos 
contribuindo, de certa forma, para superar o 
rompimento da relação familiar natural, 
sendo assim, deve ser levado em 
consideração que apesar deste modelo ser 
aparentemente o mais benéfico nestas 
situações, o possível desencadeamento de 
transtornos à saúde psicológica da prole com 
a separação dos pais acrescido do 
isolamento social com impedimento de 
visitação pelo genitor não detentor da guarda 
física, as condições tendem a piorar e 
ocasionar reflexos negativos na saúde 
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psicológica desde o presente até o futuro da 
criança, adolescente ou jovem. 

O afastamento físico do genitor que não 
detém a guarda física do filho sob a 
justificativa que este ou aquele pertence ao 
grupo de risco deve ser diligentemente 
analisada conforme o caso concreto e de 
forma excepcionalíssima, visto que a 
necessidade de convivência do binômio filho-
pai/mãe traz benefícios incontestáveis e 
sobretudo, será quase impossível o guardião 
da prole não se expor ao vírus no momento, 
por exemplo, que precisar adquirir 
suprimentos para subsistência da família, 
mesmo estando com máscara facial e 
utilizando álcool gel 70%, visto que neste 
momento terá grandes chances de entrar em 
contato com outras pessoas e até mesmo 
objetos contaminados. Estudos comprovam 
que o percentual das pessoas que higienizam 
as mãos adequadamente é de apenas 5%, 
portanto, a possibilidade de contágio familiar 
é muito significante. 

Considerando que infecções virais 
transmissíveis por vias aéreas infectam 
terceiros com maior facilidade e que mesmo 
dentro do convívio familiar onde todos 
coabitam o isolamento daquele que está 
infectado pelo coronavírus é difícil de ser 
cumprido em sua plenitude, o contato por 
meio virtual não deve ser a única opção, pois, 
se o pai ou mãe que está doente e não detém 
a guarda física do filho tiver condições físicas 
e psicológicas de ter contato com seu 
sucessor mantendo o distanciamento seguro 
(pelo menos 1,5 metros de distância 
acrescido de ambiente aberto e ventilado), 
poderia ser uma estratégia adotada, desde 
que a criança tenha condições de 
compreender a necessidade de respeitar 
esta medida sanitária na atualidade.  

Sendo assim, esta possibilidade deve ser 
sopesada, visto que a chance de transmissão 
seria bastante mitigada e por conseguinte, 
não haveria descumprimento ou violação da 
proteção integral da criança ou adolescente e 
mormente os princípios constitucionais que 
regem o direito de família e a guarda 
compartilhada. 

Dissociar as questões de saúde e 
jurídicas que envolvem a proteção integral à 
criança durante a pandemia do coronavírus é 
afastar a ótica defendida pela própria OMS, 

onde o ser humano deve ser visto de maneira 
holística e ademais, viola direitos que 
imperiosamente necessitam ser abarcados, 
pois quando se fala nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e do melhor 
interesse da criança deve sempre ser 
considerado que além da saúde física, há 
singularmente a saúde psicológica, que caso 
seja afetada, poderá comprometer o futuro do 
pueril. 

O ambiente familiar deveria ser local de 
aconchego e segurança para todos, e em 
especial para as crianças e adolescentes, 
todavia, com o desencadeamento da 
pandemia do SARS-CoV-2 acrescido pela 
pobreza, impacto socioeconômico, 
desemprego, sobrecarga de tarefas 
domésticas, a intensa convivência familiar, 
fechamento das escolas, teletrabalho, aulas 
remotas, medo de se contaminar e morrer 
podem causar diminuição da capacidade das 
famílias de gerar um ambiente saudável de 
proteção, e sendo assim, poderá expor cada 
vez mais os incapazes e relativamente 
incapazes as suscetibilidade à violência de 
forma ampla. 

Portanto, as medidas profiláticas 
adotadas para contenção da propagação do 
coronavírus, em especial o confinamento 
familiar, pode ter contribuído 
substancialmente para aumentar de forma 
exponencial às crianças aos riscos de 
proteção, visto que o ambiente “doméstico 
isolado“ pela ausência de visitação de 
familiares e amigos e até mesmo do pai ou 
mãe que não detém a guarda física do filho, 
cria um cenário para concitar a alienação 
parental e ainda oportunizar maior 
proximidade com o autor da violência contra 
a criança e/ou adolescente. 

O judiciário brasileiro necessita se 
especializar ao tratar questões que há liame 
entre a seara jurídica e da saúde, visto que o 
ser humano é indissociável em seu aspecto 
biopsicossocial. O magistrado não pode 
absorver toda responsabilidade em decidir, 
seja por decisão interlocutória ou sentença, o 
destino dos membros de uma família e para 
tanto, deveria ser assessorado por uma 
equipe multiprofissional composta por 
psicólogo, assistente social, médico e 
enfermeiro com a finalidade de realizar a 
entrevista e até mesmo visitação domiciliar 
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para todos os casos que envolvam a 
necessidade de afastamento da prole com 
um dos genitores, mesmo que de forma 
transitória, pois os reflexos nocivos à saúde 
provocados por este afastamento devem ser 
sopesados e a equipe poderá contribuir para 
que o melhor seja feito em prol do pueril. 

Deve ser maximizado durante as 
decisões judiciais que a pandemia do SARS-
CoV-2 deixará suas marcas no que tange a 
saúde mental, principalmente das crianças e 
adolescentes desta geração atual e sendo 
assim, as sentenças prolatadas em 
consonância com a avaliação de uma equipe 
multiprofissional poderá, sobremaneira, 
contribuir para minimizar outras cicatrizes e 
reflexos no presente e futuro das crianças e 
adolescentes que poderiam se instalar em 
virtude de uma decisão imperfeita.  

É imprescindível que novas pesquisas 
sejam desenvolvidas para contribuir com o 
entendimento desta questão tão delicada que 
envolve diversas facetas buscando sempre 
ponderar o melhor tanto para a criança e 
jamais se esquecendo dos reflexos à saúde 
dos pais com o distanciamento social. Deve 
ser considerado que decisões interlocutórias 
ou até mesmo sentenças não poderão 
sobrepujar a saúde de toda família, pois, 
inevitavelmente, uma decisão desarmoniosa, 
poderá afetar não somente o infante vítima 
das condutas jurídicas imperfeitas, mas 
também aos pais que necessitam estar 
equilibrados para proporcionar de forma 
plena o melhor ao crescimento e 
desenvolvimento da prole. 
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Cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido 
prematuro, com ênfase em eventos adversos relacionados ao uso do 
sensor de oxímetro na unidade de terapia intensiva neonatal 

 
PROTUGAL Sintia D1, CANDEIA Fátima O1, SOARES Maurício G2, PINTO Gustavo C3 

 

RESUMO 

A pele do neonato consiste na barreira protetora do seu organismo. Por ser sensível, frágil, 
anatomicamente imatura e de lenta adaptação ao meio extrauterino, torna se mais susceptível ao 
trauma. O objetivo deste estudo é conhecer através de uma revisão bibliográfica as evidências 
disponíveis acerca dos cuidados de enfermagem com a pele do recém–nascido prematuro, com ênfase 
em prevenção as lesões relacionadas ao uso do sensor de oxímetro de pulso. Trata – se de uma revisão 
do tipo descritiva – exploratória com abordagem explicativa, a busca ocorreu em: Biblioteca Virtual em 
Saúde, SciELO, manuais de fabricantes de oxímetro de pulso, revistas científicas de enfermagem, 
jornais de cirurgia pediátrica, jornais de anestesia, livro e ebook que contém informações metodologia 
do trabalho científico, diagnósticos de enfermagem e sobre os cuidados com a pele dos neonatos, dos 
últimos 40 anos. Os dados originários da análise dos artigos foram agrupados em quatro categorias: 
Características da pele do neonato prematuro, Cuidados de enfermagem com a pele do recém–nascido 
prematuro, Fatores de risco relacionados a integridade da pele do recém – nascido prematuro e 
Oximetria.  O uso prolongado de adesivos e dispositivos médicos como cpap nasal, sensor de oxímetro 
de pulso entre outros, podem aumentar o risco de lesões cutâneas sendo assim, um desafio para a 
equipe de enfermagem, uma vez que, esses neonatos são mais suscetíveis devido a imaturidade da 
pele, o que contribui para o aparecimento de infecções e o aumento de internação na UTIN. Diante as 
lesões relacionadas ao uso do sensor de oxímetro e outras, o enfermeiro deve indicar um protocolo de 
manuseio da pele do RNPT e implementar uma assistência de qualidade através de treinamentos e 
educação continuada, capacitando sua equipe com o objetivo de aprimorar sua atuação. Assim, 
diminuirá as sequelas, os custos e o tempo de internação, além de aumentar a satisfação dos pais em 
relação aos cuidados como um todo dispensados aos seus pequeninos. 

Palavras-chave. Cuidados de enfermagem. Pele. Recém-nascido prematuro. Enfermagem 
neonatal. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Oxímetro de pulso. 

 

ABSTRACT 

The newborn's skin is your body's protective barrier. Because it is sensitive, fragile, anatomically 
immature and of slow adaptation to the extrauterine environment, it becomes more susceptible to 
trauma. The objective of this study is meet through a bibliographic review the available evidence about 
the nursing care with the skin of the premature newborn, with emphasis on preventing injuries related 
to the use of the pulse oximeter sensor. It is a descriptive-exploratory review with an explanatory 
approach, the search was made in: Virtual Health Library, SciELO, pulse oximeter manufacturers 
manuals, scientific nursing journals, pediatric surgery journals, anesthesia journals, book and ebook that 
contains information on scientific work methodology, nursing diagnoses and on skin care for newborns, 
over the last 40 years. The data from the analysis of the articles were grouped into four categories: Skin 
characteristics of the premature newborn, Nursing care for the skin of the premature newborn, Risk 
factors related to the skin integrity of the premature newborn and Oximetry. Prolonged use of adhesives 
and medical devices such as nasal cpap, pulse oximeter sensor, among others, can increase the risk 
of skin lesions, thus being a challenge for the nursing team, since these newborns are more susceptible 
due to immaturity of the skin, which contributes to the appearance of infections and the increase in 
hospitalization in the NICU. In the face of injuries related to the use of the oximeter sensor and others, 
the nurse must indicate a protocol for handling the PTNB's skin and implement quality care through 
training and continuing education, enabling its team to improve its performance. Thus, it will reduce the 
sequelae, costs and hospitalization time, in addition to increasing parents' satisfaction with the care 
provided to their little ones as a whole. 

Keywords: Nursing care. Skin. Premature newborn. Neonatal nursing. Neonatal Intensive Care 
Unit. Pulse oximeter. 
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INTRODUÇÃO1 

Nos últimos anos a atenção ao recém-
nascido prematuro (RNPT) vem passando por 
mudanças no cenário mundial, decorrente da 
implantação de novas tecnologias que 
favorecem a qualidade de vida desse neonato. 
Esse cuidado possui alto impacto nos resultados 
da assistência, tendo como determinantes, o 
desenvolvimento e melhoria na sobrevida 
desses RNPT, tendo como consequência um 
aumento da chance de sobrevida e uma melhor 
expectativa para a família (FEITOSA et al., 
2018). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
define recém-nascido pré-termo como aquele 
com idade gestacional inferior a 37 semanas 
completas. A prematuridade constitui um 
problema de saúde pública, sendo que suas 
complicações representam a principal causa de 
mortalidade neonatal (até 28 dias após o 
nascimento) e infantil (crianças com até cinco 
anos) no mundo. Outros desafios globais, 
considerando as principais causas de óbito 
nestas faixas etárias, são o controle de 
infecções e as complicações intraparto 
(AREDES, 2017). 

Ainda vale apontar que a Escala de Apgar 
também corresponde a um dos protocolos 
importantes da avaliação do RN. Através de um 
escore, essa escala avalia, no 1º e no 5º minuto 
de vida, cinco sinais clínicos gerais: esforço 
respiratório, frequência cardíaca, tônus 
muscular, irritabilidade e cor, sendo que, se o 
neonato apresentar, minimamente, um Score 
menor que 7 no primeiro e no quinto minuto, ele 
deve ser encaminhados pelos profissionais a fim 
de avaliar sua sobrevida. De acordo com os 
resultados dessas avaliações, esse RN pode 
apresentar complicações clínicas que devem 
ser acompanhadas na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) (ROCHA, 2016). 

 No Brasil, aproximadamente 10% dos 
bebês nascem antes do tempo. Mas o avanço 
da medicina tem possibilitado que a maioria 
consiga se desenvolver e crescer com saúde 
(BRASIL, 2017). 

A UTIN oferece tecnologias que possibilitam 
a sobrevivência de muitos neonatos prematuros. 
Nesse ambiente é de grande importância a 
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preservação da integridade da pele devido 
elevado risco de infecção. Aproximadamente 
80% dos neonatos prematuros desenvolvem 
alguma injúria na pele até o primeiro mês de vida 
e cerca de 25% dos pré-termos e de baixo peso, 
desenvolvem ao menos um episódio de sepse 
até o 3º dia de vida, sendo a pele a principal 
porta de entrada. (ARAÚJO et al,2012). 

A pele é o maior órgão do corpo humano e 
possui funções importantes para o recém-
nascido (RN) internado em UTIN. Trata-se de 
uma barreira contra infecções pois, além de 
proteção física, enquanto íntegra, possui 
funções contra infecções ao RN através do 
desenvolvimento do manto ácido. Além disso 
apresenta também características importantes 
para a manutenção da vida do RN devido á sua 
proteção imunológica que ocorre através da 
regulação do pH da última camada da pele, e 
auxilia na termorregulção e no controle das 
perdas transepidérmicas (ISSA,2019). 

O cuidado com a pele do RNPT é uma 
preocupação constante dos profissionais, 
principalmente dos enfermeiros que trabalham 
em unidades intensivas neonatais, à medida 
que se inicia logo após o nascimento, com 
finalidade de manter uma temperatura corporal 
ideal, dentre outras diversas funções, como 
também contribui para uma adaptação bem-
sucedida a este novo ambiente fora do útero 
materno. (FEITOSA et al., 2018).  

Além de todos os procedimentos realizados 
ao admitir o RN na UTIN, faz se necessário 
observar alterações que podem surgir na pele, 
analisando os procedimentos terapêuticos 
indicados, para não expô-los a situações que 
possam causar lesões desnecessárias (ALVES, 
2016). 

Em RNPT existe maior risco de lesões de 
compressão e queimaduras devido à 
imaturidade e vulnerabilidade da pele, em 
decorrência de diversos fatores como contato 
com substâncias químicas, adesivos, 
temperaturas elevadas e compressão 
ocasionada por diferentes dispositivos, como o 
sensor de oxímetro (COREN, 2009). 

Responsável por fornecer informações 
relevantes sobre a saturação de oxigênio do RN 
em estado de atividade ou repouso. O oxímetro, 
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configura-se como um aparato tecnológico 
indispensável à rotina da UTIN. Entretanto, o 
uso inadequado dessa tecnologia, pode 
ocasionar o aparecimento de eventos adversos, 
comprometendo assim, a segurança do 
paciente (ROCHA, 2016). 

Segundo Diagnósticos de enfermagem da 
NANDA-I (2018), há fatores de risco para a 
integridade da pele do neonato: radiação, 
imobilização física, adesivos que arrancam os 
pelos, pressão, contenção, umidade, 
substâncias químicas, excreções, secreções, 
medicações e extremo de idade (NANDA,2018).  

Nesse contexto, o presente estudo surgiu da 
necessidade de conhecer como o cuidado com 
a pele do RNPT tem sido desenvolvido nas 
UTINs. Para tanto, elencou-se como objetivo 
identificar as evidências científicas disponíveis 
na literatura acerca dos cuidados de 
enfermagem para prevenir a ocorrência de 
eventos adversos pelo uso do sensor de 
oxímetro de pulso.  

Dessa forma, esse estudo propõe descrever 
os eventos adversos relacionados ao uso do 
sensor de oxímetro de pulso em neonatos 
prematuros, identificar os devidos cuidados com 
a pele imatura e realizar um levantamento dos 
cuidados de enfermagem na prevenção de 
injurias cutâneas associadas ao sensor de 
oxímetro de pulso. 

 

MÉTODO  

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo 
descritivo-exploratória, com abordagem 
explicativa. Teve como objetivo aprofundar o 
conhecimento da realidade, procurando a razão, 
o “porquê” das coisas. 

Segundo Prodanov, Cleber Cristiano (2013, 
p. 51-53):  

“Pesquisa descritiva: quando o pesquisador 
apenas registra e descreve os fatos observados sem 
interferir neles. Visa a descrever as características de 
determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve 
o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. Assume, em 
geral, a forma de Levantamento. Pesquisa 
exploratória: quando a pesquisa se encontra na fase 
preliminar, tem como finalidade proporcionar mais 
informações sobre o assunto que vamos investigar, 
possibilitando sua definição e seu delineamento, isto 
é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar 
a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses 
ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. 
Assume, em geral, as formas de pesquisas 
bibliográficas e estudos de caso. Pesquisa 
explicativa: quando o pesquisador procura explicar 
os porquês das coisas e suas causas, por meio do 
registro, da análise, da classificação e da 
interpretação dos fenômenos observados. Visa a 
identificar os fatores que determinam ou contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos; “aprofunda o 
conhecimento da realidade porque explica a razão, o 
porquê das coisas.” 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através 
do levantamento de referências teóricas já 
publicadas e analisadas por meio de artigos 
científicos, livros, páginas de web sites, 
bibliotecas virtuais e orientações dos fabricantes 
de aparelhos de oxímetro de pulso, com a 
finalidade de coletar conhecimentos e 
informações sobre a problemática visando 
solucioná-la. 

A análise foi realizada através da seleção 
dos artigos durante o período de agosto de 2019 
a maio 2020, a partir da leitura criteriosa dos 
artigos e livros com o tema abordado para a 
elaboração da pesquisa. 

Foram utilizados como critério de inclusão 
artigos publicados em periódicos, nacionais e 
internacionais nos últimos quarenta anos (1980-
2020); que contemplassem o objetivo proposto, 
em língua portuguesa; e disponível 
eletronicamente na íntegra.  As opções bases de 
dados foram: Google Acadêmico, SciELO, 
manuais de fabricantes de oxímetro de pulso, 
revistas científicas de enfermagem, jornais de 
cirurgia pediátrica, jornais de anestesia, livro e 
ebook que contém informações metodologia do 
trabalho científico, diagnósticos de enfermagem 
e sobre os cuidados com a pele dos neonatos. 
A figura 1 apresenta o fluxograma da seleção 
desses estudos bibliográficos. 
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A coleta de dados foi realizada através de 
leitura dos artigos nas bases citadas e livros, 
com os seguintes descritores: Cuidados de 
enfermagem; Pele; Recém-nascido prematuro; 
Enfermagem neonatal; Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal; oxímetro de pulso. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

- Características da pele do neonato 

prematuro 

Segundo as características da pele do 
neonato prematuro 

MACDONALD e SESHIA (2018, p.1131) 
registram que: 

“A pele é composta por três camadas 
anatômicas: a epiderme, a derme e a gordura; e por 
três anexos: pelos, unhas e glândulas. A formação 
dessas camadas e suas estruturas a partir dos 
tecidos embrionários primitivos ocorre de modo 
previsível e sequencial. A maior parte do 
desenvolvimento estrutural já está completa na 24a 
semana de gestação; entretanto, a atividade 
funcional completa da pele, como o 

desenvolvimento de barreira epidérmica, só se 
manifesta após o nascimento. A pele do RN pode 
ter uma aparência e textura diferentes, de acordo 
com a sua idade gestacional. A pele de prematuros 
com menos de 32 semanas de idade gestacional 
estimada (IG) tem aparência fina e transparente. A 
pele dos RNs com mais de 40 semanas de IG é 
mais espessa, com rugas e descamação. A maioria 
dos RNs a termo exibe uma substância pastosa 
sobre a pele, denominada verniz caseoso. O verniz 
caseoso é uma substância composta de corneócitos 
descamados, pelos de lanugem e lipídios (11). O 
papel dessa substância ainda não está totalmente 
elucidado, embora se acredite que auxilie na 
passagem do feto pelo canal do nascimento e 
desempenhe um papel importante na hidratação da 
pele e defesa imune inata (12). A maioria dos RNs 
prematuros e pós-maturos tem pouco verniz”.  

A pele é o maior órgão do corpo humano, 
além de ser um órgão sensorial que 
desempenha várias funções para a 
sobrevivência do organismo. O tegumento 
atinge cerca de 16% do peso corporal, formada 
pela epiderme, derme e subcutâneo. A 
epiderme, camada mais externa é composta por 
uma camada basal, responsável pela proteção e 
pelo estrato córneo, este é responsável pela 
constante renovação da pele. Já a derme é 
composta por vários tipos de tecidos que 
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cumprem diferentes funções. A pele possui 
ainda diversas funções importantes, tais como: 
termorregulação, defesa contra infecções e 
toxinas, manutenção da homeostase 
hidroeletrolítica, secreção endócrina e sensação 
tátil, térmica, dolorosa e de pressão (FEITOSA 
et al,2018). 

A pele do neonato, diferentemente da pele 
do adulto, é mais fina, tem menos cabelo e as 
glândulas sudoríparas são menos ativadas, em 
um recém-nascido, por exemplo, tem menos 
fibras elásticas e colágenas, isso porque na 
infância a penetração de substâncias tóxicas 
pela pele é muito maior e os cuidados devem ser 
redobrados, pois é mais fácil os neonatos 
desenvolverem lesões ao serem expostos ao 
calor, irritantes químicos, traumatismos, além 
das doenças inflamatórias (PEREIRA, 2019). 

No neonato a pele é caracterizada como 
delicada, fina e frágil, onde as reações 
fisiológicas e patológicas são frequentemente 
complexas, portanto, suas alterações são 
comuns nesse período. Estas características, 
associadas à imaturidade dos sistemas e à 
utilização   de   dispositivos   médicos, 
imprescindíveis à sua sobrevivência, aumentam 
o risco de lesão da pele (TEÓFILO et al, 2019). 

Por ser extremamente fina, a pele dos RN 
apresenta, com frequência, lesões por 
procedimentos durante a hospitalização. 
Considerando ainda a imaturidade imunológica 
dos neonatos, as lesões de pele promovem 
prejuízos à barreira cutânea, favorecendo a 
formação de portas de entrada para patógenos 
causando em infecção (PEREIRA, 2019). 

Para o RN, a função da pele é imprescindível 
a sua sobrevivência, e a sua atuação como 
barreira protetora previne a desidratação e as 
infecções dificultando a intoxicação e a invasão 
de microrganismos que se encontram na pele, 
bloqueando a absorção de produtos tóxicos. O 
estrato córneo, por ser a camada mais externa, 
funciona como principal barreira protetora. Essa 
camada é capaz de criar em sua superfície um 
manto ácido através da redução do pH, 
tornando-a ácida e, com isso, evitando a 
proliferação de microrganismos (ISSA, 2019).  

De acordo com Sociedade Portuguesa de 
Neonatologia (2016), os bebês prematuros (24-
28 semanas), possuem uma fina camada de 
células à superfície da pele, em vez de várias 
camadas como nos RNs a termo. A eliminação 

de água por evaporação através desta fina 
camada de células é muito grande, sendo 
também muito frágil ao atrito e ao uso de 
adesivos. Por causa dessa fragilidade, a pele 
prematura pode ser tocada por nossos dedos, 
porém, não deve jamais ser friccionada, por 
isso, adesivos especiais devem ser usados para 
a fixação dos sensores e cateteres conectados 
ao corpo de bebê. Daí merece especial atenção 
por parte da Equipe de Enfermagem em relação 
aos cuidados com os RNs em UTINs.   

A pele do recém-nascido prematuro merece 
atenção especial da equipe de Enfermagem, 
uma vez que, a integridade desse órgão exerce 
função de barreira, protege estruturas internas 
do organismo e revela problemas decorrentes 
do tempo de permanência hospitalar como 
infecções e distúrbios do metabolismo. A 
preservação da pele é muito importante durante 
os cuidados de enfermagem, principalmente em 
prematuros (FEITOSA et al,2018). 

A fragilidade da pele do RN ao nascer 
também é considerada um grande problema 
para a integridade da pele prejudicada, devido à 
pele representar 13% da superfície corporal, o 
que para um RN é de grande representatividade, 
e qualquer alteração nesse órgão significa um 
grande agravo para a saúde do 
neonato(PEREIRA, 2019). 

Além disso, a internação na UTIN aumenta o 
risco de ruptura da pele devido a fragilidade 
cutânea desses bebês, associada aos 
procedimentos, aos dispositivos e a 
manipulação que eles são expostos (ISSA, 
2019). 

A temática sobre a pele do RN prematuro é 
conduzida com maior profundidade, 
considerando o RNPT como sujeito, 
possibilitando-o vivenciar experiências de 
aprendizado e de troca com o meio, desafiando 
a ciência esta interface psicológica vem 
demonstrando, gradativamente, resultados 
fisiológicos e comportamentais bastante 
expressivos. Neste contexto conclui-se que a 
pele é o órgão do sentido mais amplo do corpo 
e importante para a sobrevivência do ser, sendo 
por meio deste tegumento que os RNs 
percebem e conhecem o mundo, por isso a 
importância do início da experiência tátil. Os 
RNs prematuros permanecem por um período, 
muitas vezes prolongado, nas UTIN., sendo 
nesta unidade que estes prematuros recebem 
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as primeiras experiências táteis, que em sua 
maioria estão associadas a procedimentos 
técnicos (MARTINS, 2009). 

Portanto devido a pele do recém-nascido ser 
menos corneificada, ser suave, macia, uniforme, 
lisa e aveludada e suas camadas ter uma 
espessura diminuída com retificação da 
epiderme, ele terá como resposta, menor 
coesão intercelular, uma imaturidade dos 
anexos cutâneos, uma deficiência na regulação 
térmica, precariedade da lubrificação cutânea, 
maior sensibilidade a irritantes químicos e maior 
permeabilidade tornando-se responsáveis pelos 
aparecimentos das erosões como resposta aos 
mínimos traumas ( MOREIRA, 2006). 

Em virtude das peculiaridades anatômicas e 
fisiológicas da pele do neonato, que o 
suscetibilizam ao desenvolvimento de lesões de 
pele, mantê-la intacta é algo especial, uma vez 
que preserva funções de proteção e diminui o 
risco de infecções decorrentes da 
hospitalização. As lesões causadas por 
soluções de continuidade podem trazer risco 
para o RNPT, visto que são uma porta de 
entrada para infecções, causando assim dor, 
incômodo e prejudicando o tratamento 
(OLIVEIRA SM et al, 2014).  

A assistência em UTIN vem evoluindo muito 
em prol da redução da mortalidade infantil, 
especialmente entre os RNs extremamente 
prematuros. O importante é salientar que, nesse 
tipo de local, em que se atende a pacientes 
graves, a assistência profissional vai além de 

técnicas e procedimentos, exigindo, também, 
um atendimento humanizado a partir da oferta 
de amor e carinho e por meio do toque 
(TEÓFILO et al, 2019). 

 

 

- Cuidados de enfermagem com a pele do 
recém-nascido prematuro 

O cuidado com o RN, sendo ele prematuro 
ou não, começa a partir do momento que 
entramos em uma UTIN, com a retirada de todos 
os adornos e a lavagem correta das mãos ao 
qual sabemos que a principal medida para a 
redução de infecções hospitalares, em relação a 
esse procedimento Moreira, 2004 relata que: 

“A lavagem das mãos é necessária antes da 
entrada na UTI neonatal, antes de tocar e após 
manusear o bebê. Atualmente, o álcool-gel e outros 
produtos alcoólicos contendo protetores de pele 
tornaram-se importantes armas para o manuseio e 
a prevenção de infecções na UTI neonatal. Seu uso 
tem sido recomendado principalmente por ter maior 
aderência, uma vez que o protetor da pele evita os 
ressecamentos presentes nas lavagens contínuas e 
repetidas” 

Consiste em lavar as mãos com produto 
degermante, visando a remover bactérias antes 
da entrada na unidade e antes da realização de 
qualquer técnica ou procedimento invasivo, 
assim, MOREIRA (2004) elaborou um quadro 
sobre a rotina de lavagem das mãos dentro da 
UTIN. 

 

 

 

Quadro 1 - Lavagem de mãos 
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A segurança do paciente é um compromisso 
assumido pelos profissionais de saúde, desde a 
graduação. Afinal, não podemos esquecer que a 
Hipócrates, o pai da medicina ocidental, é 
atribuído o aforisma “Primum Non Nocere”, ou 
“primeiro não causar dano”. Significando que 
assistência prestada aos pacientes não deveria 
causar consequências indesejadas (PEREIRA, 
2019). 

PEREIRA, (2019) ainda ressaltam que:  

“O neonato precisa de uma boa assistência já 
que sua vida extrauterina é um desafio para ele, e 
algumas vezes o neonato nasce com problemas e 
necessita de estadia na UTIN assim o desafio pela 
sobrevivência é ainda maior, pois será a luta pela 
sobrevivência e ao mesmo tempo o enfrentamento 
de complicações acarretadas por procedimentos 
nos quais os mesmos são submetidos” 

Na temática de cuidados com a pele é 
largamente utilizada em pacientes adultos a 
Escala de Braden para a avaliação das Úlceras 
de pressão, além da tolerância tecidual, sendo 
composta por seis subescalas (percepção 
sensorial, umidade da pele, atividade, 
mobilidade, estado nutricional, fricção e 
cisalhamento). Já nos cuidados com a pele do 
RN, a Guideline de cuidados com a pele da 
Association of Women’s Health Obstetric and 
Neonatal Nurse (AWHONN) apresenta três 
diferentes instrumentos desenvolvidos para a 
avaliação da integridade da pele: Neonatal Skin 
Condition Score (NSCS), única já validada para 
uso na população neonatal; outro instrumento é 
a Braden Q, utilizadas em pacientes pediátricos; 
e a Starkid Skin Scale (SSS) utilizada para  
avaliação de ulcera de pressão em pediatria 
(SCHAEFER, 2014). 

Ainda segundo Schaefer (2014), a NSCS 
consiste em um instrumento que avalia a 
condição da pele do RN. Em 2012 foram 
realizadas adaptações transcultural para o 
português falado no Brasil e a sua validação 
clínica, denominada de Escala de Condição da 
Pele do Recém – Nascido (ECPRN). 

A ECPRN é um instrumento de fácil 
entendimento, que pode ser colocada na prática 
assistencial diária do enfermeiro em UTIN, 
contribuindo para avaliações e intervenções 
mais precisas para a manutenção da integridade 
da pele do RN. No que diz respeito a essa 
escala, ela classifica o risco de perda da 
integridade da pele no RN por meio de seus 
construtos, sendo um instrumento viável que 
contribui efetivamente para a qualidade de 
assistência ao neonato. Além disso ela é a única 
escala que existe para ser aplicada com RN’s 
(PEREIRA, 2019). 

 

 

 FONTE: Pereira, 2019 

 

O cuidado com a pele é um componente 
importante na assistência neonatal, é de grande 
necessidade que o enfermeiro conheça as 
características anatômicas e fisiológicas da pele 
do RN, além de saber caracterizar e descrever 
as lesões detectadas. Alguns RN’s, ao 
nascimento, apresentam pele avermelhada, 
muito fina, permitindo algumas vezes a 
visualização dos vasos sanguíneos, 
evidenciando sua fragilidade, outros 
apresentam uma pele coberta por um material 
esbranquiçado e graxento, o vérnix caseoso, 
produzido por células epidérmicas e secreções 
sebáceas, composto de água, restos cutâneos 

(detritos) e razoável quantidade de estrógeno 
(PEREIRA, 2019).   

Sendo assim, admite-se que o vérnix 
caseoso seja uma proteção contra lesões, com 
função lubrificante, ajudando, também, no 
momento do parto, permitindo que o neonato 
fique mais escorregadio, a função 
antibacteriana, prevenindo contra infecções, 
maceração pelo líquido amniótico e traumas, de 
pH entre 6,7 e 7,4, este não pode ser removido, 
e sim desaparecer espontaneamente 
(PEREIRA, 2019). 

A pele do RNPT é extremamente fina e 
suscetível a traumas mecânicos como lesões, 
escoriações e lacerações. Assim, se torna um 
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desafio para a enfermagem manter sua 
integridade durante a realização de 
procedimentos. Tendo em vista a importância 
desse tegumento para a sobrevivência do 
prematuro, é fundamental que a equipe de 
enfermagem que o assiste esteja preparada 
para atuar nesse cenário, prevenindo lesões, 
avaliando-as e atuando sobre elas (OLIVEIRA 
SM et al, 2014). 

A lesão é um dano/prejuízo/ato ou efeito de 
lesar, designação geral que se dá a todas as 
alterações patológicas dos órgãos e dos tecidos, 
pancada/contusão, podendo ser fechada, sem 
solução de continuidade, ou aberta, com 
solução de continuidade. Lesão na pele dos 
RN’s é um evento bastante comum, tanto 
naqueles sadios que passam pouco tempo no 
período pós-parto, quanto na pele dos que 
necessitam de internação nas unidades 
neonatais intensivas ou semi-intensivas, devido 
a alguma patologia (PEREIRA, 2019). 

No que diz respeito aos cuidados específicos 
de enfermagem, o objetivo da assistência é a 
condução do neonato à recuperação, adaptação 
e bem-estar, portanto, devem estar 
fundamentados em conhecimentos científicos e 
na autonomia do profissional de enfermagem.  
Para o enfermeiro prestar a adequada 
assistência, faz-se necessário um aporte de 
evidências científicas que o auxiliem na escolha 
dos melhores produtos, técnicas, materiais e 
procedimentos.  No entanto, apesar dos 
avanços em pesquisas na área, é necessário o 
desenvolvimento    de    pesquisas, 
principalmente com ênfase nos prematuros, 
população neonatal que apresenta 
especificidades devido à imaturidade fisiológica 
(TEÓFILO et al, 2019). 

Uma das preocupações da enfermagem, 
sobretudo quando o RNPT apresenta risco, são 
os procedimentos que necessitam de excessivo 
manuseio, tanto aqueles considerados 
dolorosos quanto os de rotina. O prematuro que 
é levado a uma UTIN necessita de cuidados 
extremos e procedimentos invasivos que darão 
suporte à sua sobrevivência (OLIVEIRA SM et 
al, 2014). 

 É importante salientar que as lesões de pele 
encontradas no exame físico do RN podem ser 
de origem congênita ou ocasionais na fase 
neonatal, podendo ser transitória ou 
permanentes. Para tanto, é importante o 

conhecimento do avaliador sobre as 
característica e aspectos da pele (ISSA,2019). 

O cuidado com a pele do RNPT é prioridade 
na enfermagem objetivando a manutenção, 
prevenção e recuperação da sua integridade. 
Esse cuidado deve acontecer de maneira 
dinâmica, contínua, acolhedora e 
individualizada em todos os ambientes. Para 
isso, o enfermeiro neonatal deve conhecer as 
características e especificidades da pele do 
RNPT e condições ambientais que predispõem 
à lesão, tais como os mecanismos envolvidos, a 
fisiologia da cicatrização, os produtos indicados 
para prematuros e práticas de cuidado 
baseadas nas melhores evidências (AREDES, 
2017). 

Cuidar da pele do recém-nascido, em 
especial o prematuro, tem sido um desafio para 
a enfermagem no qual se refere à manutenção 
de sua integridade. Este cuidado implica refletir 
sobre como as ações de enfermagem podem 
contribuir para o aparecimento de lesões que 
trazem para o prematuro complicações clínicas 
como o aumento do tempo de internação, de 
procedimentos considerados dolorosos e da 
utilização de toda tecnologia disponível, 
cabendo ao Enfermeiro neonatal a 
sistematização da assistência para minimizar o 
aparecimento dessas lesões e a condução 
destes cuidados (MOREIRA, 2006). 

A preservação da integridade da pele é de 
extrema relevância durante o período neonatal 
sendo um dos cuidados fundamentais da 
enfermagem. Deve ser prestado durante a 
interação do recém-nascido com o enfermeiro, à 
proporção que se realiza a avaliação 
comportamental e fisiológica, de forma integral, 
ao respeitar suas vulnerabilidades, 
principalmente em RNPT (FEITOSA et al,2018). 
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Cuidados com o prematuro 

 

Figura 2. FONTE: https://www.bebemamae.com 

 

Além da anatomia e fisiologia da pele 
imatura, o prematuro internado em UTIN possui 
risco aumentado para lesões associado à 
necessidade constante de procedimentos e uso 
de dispositivos invasivos essenciais para sua 
sobrevivência. O cuidado de enfermagem com a 
pele dos prematuros nas UTIN inclui: 
manutenção da temperatura, evitando 
exposição desnecessária ao ambiente e uso de 
incubadoras (com controle de umidade); banho; 
aplicação tópica de óleos emolientes e outros 
produtos aplicados sobre a pele; uso de 
soluções cutâneas para antissepsia e curativos. 
Cabe destacar que é frequente a realização de 
procedimentos invasivos envolvendo ruptura da 
pele como punções venosas ou arteriais, e 
fixação ou remoção de adesivos, o que requer 
reflexão sobre os produtos aplicados e a 
minimização de danos (AREDES, 2017).  

Tais procedimentos, muitas vezes, levam a 
lesões que colocam em risco a vida do RNPT, 
pois tornam-se portas de entrada para 
microrganismos patogênicos, podendo causar 
infecções e morte. Lesões cutâneas não são 
fáceis de lidar, já que requerem cuidado 
especial, tomada de decisão rápida, intervenção 
eficaz e atitude precisa por parte dos 
cuidadores, sendo um desafio. (OLIVEIRA SM 
et al, 2014). 

A principal função do banho está na 
prevenção de infecções cutâneas e infecções 
cuja porta de entrada seja a pele. Porém, esse 
procedimento pode diminuir o risco de infecção, 
mas também pode aumentar o risco de 
dermatites por irritação. Sabe-se que o banho no 
RN pode levar a hipotermia, ao aumento de 
consumo de oxigênio, à disfunção respiratória e 
alterações de sinais vitais. Por isso este 

procedimento em UTIN deixou de ser algo 
rotineiro e sim um procedimento que pode 
comprometer a estabilidade do RN, bem como a 
integridade de sua pele (ISSA, 2019).  

A maioria dos especialistas concorda que 
todos os sabões são um pouco irritantes, 
ressaltando que o uso frequente de sabões 
aumenta a irritação da pele, pois além de 
remover a sujeira, o sabão remove um filme 
lipídico da superfície da pele. Em alguns casos 
a absorção de produtos químicos sofre 
influência pela IG, podendo concluir que, quanto 
mais prematuro, mais o neonato pode absorver 
produtos químicos (PEREIRA, 2019). 

Outra questão muito importante no cuidado 
neonatal, em especial nos prematuros, consiste 
no uso de certas substâncias comuns à prática 
de antissepsia, como a polividona iodada, a qual 
não é recomendada devido ao risco de 
hipotireoidismo transitório(43), uma vez que o 
estrato córneo incompleto do prematuro não é 
capaz de filtrar o iodo, tornando sistêmico o 
efeito de um produto tópico (AREDES, 2017).   

Neste pensar, os profissionais de 
enfermagem devem ter atenção aos cuidados 
com a integridade da pele do recém-nascido, 
pois esta representa uma importante barreira 
contra infecção e a perda de água. Além de 
sinalizar problemas que podem ocorrer durante 
a internação, alterando seu grau de turgor, 
coloração, temperatura e integridade, conforme 
a debilidade física da criança, podendo reduzir o 
risco de ocorrências iatrogênicas decorrentes da 
assistência (ARAUJO et al,2012). 

Por se tratar da classe profissional de mais 
manipulação do neonato, através de 
procedimentos habituais como banho, mudança 
de decúbito, manutenção de acesso venoso, 
troca de curativos e troca de fraldas — fatores 
de risco de lesões —, a enfermagem deve 
colaborar ativa e pontualmente para a 
manutenção das funções vitais da pele (ALVES, 
2016). 

Para realizar cuidados com a pele do RN 
internado em UTIN é imprescindível o 
conhecimento sobre aspectos anatômicos e 
fisiológicos da pele, pois, dependendo da idade 
gestacional, esse tegumento pode apresentar 
características diferentes. Para melhor 
efetividade dessa assistência, é importante 
também que a equipe assistencial estabeleça 
consensos de práticas a pele de RN, a fim de 
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padronizar os cuidados e técnicas para todos os 
profissionais que atendem RNs (ISSA, 2019). 

Estudos apontam a necessidade de rodízio 
dos sensores com maior frequência para evitar 
danos a pele e queimaduras, bem como o uso 
de micropore na pele do recém-nascido a termo, 
nos locais onde são colocados os sensores. Em 
curativos de cateteres ou mesmo cirúrgicos são 
usados filme adesivo transparente ou 
hidrocolóide, a fim de reduzir a frequência das 
trocas, já que esses permitem acompanhar a 
evolução do sítio facilmente (ARAÚJO et al, 
2012). 

Entre os cuidados com a pele do pré-termo 
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, está 
o banho com sabonete, um procedimento 
rotineiro e tradicional de higiene não justificado 
por evidências científicas, porém sabe-se que 
essa rotina de banho pode trazer prejuízos à 
pele, devido à fragilidade da epiderme do recém-
nascido. Os agentes químicos usados nos 
sabonetes podem causar irritação da pele e 
absorção de substâncias tóxicas; além disso, o 
banho pode desencadear hipotermia, favorecer 
a perda de peso, pois dispende gasto energético 
e aumenta a demanda por oxigênio em RNPT e 
recém-nascidos baixo peso, ao desestabilizar 
sinais vitais (FEITOSA et al, 2018). 

Seguindo esse pensamento, a literatura vem 
destacando a importância das condutas que 
devem ser realizadas pela equipe de 
enfermagem com o objetivo de diminuir o risco 
de lesões e infecções. No entanto, ainda faltam 
a discussão, nos periódicos, de estratégias e 
medidas simples podem ser instituídas pelo 
enfermeiro, tais como: o rodízio de sensores, a 
redução do uso de soluções adstringentes, 
apropriação de rotinas que proíbam a realização 
de banhos em neonatos prematuros com peso 
inferior a 1500g, a mudança de práticas antigas 
de remoção imediata do vérnix caseoso no 
neonato, entre outras. Destacando assim, os 
benefícios e malefícios da intervenção de 
enfermagem a pele do neonato prematuro 
(ARAÚJO et al, 2012). 

Averígua-se, assim, que os profissionais 
fazem uso de métodos para melhorar a 
integridade cutânea ou mesmo evitar um 
possível rompimento na mesma, e o uso de 
curativos protetores de pele à base de 
hidrocoloide, poliuretano, silicone, entre outros, 
pode ser uma alternativa tanto para proteger a 

pele de pressões pelo uso de dispositivos, como 
para prevenir lesões por remoção de adesivos. 
Reduz-se, por estes, o trauma, e eles devem ser 
colocados entre a pele, o dispositivo e o adesivo, 
proporcionando uma barreira protetora cutânea 
(CHAVES et al, 2019). 

 

- Fatores de risco relacionados a 
integridade da pele do recém-nascido 
prematuro 

Sabendo dos fatores de risco relacionados a 
integridade da pele do neonato ISSA (2019), 
relata que: 

 “A atuação da enfermagem é de suma 
importância nos cuidados com a manutenção da 
integridade cutânea do RN internado na UTIN para 
fornecer maior qualidade a esses pacientes quanto 
a manutenção do equilíbrio térmico, ao controle de 
umidade, ás perdas transepidermicas, ao 
posicionamento, aos cuidados de higiene e 
conforto, ao controle de infecções e também a 
promoção da educação em saúde para os pais e 
familiares, já que a UTIN é um ambiente hostil para 
esses pacientes”. 

Proporcionar excelente cuidado aos 
neonatos inclui cuidar da pele. O maior órgão do 
corpo pode, por vezes, ser esquecido ou receber 
menos cuidado que outros órgãos que possuem 
consequências fisiológicas mais exigentes 
(ARAÚJO et al, 2012). 

De acordo com ALVES (2016). 

  “As lesões de pele dos neonatos prematuros 
podem ser prevenidas com a redução do manuseio 
excessivo. Vale analisar que esses neonatos não 
apresentam demasiadas eliminações e 
necessidade de higiene constante. Quando for 
efetuada a mudança de decúbito, deve-se observar 
a precariedade de tecido adiposo, muscular e 
estado nutricional e avaliar os riscos e benefícios 
para cada bebê”. 

A prematuridade constitui um fator de risco, 
estabelecendo uma relação inversamente 
proporcional com a idade gestacional ao 
nascimento, ou seja, quanto menor a idade 
gestacional maior a imaturidade, mais frágil é a 
pele, maior o risco de lesão (FEITOSA et 
al,2018). 

A falta de integridade da pele proporciona a 
entrada de microrganismos presentes na 
epiderme, podendo evoluir para infecção 
sistêmica. Logo, os estudos ressaltam a 
importância de identificar os fatores agressivos 
a pele para podermos realizar uma assistência 
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de enfermagem que previna o aparecimento de 
lesões decorrentes dos cuidados rotineiros, e 
assim minimizar suas consequências (ARAÚJO 
et al,2012). 

Outro fator de risco para lesão de pele é o 
peso ao nascer, abordado por um dos estudos, 
pois, ainda que o neonato nasça a termo, com 
idade gestacional entre 37 semanas e 41 
semanas e seis dias poderão ser classificados 
como pequeno para a idade ou baixo peso (peso 
ao nascimento menor que 2500 gramas), o que 
levará a um período de internação estendido, 
necessário até que atinja peso adequado, e isto 
pode envolver uso de equipamentos e 
dispositivos passíveis de provocar lesões de 
pele (FEITOSA et al, 2018).  

Eritemas e ressecamento da pele são 
comuns no RNPT, sendo as lesões mais 
comuns as úlceras de pressão em locais de 
proeminências ósseas. Eritemas são colorações 
avermelhadas causadas pelo congestionamento 
da pele. As úlceras de pressão são lesões 
devido a algum tipo de pressão, causando a 
diminuição do fluxo sanguíneo e a irritação da 
pele. Já o ressecamento e a descamação são 
ocasionados pelo desgaste da pele e perda da 
umidade, devido ao banho e à temperatura 
aquecida na qual os RNPTs são mantidos 
(OLIVEIRA SM et al, 2014). 

CERAN, TANER et al, publicaram no Jornal 
de Cirurgia Pediátrica (Turquia), em 2012 que: 

“A oximetria de pulso é um procedimento não 
invasivo padrão para monitorar a saturação de 
oxigênio arterial. Lesões nos dedos, queimaduras 
químicas ou térmicas bronzeamento, erosão por 
pressão, perda sensorial e gangrena, foram 
relacionadas ao uso de oxímetro de pulso. Os 
mecanismos dessas complicações foram 
devidamente explicados: isquemia por pressão, uso 
prolongado, superaquecimento e uso inadequado 
do sensor e curto-circuito são considerados os 
principais fatores de risco”. 

O uso de adesivos, micropore, sensores, 
eletrodos, terapia endovenosa entre outros 
fatores podem provocar lesões na pele e causar 

infecções em neonatos internados em UTIN, 
sendo eles prematuros ou a termo (ARAÚJO et 
al, 2012). 

A população pediátrica é mais predisposta a 
tais lesões porque a área de contato da sonda é 
relativamente menor, embora a tensão elétrica e 
a temperatura sejam as mesmas. Além disso, os 
fatores anatômicos e fisiológicos característicos 
das crianças as tornam mais suscetíveis à 
passagem de corrente elétrica e calor que 
podem ser causados por sensores de oxímetro 
de pulso. Pele mais fina, menor teor de gordura 
e maior teor de água geralmente leva a 
profundos e extensos danos teciduais na 
população pediátrica (CERAN, TANER et al, 
2012). 

Os autores ainda relatam que, o uso 
prolongado do sensor e a pressão excessiva 
também são fatores podem causar danos 
cutâneos. Geralmente, uma lesão é agravada 
pela isquemia por pressão adicional. Então os 
fatores que levam a lesão ou agravamento de 
uma já existente deve ser documentado e 
eliminado. Presença de vermelhidão, bolhas, 
extensão e profundidade das lesões devem ser 
observados, anotados e notificados. Os 
principais objetivos são manter circulação, 
promovendo um ambiente de cicatrização, 
prevenindo infecções e preservando a função da 
área afetada (CERAN, TANER et al, 2012).  

Considerando os fatores de risco, foi 
elaborada e validada a Escala Issa, um 
instrumento desenvolvido para avaliar o risco do 
neonato internado em UTN desenvolver lesões 
de pele. É composta por doze itens, que foram 
desenvolvidos a partir dos principais fatores de 
risco para os neonatos apresentarem lesões 
cutâneas. A pontuação varia de 1 a 3, sendo que 
1 caracteriza o risco mais baixo e o 3 o risco 
mais alto. Portanto, quanto maior o escore final, 
maior o risco do RN desenvolver lesões de pele 
(ISSA, 2019). 
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Quadro 3 – Escala Issa quanto aos itens de avaliação e pontuação. (continua) 

 

 

 

Quadro 3 – Escala Issa quanto aos itens de avaliação e pontuação. (conclusão) 

 

FONTE: Issa (2019) 

 

Ao detectar-se uma lesão, é fundamental 
classificá-la e descrevê-la de forma precisa. Por 
isso, o profissional deve estar atento a qualquer 
tipo de lesão, por menor que seja, atentando 
também para a realização dos registros, que são 
de suma importância para o acompanhamento 
do tratamento do RNPT (OLIVEIRA SM et al, 
2014). 

Segundo Conselho Regional de 
Enfermagem - SP (COREN, 2009), outro fator 
de risco relacionado a integridade da pele do 
recém-nascido prematuro, é o mau uso dos 
sensores de oxímetro de pulso, de acordo com 
um caso citado. 

Caso 1- COREN, 2009. 
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 “Recém-nascido, com 21 dias de vida, 

submetido à drenagem de abscesso perianal, 
apresentou queimadura de terceiro grau no pé após 
a utilização de sensor de OPA, posicionado no local 
por 20 minutos. Após duas horas da retirada do 
sensor, a criança apresentou duas vesículas e 
hiperemia na planta do pé esquerdo. O formato e o 
local das lesões correspondiam ao de instalação do 
sensor utilizado na avaliação da SpO2 do recém-
nascido. O equipamento foi detalhadamente 
testado quanto à temperatura e funcionamento 
elétrico, sendo identificada temperatura máxima de 
39,3ºC, sem mau funcionamento elétrico. Segundo 
o FDA dos Estados Unidos da América, a 
temperatura do sensor máxima permitida é de 41ºC. 
O risco de lesões por queimadura está relacionado 
a quatro fatores: temperatura da fonte de calor, 
espessura da pele, tempo de contato com o sensor 
e perfusão sanguínea da pele. Os principais fatores 
contribuintes para a ocorrência da lesão 
identificados foram o déficit no aporte sanguíneo no 
local de posicionamento do sensor e a pele muito 
fina do recém-nascido. Adicionalmente destaca-se 
que pacientes, principalmente na faixa etária 
neonatal e pediátrica, submetidos a intervenções 
diagnósticas ou terapêuticas, apresentam 
hipotermia durante e após o procedimento, 
aumentando o risco de lesão na pele”. 

As principais consequências das lesões são 
infecções e sepse, que estão classificadas entre 
as maiores causas de óbito neonatal no mundo. 
Em países em desenvolvimento o índice de 
sepse em prematuros atinge 30% a 60%, sendo 
a taxa de mortalidade de 40% a 70% (ARAÚJO 
et al,2012). 

Por fim as alterações fisiológicas e os fatores 
externos são também fatores de risco para 
comprometimento da integridade da pele do 
RNPT, pois a adaptação ao meio extrauterino é 
necessária à sobrevivência. Assim, as 
condições ambientais em que esse RNPT se 
encontra influenciam na sua resposta 
imunológica, sendo a pele a barreira que dá o 
suporte para a termorregulação, fator 
extremamente imprescindível para sua 
adaptação (FEITOSA et al,2018). 

 

 

- Conhecendo a oximetria 

Para falarmos de lesões de pele, 
relacionadas ao sensor de oxímetro em recém-
nascidos prematuros ou a termos, foi feito um 
estudo através de artigos científicos, sobre a 
história da oximetria. 

Severinghaus JW (2007), relatou que: 

“sua introdução coincidiu com a redução de 90% 
das mortes relacionadas a anestesia. A invenção de 
Takuo Aoyagi foi acidental”. 

Desenvolvido pela primeira vez, em 1972 no 
Japão, pelos bioengenheiros Takuo Aoyagi e 
Michio Kishi. O oxímetro de pulso é um 
dispositivo usado de modo não invasivo, para 
verificar a saturação de oxigênio no sangue. A 
primeira empresa a comercializar este aparelho 
foi a Biox, em 1975. A finalidade desse 
dispositivo, é medir a taxa de pulso e a 
saturação de oxigênio no sangue arterial. É um 
dos equipamentos mais comuns e muito 
utilizado no mundo da medicina 
(SEVERINGHAUS JW, 2007). 

Em 1972, Takuo Aoyagi, engenheiro elétrico 
da empresa Nihon Kohden, em Tóquio, estava 
interessado em medir o débito cardíaco de 
forma não invasiva pelo método de diluição de 
corante, usando um oxímetro de orelha 
disponível no mercado. Ele equilibrou os sinais 
vermelho e infravermelho para cancelar o ruído 
do pulso, o que impedia a medição precisa da 
lavagem do corante. Ele descobriu que 
mudanças na saturação de oxigênio anulavam 
seu cancelamento de pulso. Logo, percebeu que 
essas alterações pulsáteis poderiam ser usadas 
para calcular a saturação a partir da razão de 
proporções de alterações de pulso no vermelho 
e no infravermelho. Suas idéias, equações e 
instrumentos foram adaptados, aprimorados e 
comercializados com sucesso pela Minolta por 
volta de 1978, estimulando outras empresas a 
melhorar e comercializar oxímetros de pulso em 
todo o mundo em meados dos anos 80 
(ANESTH ANALG, 2007).  

A oximetria de pulso fornece informações de 
relevância clinica sobre a saturação de oxigênio 
carreado por hemoglobinas presentes no 
sangue arterial, o que permite analisar a 
amplitude e a frequência do pulso tanto na fase 
de repouso como na fase de atividade. O 
princípio de funcionamento do oxímetro baseia-
se na diferença entre a hemoglobina não 
oxigenada (Hb) e a hemoglobina oxigenada 
(HbO2) já que apresentam diferentes espectros 
de absorção de luz. Ao aplicar a luz com 
diferente comprimento de onda nas 
extremidades do paciente, é possível notar a 
diferença entre a quantidade de Hb e HbO2 
através do uso de um foto-diodo como 
transdutor, responsável por converter a 
intensidade luminosa em tensão. Esse evento é 
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denominado espectrofotometria (ROCHA, 
2016). 

Segundo o Departamento de Pediatria e 
Saúde infantil do Hospital de Santa Maria 
(Portsmouth, Inglaterra), em 1979, um bebê 
prematuro sofreu duas queimaduras, 
ocasionadas pelo superaquecimento do sensor 
de oxímetro, naquela época a temperatura do 
dispositivo era controlada por alarmes que 
desligavam o aparelho quando ocorria o 
aumento da temperatura, nesse caso, o alarme 
não disparou, o oxímetro não desligou e não foi 
possível observar o superaquecimento do 
sensor, e por isso as queimaduras aconteceram 
muito rapidamente (HARDMAN, 1980). 

Ainda de acordo com o Hospital de Santa 
Maria (Portsmouth, Inglaterra), o Departamento 
de Pediatria e Saúde Infantil, sugeriu que 
melhorias fossem adaptadas em relação aos 
alarmes, uma vez que, esses dispositivos eram 
de grande importância para o monitoramento 
contínuo dos bebês, porém, seria lamentável se 
o seu uso em unidades de cuidados intensivos 
fosse comprometido por falhas (HARDMAN, 
1980). 

Recentemente um estudo piloto realizado 
uma equipe interdisciplinar de cientistas de 
materiais, dermatologistas, pediatras e 
estudantes afiliados à Universidade do Noroeste 
(Chicago, EUA), apresentou uma nova 
tecnologia não invasiva e sem fio, que não 
apenas oferece equivalências de medições aos 
padrões clínicos existentes para a frequência 
cardíaca, frequência respiratória, temperatura e 
oxigenação do sangue, mas também fornece 
uma variedade de recursos adicionais 
importantes, com suporte de dados de estudos 
clínicos piloto tanto em UTIN quanto em UTIP. 
Esse novo modelo de oxímetro tem como 
objetivo rastrear movimentos e orientação 
corporal, quantificar os benefícios fisiológicos do 
cuidado com a pele, capturar assinaturas 
acústicas das atividades cardíacas, registrar 
biomarcadores vocais associados a tonalidade e 
as características temporais do choro e 
monitorar de forma confiável a pressão arterial 
sistólica. Outro objetivo desse dispositivo é de 
melhorar substancialmente a qualidade dos 
cuidados intensivos neonatais e pediátricos 
(NATURE MEDICINE, 2020).  

Ultrafinos e macios, os sensores flexíveis 
não têm pilhas e são alimentados por uma 

antena colocada sob o colchão do bebê. Os 
sensores aderem delicadamente ao peito e ao 
pé do bebê, também tem o modelo que facilita o 
enrolamento do pé, palma da mão ou dedo do 
pé, de acordo com o tamanho e formas 
anatômicas, recolhendo e transmitindo 
continuamente seus sinais vitais para um tablet, 
onde os dados podem ser lidos por enfermeiros 
e outros membros da equipe de cuidados. De 
acordo com a discursão do trabalho 
mencionado, essa nova modalidade de oxímetro 
de pulso ainda é um estudo piloto e ainda não 
foi aprovados pela agência Food and Drug 
Administration dos EUA, embora seus 
idealizadores acreditem que esse dispositivo 
possa melhorar a qualidade e a amplitude das 
informações sobre os neonatos disponíveis para 
médicos, enfermeiros e pais (Chung, HU, Rwei, 
AY, Hourlier-Fargette, A. et al, 2020). 

 

Estudo Piloto, novos sensores 

 

Figura 3. FONTE: https://www.nature.com

 

Aoyagi e seu oxímetro de pulso 

Com o sonho de fazer um sensor de 
saturação de oxigênio no sangue para 
prenunciar necessidade de ventilação artificial, 
Takuo Aoyagi, engenheiro elétrico formado pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade 
Niigata em 1958 nascido em 1936, na cidade de 
Niigata, Japão, estudou a leitura da oximetria. 
Deslumbrado com o gráfico de Wood, ele obteve 
e estudou uma versão japonesa (Erma) do 
oxímetro de orelha, através desse estudo 
concluiu que um oxímetro de orelha poderia ser 
adequado para registrar a curva de diluição do 
corante, mas exigiria calibração com uma 
amostra de sangue. Pois, o som pulsátil arterial 
impedia o registro preciso da depuração do 
corante, então através de suas pesquisas Takuo 
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inventou uma maneira para acabar com esse 
ruído, o que levou a sua descoberta. Após vários 
testes com comprimentos de onda, absorção de 
luzes vermelhas e infravermelhas o inventor 
chegou a conclusão que absorção de luz 
vermelha foi mais sensível à saturação de 
oxigênio e a densidade óptica do sangue 
diminuiu com a dessaturação. No final de 1973, 
o oxímetro estava pronto. (SEVERINGHAUS 
JW, 2007). 

Após vários testes com comprimentos de 
onda, absorção de luzes vermelhas e 
infravermelhas o inventor chegou a conclusão 
que absorção de luz vermelha foi mais sensível 
à saturação de oxigênio e a densidade óptica do 
sangue diminuiu com a dessaturação. No final 
de 1973, o oxímetro estava pronto. Sobre a 
divulgação da invenção do oxímetro 
SEVERINGHAUS JW (2007), citou que: 

“Aoyagi relatou sua descoberta da 
oximetria de pulso para Sociedade Japonesa 
de Eletrônica Médica e Engenharia Biológica 
(MEBE) em 26 de abril de 1974 (5) e publicou 
com seus muitos colaboradores (6). Em março 
29 de 1974, um pedido de patente intitulado 
“Aparelho para Análise Fotométrica de 
Sangue” foi submetido ao Instituto de Patentes 
do Japão pela Nihon Kohden Corporation, 
nomeando Aoyagi e Kishi como inventores. 
Esta patente foi divulgada publicamente em 9 
de outubro de 1975 e publicada em 2 de 
agosto de 1978 (nº 53-26437); Patente 947714 
foi concedida em 20 de abril de 1979”. 

 

 

O uso adequado do oxímetro de pulso 

A monitorização do RN corresponde a uma 
das atividades que exigem maior atenção do 
enfermeiro por envolver os parâmetros dos 
sinais vitais, por exemplo. Um dos aparatos que 
se destacam na rotina é o sensor de oxímetro ou 
oxímetro de pulso responsável por fornecer 
informações relevantes sobre a saturação de 
oxigênio do RN em estado de atividade ou 
repouso, porém, o uso inadequado dessa 
tecnologia, pode gerar eventos adversos para o 
paciente (ROCHA, 2016). 

De acordo com o Conselho Regional de 
Enfermagem-SP (COREN-SP, 2009), o uso 
adequado do oxímetro de pulso, permite 
observar a amplitude e a frequência de pulso, de 
indivíduos de qualquer faixa etária, tanto em 

repouso como em atividade, em entidades de 
saúde, no cuidado domiciliar ou em unidades 
móveis de cuidados de saúde. 

Em recém-nascidos e prematuros cuja 
imaturidade pulmonar acarreta uma capacidade 
restrita de desintoxicação de O2, o uso de 
oxigênio suplementar deve ser monitorado de 
forma initerrupta e não invasiva. Um grande 
risco desse método está relacionado ao sensor 
de eletrodo aquecido, que pode provocar 
queimaduras na pele. Em pediatria e 
neonatologia, é amplamente utilizado em 
qualquer oxigenoterapia ou ventilação assistida, 
mas também em anestesia, avaliações de 
pronto-socorro e até na sala de parto. O 
monitoramento não invasivo e contínuo da 
oxigenoterapia por um dispositivo fácil de usar 
e, finalmente, barato, torna a SpO2 o "quinto 
sinal vital pediátrico” (RAZAFIMAHEFA, 2005). 

Danos ao paciente tomaram maiores 
proporções em 2013 quando a temática 
Segurança do Paciente ficou mais evidente 
devido a criação do Programa de Segurança do 
Paciente e devido aos eventos adversos virem a 
tona pelos meios de comunicação. Por mais 
simples que a queimadura por sensor de 
oxímetro pareça ser, a própria literatura ratifica 
que na prática, a notificação de eventos 
adversos pode perder relevância devido ao 
esquecimento dos profissionais em relatá-los o 
que dificulta a reavaliação da assistência, a 
minimização dessas ocorrência e a recuperação 
do paciente (ROCHA, 2016). 

 

 

Tipos de sensores 

 

Figura 4.  FONTE: Jornal de Anestesia – India, 2010 

Os locais mais comuns de instalação dos 
sensores são extremidades digitais, mãos, 
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lóbulo da orelha, pés, punhos, tornozelos, 
dentre outros. A escolha do local de instalação 
e o tipo de sensor a ser utilizado depende do 
tamanho do paciente, bem como, obtenção de 
sinal estável para a medida. Esse dispositivo é 
ajustado e validado sob diferentes condições de 
acordo com laboratórios e fabricantes. (COREN, 
2009). 

Ainda segundo COREN-SP (2009), deve-se 
realizar rodízio dos locais de instalação dos 
sensores. A frequência de troca dos locais de 
instalação depende das condições clínicas de 
cada pacientes. Em recém-nascidos prematuros 
existe uma grande possibilidade de ocorrer 
lesões por compressão e queimaduras devido à 
imaturidade e sensibilidade da pele, em virtude 
de diversos fatores como contato com 
substâncias químicas, adesivos, temperaturas 
elevadas e compressões provocadas por 
diferentes dispositivos, como o sensor de 
oxímetro. 

Cada oxímetro é calibrado e validado sob 
diferentes condições de laboratório, de acordo 
com os fabricantes, seguido de 
"condicionamento" clínico. Os fabricantes 
geralmente fornecem uma precisão de 2-4%, 
desde que a saturação esteja acima de 70% 
(RAZAFIMAHEFA, 2005). 

Podemos citar o que dizem alguns 
fabricantes de marcas de oxímetro de pulso em 
relação ao seu uso adequado. Foram 
pesquisadas as marcas: GE mod.3800, Ftec 
mod. Care Vision OM – 100, GE TruSat, Masimo 
Radical-7. 

Em relação a segurança do paciente de 
acordo com os fabricantes das referidas marcas, 
todos são unanimes em afirmar que: 

Há riscos de explosões. Não se deve usar na 
presença de anestésicos inflamáveis em 
combinação com o ar; Luzes externas de alta 
intensidade direcionada ao sensor podem 
impedir uma leitura fidedigna de sinais vitais; 
Sobre o uso adequado do oxímetro de pulso e 
seus sensores, os fabricantes recomendam:- 
Selecionar um sensor de acordo como o peso e 
o tamanho do paciente, a adequação da 
perfusão, os locais disponíveis para a instalação 
do sensor e a duração do monitoramento. 

No entanto somente as marcas Care Vision 
OM – 100 e Masimo Radical-7, recomendam 
que: 

Para evitar interferências da luz ambiente, 
verificar se o sensor está aplicado 
adequadamente e cobrir o local do sensor com 
material opaco se necessário. Se essa 
precaução não for tomada em condições de luz 
ambiente intensa, poderão ocorrer medições 
imprecisas (MASIMO, 2007); Deve-se respeitar 
o tempo de permanência do sensor de oxímetro, 
fazendo o rodízio rigoroso entre as áreas 
escolhidas pelo profissional responsável 
respeitando a aplicação do sensor durante a 
monitorização, em intervalos regulares de 
01(uma) em 01 (uma) hora ou de acordo com o 
critério médico ou profissional responsável no 
momento da monitorização (CARE VISION, 
2009); O desrespeito as indicações e contra -
indicações de uso podem levar a lesões 
irreversíveis como: Desde vermelhidão, 
queimaduras, bolhas ou mesmo necrose da 
área na qual o sensor de SpO2 está posicionado 
quando o rodízio não é respeitado (CARE 
VISION, 2009). 

Considerações adicionais segundo COREN-
SP (2009): 

Os sensores não devem causar queimaduras; 
Sensores que são reutilizados na prática clínica 
devem ter seu tempo de uso controlado para a 
prevenção de danos ao paciente; Realizar notificação 
sempre que identificar emissão de calor pelo sensor 
do equipamento de oximetria de pulso; Na vigência 
de emissão de calor deve ser realizado o 
acompanhamento do paciente para identificar a 
ocorrência ou não de comprometimento, e realizar a 
notificação de evento adverso ou possível evento 
adverso ao paciente; Os sensores pediátricos devem 
ser instalados com materiais macios, fornecidos pelo 
fabricante. Não utilizar fitas adesivas diretamente 
sobre a pele e o sensor, para prevenir lesões de pele 
e quebra dos sensores. 

 

 

O papel do enfermeiro na uti neonatal 
diante a presenças de lesões relacionadas 
ao uso do sensor de oxímetro 

As características específicas da clientela 
neonatal conduzem a enfermagem à construção 
de um saber e um fazer específicos, que dotam 
os profissionais dessa área de habilidades 
técnicas, experiência clínica, sensibilidade, 
competência e responsabilidade com o cuidar. 
(MOREIRA, 2004) 

40



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

O cuidado com a pele do RNPT é uma das 
atribuições dos profissionais da equipe de 
enfermagem que atuam em UTINs. Esse 
cuidado tem por finalidade manter a temperatura 
corporal ideal e contribuir para a adaptação ao 
ambiente externo (OLIVEIRA SM et al, 2014). 

A pele do neonato é suscetível ao 
aparecimento de algumas lesões, mantê-la  
íntegra preserva funções de proteção e diminui 
o risco de infecções decorrentes da 
hospitalização, muitas alterações cutâneas 
podem ser detectadas pelo enfermeiro durante 
várias atividades, como higiene, passagem de 
cateteres e exame físico, sendo importante o 
enfermeiro saber descrever as lesões 
detectadas, considerando suas características e 
suas peculiaridades (PEREIRA, 2019). 

CHAVES, 2019. Averiguou em seu estudo 
que os profissionais fazem uso de métodos para 
melhorar a integridade cutânea ou mesmo evitar 
um possível rompimento na mesma, e o uso de 
curativos protetores de pele à base de 
hidrocoloide, poliuretano, silicone, entre outros, 
pode ser uma alternativa tanto para proteger a 
pele de pressões pelo uso de dispositivos, como 
para prevenir lesões por remoção de adesivos. 
Reduz-se, por estes, o trauma, e eles devem ser 
colocados entre a pele, o dispositivo e o adesivo, 
proporcionando uma barreira protetora cutânea. 

É papel do enfermeiro, objetivando a 
melhora da qualidade assistencial, identificar os 
riscos para o desenvolvimento de lesões por 
pressão e elaborar e/ou utilizar instrumentos 
para a mensuração desses riscos. Dessa forma, 
é possível ofertar uma qualidade melhor na 
hospitalização do neonato, reduzindo seu tempo 
de internação e o risco de infecção e 
contribuindo com a redução das taxas de 
mortalidade (ISSA, 2019). 

A função do enfermeiro é extremamente 
necessária na UTIN, visto que ele se empenha 
durante as 24 horas do dia nos cuidados ao 
paciente, atuando na adaptação do neonato à 
vida extrauterina por meio do controle da 
temperatura, umidade, luz, monitorização de 
sinais vitais, necessidades humanas básicas e, 
principalmente, na observação constante do 
quadro clínico e no controle de infecções 
(ALVES, 2016). 

O exame físico tem por finalidade avaliar o 
estado de saúde, identificar algum problema e 
estabelecer uma base de dados para 

intervenção de enfermagem. Muitas alterações 
cutâneas podem ser detectadas pelo enfermeiro 
durante a realização de procedimentos, sendo 
importante saber detectá-las precocemente, 
agindo no seu tratamento. A capacidade de 
avaliar uma lesão cutânea se torna uma aptidão 
importante no cuidado ao RNPT (OLIVEIRA SM 
et al, 2014). 

Segundo COREN (2009), com base nos 
estudos de caso relatados, observa-se a 
necessidade de implementar investigações que 
permitam elucidar e identificar fatores de risco, 
determinantes e intervenientes no uso 
apropriado deste tipo de tecnologia, em especial 
no que se refere ao desenvolvimento de lesões 
de pele, a fim de se identificar subsídios capazes 
de promover intervenções de enfermagem 
seguras e baseadas em evidências. 

 

Lesões causadas pelo mau uso do sensor de 
oxímetro 

 

Figura 5. FONTE: Jornal de Cirurgia Pediátrica – Turquia, 
2012 

 

 

Ainda de acordo com o COREN (2009):

Adicionalmente, instituições de saúde que 
utilizam este tipo de tecnologia devem implementar 
protocolos multidisciplinares sobre a OPA, 
promovendo estratégias de educação permanente 
que permitam aos profissionais utilizar corretamente 
tal tecnologia. Devem disponibilizar a equipe 
informações quanto aos protocolos de manutenção 
preventiva, certificação de qualidade dos sensores 
e incentivar o registro de eventos adversos que  
possam comprometer a segurança do paciente, 
promovendo a qualidade continua no uso deste tipo 
de suporte tecnológico, além de ser realizado 
mediante a elaboração efetiva da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), prevista na 
Resolução COFEN 358/09. 
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A equipe de Enfermagem, composta por 
profissionais que mais manipulam o neonato, 
deve desenvolver cuidados precisos no uso de 
adesivos, rodízio de oxímetro de pulso para 
evitar queimaduras, troca de fraldas, se 
necessário, mudança de decúbito, 
procedimentos invasivos, avaliação sistemática 
da pele, entre outros, além dos cuidados 
específicos com a pele do neonato prematuro, 
que é imatura, fina, extremamente sensível e de 
fácil absorção. O enfermeiro deve buscar em 
sua prática profissional a excelência no cuidado 
e qualidade na assistência, mantendo o 
compromisso de que foi imbuído (FEITOSA et 
al, 2018). 

O planejamento do cuidado ao neonato e 
sua execução são atribuições da enfermagem. 
Entretanto, há necessidade de atualização de 
conhecimentos habilidades através da 
educação continuada, para que o profissional 
alcance a qualidade em sua assistência. A 
educação continuada deveria ser regular, com a 
troca de experiências entre toda a equipe 
(ALVES, 2016). 

Vale destacar que o enfermeiro é visto como 
um grande da UTIN e para atuar de forma eficaz, 
deve estar atento à fonte das intercorrências 
durante sua rotina. Por isso, ao atentar ao 
cliente, ao ambiente e, com isso, mobilizar 
ações para solucionar problemas, o profissional 
gera uma triangulação do cuidado que 
possibilita a minimização de eventos adversos já 
que abarca todas as esferas de sua atuação 
(ROCHA, 20016). 

Cabe ao enfermeiro indicar um protocolo de 
manuseio da pele do RNPT, validar o cuidado 
diário e periódico e intervir sempre que 
necessário. Por isso, um instrumento para 
avaliar diariamente a pele do RNPT torna-se 
importante, promovendo uma evolução 
descritiva deste tegumento e permitindo o 
diagnóstico de qualquer alteração nesta barreira 
e suas consequências. A existência de um 
protocolo permite diagnosticar possibilidades 
profiláticas e de comprometimento cutâneo, 
como riscos de ruptura da pele, substâncias 
tópicas passíveis de alteração neste tegumento, 
expressando o caminho que a equipe deve 
seguir ao assistir o recém-nascido prematuro no 

que tange à sua pele (OLIVEIRA SM et al, 
2014). 

A proteção e a preservação da pele desses 
recém nascidos são um importante passo para 
a saúde neonatal, ao permitir que essas 
crianças que vieram ao mundo prematuramente 
apresentem uma melhor qualidade de vida, com 
menos chance de desenvolver alterações 
consequentes a uma prática simples no 
manuseio com a pele (MOREIRA, 2003). 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância 
da notificação já que essa gera a informação do 
que está acontecendo, não só para a instituição, 
mas também para os profissionais do setor, 
chamando a atenção para os erros que vem 
acontecendo com o objetivo de minimizar 
possíveis eventos futuros e assim, proporcionar 
uma assistência de qualidade (ROCHA, 2016). 

Ao elaborar o perfil de competências 
profissionais ROCHA (2016), elegeu como 
competências profissionais: o saber agir, o 
comunicar, mobilizar recursos, o aprender, 
saber comprometer-se, saber assumir 
responsabilidades e ter visão estratégica, além 
de definir cada uma em sua esfera de 
significado. Assim, a competência de saber 
comprometer-se e saber assumir 
responsabilidades englobam, além da iniciativa 
e interesse, a busca de alternativas para 
resolução de problemas, participação ativa e 
contribuição para o desenvolvimento das 
atividades do grupo, sendo necessário mobilizar 
recursos e prover condições operacionais 
viáveis para esta finalidade para um adequado 
desenvolvimento desta competência em 
serviço. 

Diante aos eventos adversos e a segurança 
do paciente, ROCHA (2016) pode notar a 
necessidade de trabalhar nos cursos, a relação 
das ações do enfermeiro e o gerenciamento da 
segurança do paciente, ou seja, como esse 
profissional deve pensar, se portar e refletir em 
relação à assistência e os eventos inesperados 
que ocorrem durante sua atuação, pensando 
nisso elaborou um perfil de competências 
profissionais do enfermeiro no gerenciamento 
dos eventos adversos não só relacionados ao 
uso do sensor de oxímetro como na UTIN de 
modo geral. 
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Quadro 4 - As competências profissionais do enfermeiro no gerenciamento dos eventos adversos 

 

Fonte: Adaptado de Rocha, 2016 
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Quadro 5 - Plano de cuidado de enfermagem com a pele do neonato 

 

Fonte: Adaptado de Alves, 2016 
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Contudo, para implementar uma assistência 
com a qualidade, é necessário que haja 
elaboração de protocolos sobre cuidados com a 
pele do neonato, próprios da unidade, com 
consequente operacionalização de educação 
continuada dos profissionais. Em conjunto, deve 
ser realizada a capacitação da equipe, com o 
objetivo de aprimorar sua atuação. Dessa forma, 
será aumentada a satisfação dos pacientes, 
diminuindo sequelas, custos e tempo de 
internação, além de melhorar a assistência de 
enfermagem na mesma velocidade dos avanços 
tecnológicos neonatais (ARAÚJO et al, 2012).  

Sobre as intervenções de enfermagem, 
ALVES (2016) elaborou um plano de cuidado de 
enfermagem específico para a pele do neonato, 
segundo NANDA 2012-2014, o que nos ajudou 
a elaborar um quadro atualizado de acordo com 
o NANDA 2018-2020. 

Ao final da tabela, Alves (2016) atribui 
algumas maneiras de prevenir as lesões de pele 
em neonatos. PEREIRA, (2019) complementa 
orientando a avaliação da pele do RN, pois é um 
dos indicadores de assistência de qualidade e 
segurança para o neonato internado em UTIN. 
Essa avaliação requer do enfermeiro 
conhecimento e destreza frente às 
particularidades da pele do neonato, além de 
saber técnicas para prevenir o possível 
aparecimento de lesões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pele do neonato prematuro é caracterizada 
por sua delicadeza e fragilidade, portanto 
alterações nesse período são comuns, por isso 
merece atenção especial da equipe de 
enfermagem, uma vez que, manter a integridade 
desse órgão que exerce a função de barreira e 
proteger as estruturas internas do organismo é 
imprescindível para sua sobrevivência. 

No que se refere aos cuidados com a pele do 
RNPT, o uso prolongado de adesivos e 
dispositivos médicos como cpap nasal, sensor 
de oxímetro de pulso entre outros, podem 
aumentar o risco de lesões cutâneas sendo 
assim, um desafio para a equipe de 
enfermagem, uma vez que, esses neonatos são 
mais suscetíveis devido a imaturidade da pele, 
o que contribui para o aparecimento de 
infecções e o aumento de internação na UTIN. 

De acordo com o estudo feito sobre a 
oximetria, o oxímetro de pulso e seus sensores, 
vimos que esse tipo de dispositivo é 
imprescindível para o monitoramento do 
neonato prematuro, porém, lesões como 
vermelhidão, queimaduras e até gangrena 
aparecem em dedos, mãos, punhos, lóbulos das 
orelhas, pés, e tornozelos, devido não somente 
pela fragilidade da pele como também ao mau 
uso desse aparelho, portanto é extremamente 
necessário fazer o rodízio rigoroso dos locais de 
instalação dos sensores. 

Foi observado também que de acordo com 
algumas marcas de oxímetro de pulso, todos os 
fabricantes pesquisados, foram unânimes  em 
dizer que os sensores devem ser selecionados 
conforme o peso e tamanho do paciente, que 
luzes externas de alta intensidade direcionada 
ao sensor podem impedir uma leitura fidedigna 
dos sinais vitais, além de mencionarem o risco 
de explosão. 

Entretanto somente alguns fabricantes 
mencionam determinados cuidados em relação 
a segurança do paciente, como por exemplo: O 
sensor deve estar coberto com um material 
opaco, para que a luz ambiente não interfira em 
sua leitura; O intervalo de rodízio deve ser feito 
rigorosamente de hora em hora, de acordo com 
cada paciente ou conforme o critério medico ou 
profissional responsável no momento da 
monitorização e que o desrespeito as indicações 
e contra – indicações podem contribuir a 
aparecimento de lesões irreversíveis quando o 
rodízio não é respeitado. 

Grandes expectativas estão sendo criadas 
em torno de um projeto piloto que está sendo 
desenvolvido em Chicago – EUA, sobre um 
novo modelo de sensor de oxímetro, uma nova 
tecnologia não invasiva, sem fio que, não 
apenas oferece equivalências de medições dos 
padrões clínicos já existentes, mas também 
fornece uma variedade de recursos importantes 
como por exemplo: Rastrear movimentos e 
orientações corporal, quantificar os benefícios 
fisiológicos do cuidado com a pele, capturar 
assinaturas acústicas das atividades cardíacas, 
registrar biomarcadores associados a 
tonalidade e características do choro e também 
monitorar de forma confiável a pressão arterial 
sistólica. Embora ainda seja um estudo piloto 
seus idealizadores acreditam que esse novo 
modelo de dispositivo passa melhorar a 
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qualidade e a amplitude das informações 
disponíveis sobre os neonatos. 

Dessa forma, diante a análise podemos 
concluir que o enfermeiro exerce um papel muito 
importante dentro da UTIN, não sendo somente 
um conhecedor profundo dos cuidados com o 
RN, como deve ser um líder junto a sua equipe, 
uma vez que, diante as lesões relacionadas ao 
uso do sensor de oxímetro e outras, ele deve ser 
ágil e saber tomar decisões rápidas para o 
tratamento adequado dessas injurias, assim 
como indicar um protocolo de manuseio da pele 
do RNPT e implementar uma assistência de 
qualidade através de treinamentos e educação 
continuada, capacitando sua equipe com o 
objetivo de aprimorar sua atuação. Assim, 
diminuirá as sequelas, os custos e o tempo de 
internação, além de aumentar a satisfação dos 
pais em relação aos cuidados como um todo 
dispensados aos seus pequeninos. 

As informações geradas nesse estudo 
podem motivar os profissionais da saúde a ir 
mais além, na busca de conhecimentos 
científicos em relação as lesões relacionadas ao 
uso do sensor de oxímetro de pulso, com vista a 
proporcionar uma assistência de enfermagem 
mais aprofundada e direcionada a prevenir 
esses tipos de injurias. 
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RESUMO 

Uma das maiores queixas nas clínicas de estética é em relação a gordura corporal e, muitas vezes, 
os tratamentos propostos não dão o resultado esperado pelo paciente e pelo profissional. O tratamento 
estético envolve diversos tipos de profissionais, sendo eles: fisioterapeuta, estecicista, nutricionista, 
educador físico dentre outros. Poucos profissionais da “psi” fazem parte desta equipe. Foi realizada 
pesquisa bibliográfica não sistemática visando descrever sobre a relação entre  o acúmulo de gordura 
e as doenças de cunho psicológico como o estresse, a ansiedade e a depressão,  bem como identificar 
atualizações sobre a relação entre o tratamento realizado por uma equipe multidisciplinar com o 
sucesso do tratamento. A maioria dos autores estudados descrevem que existe relação entre doenças 
de cunho psicológico e o acúmulo de gordura sugerindo ser necessário a presença de profissionais da 
“psi” neste tipo de tratamento. 

Palavras-chave. Aspectos emocionais. Acúmulo de gordura.  Acompanhamento multidisciplinar.  
Psicologia. Psiquiatria.  

  

ABSTRACT 

One of the biggest complaints in aesthetics clinics is in relation to body fat and, often, the proposed 
treatments do not give the result expected by the patient and the professional. Aesthetic treatment 
involves several types of professionals, namely: physiotherapist, estecicist, nutritionist, physical 
educator, among others. Few "psi" professionals are part of this team. Non-systematic bibliographic 
research was carried out to describe the relationship between fat accumulation and psychological 
diseases such as stress, anxiety and depression, as well as to identify updates on the relationship 
between the treatment performed by a multidisciplinary team with success treatment. Most of the 
authors studied describe that there is a relationship between diseases of a psychological nature and the 
accumulation of fat, suggesting the need for the presence of "psi" professionals in this type of treatment. 

Keywords. Emotional aspects. Accumulation of fat. Multidisciplinary monitoring. Psychology. 
Psychiatry 
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INTRODUÇÃO3 

Segundo Lima, Oliveira e Barbosa[1] a 
obesidade é um conjunto de sinais e 
sintomas de etiologia complexa envolvendo 
fatores culturais, genéticos, psicológicos e 
outros. A ocorrência de dois ou mais fatores 
em um mesmo indivíduo podendo dificultar o 
diagnóstico, alterar o curso natural da 
doença, sua abordagem terapêutica 
dificultando o tratamento.[2] 

A obesidade tornou-se problema de 
saúde pública no Brasil estando associada à 
diversas doenças, tais como: diabetes 
mellitus, hipertensão arterial, disfunções 
pulmonares, doenças cardiovasculares, 
acidente vascular cerebral, distúrbios do 
sono, fatores emocionais e vários tipos de 
câncer.3] 

Durante muito tempo se atribuiu ganho de 
peso a desmotivação em realização de dietas 
e consequentemente sua perda. A pessoa 
obesa era compreendida como aquela que 
comia compulsivamente, sem restrições ou 
controle. Atualmente constatou-se que o 
excesso de peso pode estar relacionado a 
diversos fatores..[4] 

Em seu trabalho sobre os transtornos 
alimentares e a obesidade, Sassy Jr. E 
Sassy[4] listam alguns transtornos que estão 
ligados ao ganho de peso como depressão 
atípica, o transtorno da compulsão alimentar 
periódica (TCAP), a síndrome alimentar 
noturna (SAN) e a Ansiedade como 
transtornos ligados à obesidade. Nessa 
mesma linha, Cuchiaro[3]  destaca também o 
estresse e Alvarenga et al.[2] citam os 
transtornos de humor e de personalidade. 

Leone[5] relata sobre algumas desordens 
pouco conhecidas como o transtorno 
dismórfico corporal (TDC) e a síndrome 
metabólica (SM) ressaltando a importância 
de um trabalho multidisciplinar. Infelizmente, 
trabalhos desse tipo são pouco realizados, 
seja por vaidade, falta de informação e/ou 
preconceito dos profissionais em atuarem em 
conjunto, o que impede que, em muitos 
momentos, o único beneficiado garanta uma 
melhora física e psíquica. 

 
1 Acadêmica do 6º período do curso de Estética e 
Cosmética da Faculdade Novo Milênio. 
2 Fisioterapeuta, mestre em Ciências Fisiológicas. 
Especialista em Docência no Ensino Superior. 

O profissional não deve trabalhar com 
informações incipientes daqueles que nos 
procuram. É preciso imergir, avaliar, 
questionar, interpretar. Além de ser o 
momento da identificação das queixas dos 
pacientes, a anamnese é também o chamado 
momento da conquista. A conquista está 
diretamente relacionada à capacidade de 
fornecer segurança e resultado.[5] 

O que às vezes pode se constituir como 
um perigo iminente, pois, a profissão vem 
sofrendo uma banalização quanto ao 
surgimento de muitas técnicas mirabolantes 
e com pouco embasamento científico, e o 
cliente muitas vezes fica refém desses 
profissionais que não apresentam 
competências e habilidades o suficiente para 
conduzi-lo a melhor proposta de 
tratamento.[5] 

O principal objetivo deste estudo foi 
descrever sobre a relação entre o acúmulo de 
gordura e as doenças de cunho psicológico 
como o estresse, a ansiedade e a depressão. 

 

MÉTODO 

Estudo do tipo bibliográfico não 
sistemático que buscou descrever sobre a 
relação entre o acúmulo de gordura e as 
doenças de cunho psicológico como o 
estresse, a ansiedade e a depressão bem 
como identificar atualizações sobre a relação 
entre o tratamento realizado por uma equipe 
multidisciplinar com o sucesso do tratamento. 
Foram selecionados artigos, dissertações e 
esses publicadas no período entre 2000 e 
2019. Também foram utilizados livros 
didáticos e matérias jornalistas. Das fontes 
de pesquisa utilizadas foram analisadas 
informações sobre obesidade, estresse, 
ansiedade, depressão, gordura doenças 
psicológicas e avaliação estética profissional. 

O levantamento bibliográfico foi realizado 
nos meses de março à setembro de 2020 
através de pesquisa por via eletrônica, 
consultando-se o banco de dados: Literatura 
Latino-Americana em Ciências da Saúde 
(LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
Medline. 

3 Fisioterapeuta. Professora da Faculdade Novo Milênio. E-
mail: geane.martins@novomilenio.br 
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A principal variável analisada foi a relação 
entre as doenças psicológicas e presença de 
gordura em mulheres adultas jovens. Como 
variáreis secundárias buscou-se por 
informações sobre o dia a dia nas clínicas de 
estética  e sobre a presença e/ou 
acompanhamento do profissional como 
membro da equipe de avaliação 
multidisciplinar 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

- O estresse e o acúmulo da gordura 
corporal 

O estresse é como uma defesa do 
organismo aos obstáculos e situações 
desafiadoras. De certa forma, auxilia o ser 
humano a sobreviver e superar as 
dificuldades. No entanto, se essas 
ocorrências se repetem, alteram todo o 
funcionamento do organismo. 

O estresse não é classificado como 
doença e pode afetar outros órgãos 
desencadeando outras doenças.[6] Souza, 
Guedes e Benchimol[6] apontam que 
durante as fases da vida, o ser humano 
enfrenta situações conflituosas e 
estressantes seja no ambiente de trabalho 
ou familiar, quando esses fatores 
começam a ocorrer com frequência, o 
corpo começa a produzir hormônios como 
o cortisol que tem ação na regulação do 
metabolismo, quando estão aumentados 
no organismo vão atuar na glicogênese, 
levando ao aumento da ingestão de 
alimentos que agradam o paladar, mais 
calóricos influenciando diretamente no 
acúmulo de gordura.  

O estresse é uma sensação de tensão 
e pressão.  Em quantidade razoável, pode 
ser desejável, benéfico e saudável, sendo 
importante para a motivação, adaptação e 
reação em relação ao meio ambiente. No 
entanto, quando em quantidade excessiva, 
o estresse pode causar prejuízos para o 
corpo [7] 

Margis et al[7] e Ballone[8] concordam 
que o estresse pode ser tanto externo e 
relacionado com o ambiente, como ser o 
resultado de percepções internas que 
fazem a pessoa sentir emoções negativas 

perante determinada situação, como 
pressão ou desconforto. O ser humano 
sente estresse, ou encara uma situação 
como ameaça, quando acredita que os 
seus recursos para superar obstáculos não 
são suficientes para aquilo que as 
circunstâncias exigem.[7] 

As reações de estresse resultam do 
esforço adaptativo que o ser humano 
precisa fazer durante a vida. As pessoas 
podem responder de maneiras diferentes a 
uma mesma situação.[8,9] 

Mudanças importantes na vida, como 
iniciar um novo emprego, casar-se ou 
separar-se, o nascimento de um filho, 
sofrer um acidente, a perda de uma pessoa 
querida, um problema de saúde, 
problemas no trabalho, baixo rendimento 
sexual, podem gerar resposta de estresse 
nos indivíduos a elas expostos. Avaliar a 
ocorrência destes eventos pode ser uma 
forma de tomar conhecimento da 
frequência com que determinada pessoa 
desencadeia uma resposta de estresse.[8,9] 

Ballone e Moura[10] e Margis et al[8] 

afirmam que o processo do 
estresse envolve todo o organismo, o qual 
assume uma certa postura diante dos 
estímulos proporcionados pela vida. As 
pessoas podem reagir diferentemente 
diante do fato de receber um presente ou 
uma má notícia mas, é bom saber, todas 
as vezes em que se deparam com algum 
estímulo será a própria pessoa quem 
julgará a natureza desses estímulos.  

Ainda segundo Margis et al[8], o termo 
estresse denota o estado gerado pela 
percepção de estímulos que provocam 
excitação emocional e, ao mexerem com a 
homeostasia, disparam um processo de 
adaptação caracterizado, entre outras 
alterações, pelo aumento de secreção de 
adrenalina produzindo diversas 
manifestações sistêmicas, com distúrbios 
fisiológico e psicológico. O termo estressor 
define o evento ou estímulo que provoca 
ou conduz ao estresse. 

Existem vários tipos de estresse: o 
estresse físico; o estresse psíquico; o 
estresse por sobrecarga; o estresse por 
monotonia; o estresse crônico, que 
persiste por mais tempo, sem encontrar 
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meios que o desativem eficientemente e o 
estresse agudo que dura alguns 
momentos, horas ou dias e depois se 
dissipa, este estresse prepara o organismo 
para a luta ou fuga, através da ativação do 
sistema endócrino.[11] 

Não se pode dissociar o sistema 
nervoso do sistema endócrino visto que a 
produção hormonal é regulada e 
estimulada por áreas importantes do 
cérebro o que mostra a dependência entre 
esses dois sistemas.[9] 

Toda revolução orgânica do estresse 
começa com ativação do eixo que vai de 
uma região cerebral, o hipotálamo, até as 
glândulas suprarrenais, o chamado eixo 
hipotálamo-hipófise-suprarrenal. Margis et 
al[8] destaca que o hipotálamo, uma vez 
estimulado, pelas diversas reações que 
ocorrem com o estresse, libera o fator 
liberador de corticotrofina (CRF), 
vasopressina e outros neuropeptídeos 
reguladores. A liberação de CRF promove, 
entre outras, a secreção do hormônio 
adrenocorticotrófico (ACTH), o qual leva à 
liberação do cortisol pelas adrenais (eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal). 

Penchel12] explica que o cortisol, que é 
produzido pelas glândulas suprarrenais, é 
liberado em momentos de nervosismo e 
estresse e em funcionamento normal, ele 
serve para auxiliar o organismo a reduzir 
as inflamações, contribuir para o bom 
funcionamento do sistema imune e manter 
constantes os níveis de açúcar no sangue 
e a pressão arterial. 

Ainda segundo Penchel[12] durante 
períodos de tensão, as glândulas 
suprarrenais produzem a adrenalina, 
a noradrenalina e o cortisol. Os níveis 
elevados de cortisol na corrente sanguínea 
acabam gerando aumento da frequência 
cardíaca e do nível de açúcar no sangue, 
diminuição da produção de insulina e 
constrição dos vasos sanguíneos. Essas 
alterações podem causar problemas como 
obesidade, diabetes, hipertensão, infarto, 
alteração do sono, queda de cabelo, dores 
musculares, imunossupressão, entre 
outros.[13] 

Acontece que quando o corpo está em 
alerta o cortisol diminui a queima calórica 

para poupar energia em caso de algum 
perigo. O cortisol ativa o sistema de 
recompensa do cérebro que atua no 
controle e no gasto do acúmulo energético 
e no metabolismo de açúcares e gorduras. 
Se estimulado constantemente, como 
acontece no caso de estresse crônico, gera 
aumento de apetite e alterações que 
facilitam o armazenamento de gordura e 
consequente comprometimento 
emocional.[14] 

Araldi-Favassa, Armiliato e Kalinine[9] 

acrescentam que quando um organismo é 
submetido a estímulos que ameacem a 
homeostasia do corpo, ele tende a reagir 
com um conjunto de respostas que são 
desencadeadas independentemente da 
natureza do estímulo, caracterizando o 
estresse. 

Ballone[7] explica que a ação da hipófise 
ao ativar todo o Sistema Endócrino ocorre 
porque o organismo necessita concentrar 
maior quantidade de energia para se 
defender. As descargas simpáticas na 
camada medular das glândulas 
suprarrenais provocam a liberação de 
catecolaminas nas situações emergenciais 
do estresse, e simultaneamente é ativada 
a glicogênese no fígado com o propósito de 
aumentar a glicose no sangue, inibindo a 
insulina e estimulando o glucagon, estes 
dois últimos hormônios pancreáticos.  

O estresse tem ação sobre a produção 
de hormônios da tireóide. A secreção dos 
hormônios tireoidianos é regulada à 
distância pelo hipotálamo, a mesma região 
cerebral que é mobilizada desde o início do 
estresse. Essa secreção pode levar ao 
hipertireoidismo ou hipotireoidismo. O 
quadro de hipotireoidismo leva a tireóide a 
produzir pouco hormônio, isso pode gerar 
sintomas tais como, desânimo, apatia e 
depressão, além de fraqueza, diminuição 
da memória, aumento de peso, pele seca, 
queda de cabelos, intestino preso etc.[7] 

No tratamento psicoterápico, a terapia 
cognitiva tem mostrado eficácia por 
trabalhar a partir da estrutura operante do 
paciente com objetivos de organizar as 
contingências para mudanças de peso e 
comportamentos, em princípio, 
relacionados ao autocontrole de 
comportamentos alimentares.[6] 
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- A ansiedade e o acúmulo da 
gordura corporal 

A vida moderna, agitada, cheia de 
compromissos e obrigações tem seu 
preço. As pessoas estão constantemente 
submetidas a uma enorme gama de 
agentes estressantes: as cobranças no 
trabalho, os relacionamentos pessoais, o 
trânsito caótico e as contas para pagar. 
Tudo isso, pode resultar em um número 
maior de pessoas com ansiedade. A falta 
de tempo para fazer o que dá prazer, o 
medo de crises financeiras, de doenças e 
pandemias, no cenário atual (pandemia do 
covid-19), o distanciamento das pessoas 
que amam, contribui para elevar o nível de 
apreensão com o futuro e de instabilidade. 
Tudo isso gera várias consequências para 
a saúde emocional. [8,15] 

É importante destacar que a ansiedade 
é uma reação natural do corpo ao stress e 
que nem sempre a ansiedade pode ser 
considerada uma patologia. A ansiedade 
em seu estado normal é saudável para o 
ser humano, pois ela o impulsiona para 
realizar projetos, prosperar e planejar o 
futuro. O que se torna alarmante é o 
excesso desse sentimento.[16]. Quando a 
reação ansiosa é autolimitada, relacionada 
ou não a um estímulo e de curta duração, 
pode ser classificada como ansiedade 
normal (não patológica).[17] 

Em alguns casos, a ansiedade é capaz 
de intensificar o que o indivíduo está 
sentindo, deixando de apresentar sintomas 
únicos e passando a aumentar aqueles 
naturalmente produzidos pelo sistema 
nervoso. Isso significa que se a pessoa 
sente medo, ela sentirá muito medo, se a 
pessoa se sente triste, ela se sentirá muito 
triste.[15]  

Barcellos et al[18] e Soares[19] 
descrevem a ansiedade como um 
sentimento vago e desagradável de medo, 
apreensão, caracterizado por tensão ou 
desconforto derivado de antecipação de 
perigo, de algo desconhecido ou estranho. 
O medo é uma resposta a 
uma ameaça real ou percebida, enquanto 

a ansiedade é a expectativa de uma futura 
ameaça. 

“[...] o medo é uma resposta emocional, 
fisiológica e comportamental a uma ameaça 
externa definida Já a ansiedade é um estado 
emocional desagradável que possui uma 
causa menos clara [20] 

Diversos autores discorrem sobre 
alguns sinais que acompanham um quadro 
de ansiedade: tensão muscular, tremores, 
inquietação, fadiga, problemas de 
concentração, frequência cardíaca 
elevada, crises respiratórias, sudorese, 
sensação de cansaço e pensamento 
acelerado e negativo ao extremo.[15,19,20],  

Sonsin[15] e Guerra[16] afirmam que a 
ansiedade pode ser apropriada, mas 
quando experimentada regularmente, a 
preocupação intensa, excessiva e 
persistente e o medo de situações 
cotidianas pode levar o indivíduo a sofrer 
de transtorno de ansiedade. Quem sofre 
de transtorno de ansiedade geralmente 
sente uma sensação de preocupação e de 
medo a todo instante, isso atrapalha as 
atividades cotidianas da pessoa, já que são 
sintomas muito difíceis de serem 
controlados por conta própria, e isso 
prejudica a qualidade de vida da pessoa 
que está nesse cenário. 

Os transtornos de ansiedade surgem 
quando a pessoa se torna incapaz de 
relaxar, com pensamentos fixos e 
obsessivos sobre determinado assunto, o 
que aumenta a fadiga e leva a problemas 
para dormir. Tudo isso, é claro, torna a vida 
do ansioso mais complicada e ele começa 
a ter prejuízos sociais, com dificuldades 
nos relacionamentos, no emprego, nos 
estudos e em vários outros campos.[15,16] 

A ansiedade não surge na vida da 
pessoa por uma escolha. Acredita-se que 
vivências interpessoais e problemas na 
primeira infância possam ser importantes 
causas desses sintomas. Além disso, 
existem causas biológicas, como 
anormalidades químicas no cérebro ou 
distúrbios hormonais. A interação entre 
fatores genéticos e ambientais resume a 
etiologia atualmente proposta e aceita.  

A ansiedade pode ser dividida em 
diversos tipos de transtornos, cada um com 
uma causa e um sintoma diferente, não 
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impedindo que ambos aconteçam 
simultaneamente: Transtorno de 
ansiedade generalizada (TAG), quando a 
pessoa passa praticamente o dia todo 
ansiosa e em alguns momentos tem uns 
picos de ansiedade; Estresse pós-
traumático que acontece quando 
os sintomas de ansiedade começam a 
surgir após algum ocorrido na vida da 
pessoa que a deixou traumatizada ou 
marcada; Síndrome do pânico é 
caracterizada por períodos de crises 
intensas de ansiedade, que se 
desencadeiam por algum tipo de trauma e 
medo agudo; Transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC) são pensamentos, 
idéias que estão constantes na cabeça da 
pessoa e ela não consegue viver se não 
realizar determinada tarefa; Fobias são 
apresentações de ansiedades de maneira 
intensa, podendo ser elas relacionadas a 
um objeto ou situação, ou fobias sociais, 
como medo descontrolado de falar em 
público ou de estar no meio dele.[15,-18] 

Segundo Guerra[16], uma parte do 
cérebro, chamada de sistema límbico, é a 
principal responsável por iniciar a cadeia 
química de mensagens que informa o resto 
do corpo sobre uma situação de perigo, 
dando início a um processo de ansiedade. 
Medo e ansiedade são emoções. O 
sistema límbico representa o sistema 
emocional do cérebro. Entre as muitas 
estruturas do sistema límbico estão o 
hipocampo e a amígdala. O hipocampo é 
primariamente responsável por funções de 
memória. Durante a excitação ansiosa, o 
hipocampo é ativado. O envolvimento do 
hipocampo sugere que experiências 
anteriores e memórias dessas 
experiências podem iniciar ou aumentar os 
sintomas de ansiedade.  

O ser humano sempre pode apresentar 
algum comportamento diferenciado em 
alguma parte de sua vida, é totalmente 
normal. Os sintomas da 
ansiedade excessiva se apresentam 
quando a pessoa deixa de viver por causa 
de preocupações ou por medos sem 
fundamento. Esse tipo de problema 
psicológico não é algo que passa sozinho 
com o tempo, ele deve ser tratado. 
Normalmente é necessário ajuda 
psicológica e terapêutica para aprender a 

superar suas limitações e entender os seus 
traumas.[16] 

Como já dito anteriormente, a 
ansiedade é hoje um dos principais 
problemas gerados pela vida agitada e 
estressante. Mas, mesmo que esse seja 
um sintoma comum entre as pessoas, 
muitas vezes pode se agravar levando a 
desequilíbrios alimentares.[8,16, ,18,21] 

Guerra[16] afirma que o transtorno de 
ansiedade traz consequências no trabalho, 
nas relações conjugais e até mesmo no 
corpo e tudo isso acaba gerando mais 
ansiedade. 

Oliveira et al[22] Kotaka,[23], Guerra[16] 

explicam que ao tentar encontrar uma 
saída para o sentimento de ansiedade, 
muitas pessoas acabam cometendo 
excessos alimentares como busca 
inconsciente para amenizar sensações 
desagradáveis, como o stress, a solidão, o 
cansaço, a tristeza, a raiva, gerando um 
quadro de sobrepeso e até obesidade. 

Rocha e Costa (2012)[24] concluem seu 
estudo afirmando que encontraram relação 
entre ansiedade, tensão emocional e 
consumo alimentar em pacientes com 
excesso de peso e que tais problemas 
podem alimentar um ciclo vicioso: 
sofrimento psicológico versus comer mais 
versus aumento de peso versus mais 
ansiedade e tensão emocional e assim por 
diante. Destacam que com isso, o 
tratamento destes pacientes deve incluir 
não somente a terapia nutricional, mas 
também auxílio psicológico, que pode ser 
oferecido através de uma equipe 
multidisciplinar. Além das doenças 
relacionadas ao sobrepeso, como pressão 
alta, diabetes, doenças do coração e 
infarto, os efeitos emocionais também são 
preocupantes. 

Para que o paciente ansioso consiga 
efetivamente evitar a compulsão alimentar 
e perder peso, é essencial lançar mão de 
algumas estratégias para o controle da 
ansiedade que pode ser uma importante 
consequência da obesidade percebida 
pelo paciente.[20]  
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- Depressão e o acúmulo da gordura 
corporal 

A depressão é uma síndrome 
psiquiátrica que acomete a população em 
geral. Diferentes autores destacam que a 
depressão é caracterizada pela tristeza, a 
falta de vontade de desenvolver atividades 
que antes eram prazerosas, o isolamento 
social, baixa autoestima, a falta ou o 
excesso de apetite, inquietudes, 
preocupações, insônia e discorrem sobre 
como a obesidade está relacionada a 
diversas patologias como as cardiopatias, 
doenças endocrinológicas (diabetes 
melito, distúrbios da tireóide, obesidade, 
hiperreatividade do eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal, doenças renais, câncer, 
dor crônica e doenças neurológicas). Isso 
ressalta a importância de conhecer melhor 
essa patologia na hora do atendimento ao 
paciente com sobrepeso.[20,25,26]  

Segundo Ballone e Ximenes[27], a 
doença depressiva é um transtorno muito 
frequente, atingindo em torno de 4% a 7% 
da população geral nas estatísticas muito 
otimistas. Os autores ainda afirmam que 
existe uma predominância da depressão 
em pessoas do sexo feminino. 

A depressão pode ocorrer por algum 
acontecimento específico que aconteceu 
na vida de um indivíduo, como um grande 
trauma, ou pelo conjunto de vários fatores 
e acontecimentos que ocorreram durante a 
vida da pessoa depressiva.[26] Soares[19] 
destaca que a depressão é um dos mais 
graves problemas de saúde mental do 
mundo.  

A depressão pode afetar de maneira 
negativa as relações de trabalho, com a 
família, amigos e a vida escolar. A 
combinação de fatores genéticos, 
ambientais e psicológicos estão 
diretamente ligados ao estado depressivo 
de uma pessoa. [20]. 

Soares[19] relata que a depressão tanto 
pode ser uma das causas da obesidade 
como pode ocorrer em indivíduos que já 
estejam obesos ou com sobrepeso. A 
pessoa depressiva tende, por causa do 
isolamento, a não fazer atividade física 
assim como a se alimentar de forma errada 
e em excesso, o que possivelmente gera 

maior chance de o indivíduo se tornar 
obeso esses adotam comportamentos 
nocivos para a saúde. 

Teng, Humes e Demetrio[25] e Ballone e 
Ximenes[27] constataram que adolescentes 
que tiveram depressão são fortes 
candidatos a serem adultos obesos. Ainda 
segundo eles, atualmente a ciência tem 
relacionado um conjunto de sinais e 
sintomas, tais como obesidade, 
hipertensão, propensão ao infarto do 
miocárdio com a depressão. 

Como já dito anteriormente, a 
depressão leva a quadros de tristeza, 
isolamento, baixa autoestima. Esses 
sentimentos podem levar a compulsão pela 
ingestão exagerada de alimentos o que 
pode levar ao sobrepeso e posterior 
obesidade em pacientes com essa 
patologia.[19] 

A relação entre o excesso de peso e a 
depressão também tem base e explicação 
na fisiologia estando relacionada ao 
aumento do cortisol (secretado pelas 
glândulas supra-renais) no sangue. O 
cortisol aumenta a intolerância à glicose e 
consequente ganho de peso.[27] Soares[19] 
complementa que existe uma relação 
significativa entre os sintomas da 
depressão e uma desregulação do eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal. 

Mulheres que tiveram episódio de 
depressão ou tensão pré-menstrual 
quando jovens tem mais probabilidade de 
desenvolver a depressão no período da 
menopausa, podendo nesse período 
adquirir sobrepeso. Além disso, a 
diminuição do estrogênio também pode 
levar a um quadro de tristeza e 
depressão.[27] 

 

 

A medicina tradicional chinesa 
(MTC) e sua visão sobre o ganho de 
peso 

- Histórico 

As tradições orientais entraram no 
Brasil em especial após os anos de 1960, 
segundo Cintra e Pereira[28], o movimento 
sugeria um novo estilo de vida às pessoas, 
voltado para questões mais naturais. Esse 
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movimento trouxe para o Brasil tradições 
como o Taoísmo, o Zen-Budismo, a 
medicina Ayurveda e a Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC) e suas 
técnicas, isso despertou os movimentos de 
tratamentos alternativos na área da saúde 
no país.  

Com o passar do tempo, esse 
movimento demandou uma legitimação 
institucional. No Brasil, a portaria nº 971, de 
3 de maio de 2006 aprova a MTC como 
uma das práticas integrativas da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) no Sistema 
Único de Saúde[29]. 

O Ministério da Saúde[29] reconhece as 
práticas da Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC) dentro do conceito de uma medicina 
complementar tanto de tratamento como 
de prevenção ás técnicas já usadas na 
medicina ocidental.  Assim, a população 
passou a receber atenção com terapias 
alternativas. 

Segundo uma matéria publicada na 
Revista Veja[30] no início eram oferecidos 
apenas cinco procedimentos, hoje, ao 
todo, o SUS oferece 29 procedimentos da 
PNPIC à população.  

Os tratamentos utilizam recursos 
terapêuticos, baseados em conhecimentos 
tradicionais, voltados para curar e prevenir 
doenças, como depressão, a hipertensão e 
a obesidade, entre outros. O termo 
“integrativa” é usado quando há 
associação da terapia médica 
convencional aos métodos 
complementares ou alternativos a partir de 
evidências científicas. Entre os 
procedimentos oferecidos está à 
acupuntura.[31] 

 

- O olhar da MTC sobre o corpo 
humano 

A MTC avalia o indivíduo como um todo 
e usa técnicas milenares para tratar o 
corpo e a mente. Para a MTC o corpo não 
pode ser separado da mente e um corpo 
saudável está diretamente ligado a uma 
mente saudável.[32].  

O acúmulo de gordura corporal não 
pode ser tratado isoladamente em relação 

às questões que podem estar ligadas 
diretamente as suas causas. Problemas 
psicológicos como o estresse, a depressão 
e a ansiedade, também estão associados 
ao ganho de peso. Estudos sobre o tema 
mostram que tais patologias psicológicas 
agem diretamente e negativamente na 
homeostase corporal levando a diversos 
problemas, entre eles a obesidade e o 
sobrepeso.[33] Técnicas usadas na MTC 
podem auxiliar nesses tratamentos.[33]  

 

- A visão da MTC no acúmulo de 
gordura corporal 

Segundo Martini; Cardoso e Santos[32] 
quando a mente e o espírito estão 
tranquilos  a beleza exterior é notada e a 
MTC visa alcançar o equilíbrio no meio 
interno atuando na prevenção e tratamento 
da obesidade. A MTC foi desenvolvida 
empiricamente a partir da experiência 
clínica, incluindo entre seus princípios o 
estudo da relação yin/yang, da teoria dos 
cinco elementos e do sistema de circulação 
da energia pelos meridianos do corpo 
humano. 

Para trabalhar com os sistemas de 
diagnósticos da MTC é preciso 
desenvolver a habilidade de observar 
aparências sutis, observar o que está bem 
a nossa frente, mas escapa da observação 
da maioria das pessoas, daí a importância 
de uma boa anamnese.[32] 

Ornela et al[34] consideram o equilíbrio 
do corpo a duas energias opostas 
denominadas Yin e Yang, relacionando Yin  
a características como o frio, umidade e 
outros, já Yang ao calor, secura, 
agressividade e outras, apontando que o 
desequilíbrio entre essas energias dá 
origem às doenças. Através da MTC é 
possível gerar esse equilíbrio entre essas 
energias respondendo melhor às terapias 
para redução do excesso de gordura no 
corpo. 

Martins[35] explica que os chineses 
acreditam que o corpo está fora do 
equilíbrio quando ocorre excesso de peso 
e que o mesmo acontece quando há falta 
de peso. Segundo a autora, a obesidade 
acontece principalmente pela deficiência 
do Qi do Baço e pela disfunção do baço em 
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transformar adequadamente os alimentos, 
causando acúmulo de umidade e fleuma - 
líquido corporal que perdeu sua 
característica original, tornando-se mais 
espesso, a fleuma não substancial é o tipo 
de fleuma interior que vemos na obesidade 
- no organismo. A maior parte dos casos de 
obesidade tem relação com uma 
hipofunção de baço e pâncreas. Ainda 
segundo o texto, a MTC classifica o 
indivíduo obeso em: obeso Yang: 
Aumentos na ingestão de alimentos com 
pequenos gastos calóricos, por questões 
emocionais, culturais, entre outras e obeso 
Yin: causas hormonais (hipotálamo, 
gônadas, hipotálamo hipofisário etc.  

Como terapias chinesas para o fim de 
perda de peso, Martini, Cardodo e 
Santos[31], destacam a dietoterapia 
chinesa, a fitoterapia, a ventosaterapia, a 
acupuntura e a auriculoterapia que 
trabalham com a energia do yin e yang e 
atuam nos canais de energia do corpo 
chamados de meridianos, desobstruindo 
tensões e restabelecendo o equilíbrio das 
emoções.  

Na estética, várias disfunções podem 
ser tratadas por meio dos métodos da 
MTC, entre elas a obesidade ou o 
sobrepeso. No que diz respeito à 
obesidade, Martini, Cardoso e 
Santos[31]afirmam que se tem observado 
vários resultados positivos em tratamentos 
voltados para a perda de peso utilizando 
técnicas da MTC que buscam diagnosticar 
a origem do problema no qual levou o 
indivíduo a desequilibrar seu estado 
emocional.[31]  

Ao concluir seu texto, Cruz et al [33] 

deixa claro que criar protocolos de 
tratamento tanto para prevenção como 
para controle da obesidade, é um grande 
desafio para todos os profissionais 
envolvidos diretamente com esses 
pacientes e que portanto, um aspecto 
importante é a necessidade da integração 
e da interdisciplinaridade nas ações de 
atendimento. 

 

 

CONCLUSÃO 

Esta revisão mostrou que muitos 
autores acreditam que as doenças 
psíquicas apresentam relação com a 
obesidade e/ou acúmulo de gordura 
sugerindo que o não entendimento dessas 
doenças e a incapacidade técnica do 
tratamento dessas, pode dificultar o 
resultado do tratamento estético esperado. 

É importante, antes e durante o 
tratamento estético, avaliar de maneira 
multidisciplinar, pois o tratamento 
direcionado à diminuição da gordura 
acumulada pode não ser eficiente se 
considerado apenas os aspectos estéticos 
e físicos do corpo a ser cuidado. Portanto, 
vale ressaltar a importância da inserção 
dos profissionais da “Psi”, envolvendo 
psicólogos e psiquiatras, como parte 
integrante no acompanhamento dos 
pacientes que buscam resultados 
eficientes na redução de peso. 
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A inclusão do aluno com baixa visão na educação 
infantil 

 

BELCHIOR Nathaly N1, FERRARI Renata R2;  BEZERRA Vanusa A3, FONSECA  Maria da 
Penha4 

 

RESUMO 

O artigo tem como temática a inclusão do aluno com baixa visão na Educação Infantil, visando 
investigar as estratégias pedagógicas e mediações usadas pelos docentes e o Atendimento Educativo 
Especial. As questões investigativas que nortearam o estudo foram: Como são incluídas as crianças 
de baixa visão nas escolas de Educação Infantil? Como fazer a estimulação dos sentidos dessas 
crianças? Como devem ser adaptadas suas atividades? Como integrar tempo de ensino regular e 
Atendimento Educativo Especial – AEE? A metodologia adotada é de cunho qualitativo, por meio da 
pesquisa bibliográfica e da coleta de dados em formulário com questões abertas e fechadas, realizada 
junto a docentes que atuam em atendimento a crianças com baixa visão. Nos resultados encontrados 
na pesquisa percebeu-se que o professor deve adequar conteúdos, metodologia e recursos a fim de 
propiciar a estimulação perceptiva e o desenvolvimento do aluno. Considera-se que o estudo 
acrescenta tanto conteúdo teórico quanto práticas pedagógicas a serem orientados pelos docentes, 
caso venham a lecionar para alunos com deficiência visual: baixa visão.  

Palavras-chave: Inclusão. Aluno com baixa visão. Educação Infantil. 

 

ABSTRACT 

The article has as its theme the inclusion of students with low vision in Early Childhood Education, 
aiming to investigate the pedagogical strategies and mediations used by teachers and the Special 
Educational Service. The investigative questions that guided the study were: How are low vision children 
included in early childhood schools? How to stimulate the senses of these children? How should your 
activities be adapted? How to integrate regular teaching time and Special Educational Service - AEE? 
The methodology adopted is of a qualitative nature, through bibliographic research and data collection 
in a form with open and closed questions, carried out with teachers who work with children with low 
vision. In the results found in the research, it was realized that the teacher must adapt contents, 
methodology and resources in order to provide perceptual stimulation and student development. It is 
considered that the study adds both theoretical content and pedagogical practices to be guided by 
teachers, in case they teach to visually impaired students: low vision. 

Keywords: Inclusion. Student with Low Vision. Child education. 
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INTRODUÇÃO4 

Nos últimos anos, grandes mudanças 
vêm Todo profissional de educação deve 
estar apto a receber em sua sala de aula, 
em qualquer  dos segmentos da Educação 
Básica, alunos com necessidades 
educativas especiais – NEE. Segundo a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB - Lei nº 9.394/96, “a modalidade de 
Educação Especial deve ser 
preferencialmente oferecida na rede 
regular de ensino para os educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades” 
(BRASIL, 2019). 

A partir desse contexto, torna-se 
relevante adquirir fundamentação teórica 
específica em diálogo com ações 
pedagógicas práticas na modalidade de 
Educação Especial na perspectiva 
inclusiva, a fim de possibilitar, 
futuramente, a atuação profissional que 
atenda conforme o que é de direito do 
aluno com necessidades educativas 
especiais, em baixa visão.  

Considerando a importância da 
aquisição de conhecimentos específicos 
relativos à temática, surgem as seguintes 
questões investigativas: Como são 
incluídas as crianças de baixa visão nas 
escolas de Educação Infantil? Como fazer 
a estimulação dos sentidos dessas 
crianças? Como devem ser adaptadas as 
suas atividades? Como integrar tempo de 
ensino regular e Atendimento Educativo 
Especial – AEE? 

Assim, para melhor compreensão dos 
conceitos relativos à pesquisa, abordam-
se a seguir, aspectos legais e teóricos que 
fundamentam o estudo.  

A LDB 9.394/96 (BRASIL, 2019) 
dedica o Capítulo V a legislação que 

 
1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Novo 
Milênio. 
2 Professora Mestre em Ciência da Religião, docente no 
Curso de Pedagogia/FNM. E-
mail: referrari74@gmail.com  . 
3 Formação: Licenciada em Letras Português/Inglês (Ufjf), 
Bacharel em Direito (Unesa). Professora Mestre em 

orienta os parâmetros para a Educação 
Especial:  

Art. 58. Entende-se por educação 
especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação - Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013 (BRASIL, 
2019). 

Os parágrafos 1º e 2º estabelecem 
que, quando necessário, a escola de 
Ensino Regular deve disponibilizar 
serviços de apoio especializado para 
atender as especificidades do educando. 
Que o atendimento educacional será 
realizado em classes de Ensino Regular, e 
que quando não for possível a integração 
da criança nesse contexto, ela será dada 
em classes, escolas ou serviços 
especializados, conforme as condições 
específicas dos alunos (IBIDEM). 

E ainda, o parágrafo 3º, revisto pela 
redação da Lei nº 13.632, de 2018 
estabelece que: “A oferta de educação 
especial, nos termos do caput deste 
artigo, tem início na educação infantil e 
estende-se ao longo da vida, observados 
o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do 
art. 60 desta Lei” (BRASIL, 2019).  

Considerando que o público alvo deste 
estudo é a criança inserida no contexto da 
Educação Infantil, buscou-se identificar 
nas Diretrizes Curriculares Nacional da 
Educação Infantil – DCNEI e Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC as 
orientações curriculares. 

De acordo com a DCNEI:   

A proposta pedagógica das instituições 
de Educação Infantil deve ter como objetivo 
garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito 

Administração Estratégica (Anhanguera), docente no Curso 
de Pedagogia/FNM. E- 
mail: vanuza.bezerra@novomilênio.br. 
4 Professora Mestre em Educação, docente orientadora no 
Trabalho de Conclusão de Curso, Pedagogia/FNM. E-
mail: maria.fonseca@novomilenio.br . 
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à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e à interação com 
outras crianças (BRASIL, 2010, p. 18). 

E a BNCC (BRASIL, 2017), documento 
referencial da Educação Básica mais 
recente, orienta que o currículo da EI 
consiste na organização e proposição de 
experiências que permitam a criança 
conhecer a si e o outro, a fim de criar 
oportunidades para entrarem em contato 
com outros grupos sociais e culturais, 
ampliando o seu modo de perceber a si 
mesma e o outro, valorizando a sua 
identidade, respeitando e reconhecendo 
as diferenças que nos consistem como 
seres humanos. 

De acordo com Ribeiro (2017) a 
inclusão do aluno com deficiência visual 
no espaço escolar se dá pelo afeto e 
práticas pedagógicas. Nesse sentido, a 
afetividade propiciada ao aluno com 
deficiência visual é fundamental para ele 
se sentir amado, valorizado e respeitado. 
O afeto, como elemento caracterizador 
das relações entre os vários sujeitos do 
ambiente escolar, precisa ser discutido 
com atenção, pois interfere de forma 
relevante tanto no processo de inclusão 
quanto na aprendizagem.  

E nesse contexto, a escola deve 
garantir a permanência e o acesso do 
aluno com deficiência visual nas classes 
regulares do ensino, da mesma forma que 
assegura a dos demais, valorizando, 
acima de tudo, as diferenças de cada 
educando. O trabalho pedagógico com 
essas crianças precisa ganhar uma 
dimensão mais ampla, atendendo as 
especificidades de cada educando e seu 
desenvolvimento, e nesse processo, a 
função da afetividade passa a ser de suma 
importância para a construção de um 
ambiente próprio à aprendizagem, no qual 
ela se sinta amada e respeitada, 
independente da sua deficiência 
(IBIDEM). 

A partir desses pressupostos, vê-se a 
necessidade de ressaltar o conceito de 
cegueira e de baixa visão, a fim de melhor 

compreensão das necessidades que a 
criança apresenta.  

De acordo com Sá, Campos e Silva 
(2007), a cegueira é uma alteração das 
funções elementares da visão que 
prejudica a capacidade de perceber cor, 
tamanho, forma, posição, distância ou 
movimento. A baixa visão engloba 
diversos tipos de comprometimentos das 
funções visuais, desde a percepção de luz 
até a diminuição da acuidade e do campo 
visual, dificultando o desempenho no 
cotidiano. 

Rocha e Lourenço (2017, p. 75) 
colaboram ao relatarem que “a deficiência 
visual é uma condição orgânica que 
interfere significativamente no 
desenvolvimento da criança, podendo ser 
congênita ou adquirida”. E que 
independentemente da causa da 
deficiência visual, ela conhecerá o mundo, 
principalmente, por meio da mediação de 
outra pessoa que ocorrerá via linguagem 
e pelo uso dos demais sentidos. Portanto, 
é essencial o planejamento e organização 
de intervenção nas diversas situações 
vivenciadas pela criança para que 
desenvolva a fala de modo 
contextualizado.  

As autoras ressaltam que a mediação 
é indispensável para o conhecimento de 
mundo de todas as crianças, mas que 
para “a criança cega, por não possuir os 
recursos físicos que permitem uma 
relação visual com o mundo, necessita de 
atenção especial para que não permaneça 
alheia ao que acontece no seu entorno” 
(IBIDEM, p. 76). 

Sá, Campos e Silva (2007) consideram 
que o atendimento às crianças com baixa 
visão, também chamada de visão 
subnormal, é bastante complexo, devido a 
sua variedade, complexidade e 
intensidade de compartimentos das 
funções visuais que englobam desde uma 
simples percepção de luz até a redução da 
acuidade visual e do campo visual que 
impedem ou limitam a execução de tarefas 
ou o desempenho global.  
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“O trabalho com alunos com baixa 
visão baseia-se no princípio de estimular a 
utilização plena do potencial de visão e 
dos sentidos remanescentes, bem como 
na superação de dificuldades e conflitos 
emocionais” (IBIDEM, p. 18). Portanto, é 
fundamental que o professor tenha 
conhecimentos básicos específicos sobre 
algumas características comportamentais 
da criança com deficiência visual 
subnormal para poder identificar e, por 
meio da observação contínua, perceber 
alguns sinais ou sintomas físicos, tais 
como:  

[...] esfregar excessivamente os olhos, 
franzir a testa, fechar e cobrir um dos olhos, 
balançar a cabeça ou movê-la para frente ao 
olhar para um objeto próximo ou distante, 
levantar para ler o que está escrito no quadro 
negro, em cartazes ou mapas, copiar do 
quadro negro faltando letras, tendência de 
trocar palavras e mesclar sílabas, dificuldade 
na leitura ou em outro trabalho que exija o 
uso concentrado dos olhos, piscar mais que 
o habitual, chorar com frequência ou irritar-
se com a execução de tarefas, tropeçar ou 
cambalear diante de pequenos objetos, 
aproximar livros ou objetos miúdos para bem 
perto dos olhos, desconforto ou intolerância 
à claridade. Esses alunos costumam trocar a 
posição do livro e perder a sequência das 
linhas em uma página ou mesclar letras 
semelhantes. Eles demonstram falta de 
interesse ou dificuldade em participar de 
jogos que exijam visão de distância (IBIDEM, 
p. 18).  

Nesses casos, o professor deve 
planejar e adaptar ações pedagógicas que 
despertem o interesse da criança em 
utilizar a visão potencial, desenvolvendo a 
eficiência visual e facilitar a exploração 
dirigida e organizada. Deve também 
orientar o aluno em relação a uma boa 
higiene ocular de acordo com 

recomendações médicas. “Conhecer o 
desenvolvimento global do aluno, o 
diagnóstico, a avaliação funcional da 
visão, o contexto familiar e social, bem 
como as alternativas e os recursos 
disponíveis, facilita o planejamento de 
atividades e a organização do trabalho 
pedagógico” (IBIDEM, p. 18). 

Para o atendimento educacional 
especializado em deficiência visual, são 
usados dois tipos de recursos que 
facilitam a aprendizagem dos alunos: os 
recursos ópticos e os não-ópticos. 

Alguns exemplos de recursos ópticos 
são as lentes de uso especial ou 
dispositivo formado por um conjunto de 
lupas geralmente de alto poder, com o 
objetivo de magnificar a imagem da retina, 
e são utilizados mediante prescrição e 
orientação médica. Importante lembrar 
que essa indicação depende de cada caso 
ou patologia, por isso não são todos os 
educandos com baixa visão que as 
utilizam. E a indicação de uso dependerá 
da necessidade do aluno na atividade 
proposta. 

Recursos ópticos para longe: telescópio: 
usado para leitura no quadro negro, 
restringem muito o campo visual; 
telessistemas, telelupas e lunetas.  

Recursos ópticos para perto: óculos 
especiais com lentes de aumento que 
servem para melhorar a visão de perto 
(óculos bifocais, lentes esferoprismáticas, 
lentes monofocais esféricas, sistemas 
telemicroscópicos) (IBIDEM, p. 19). 

Há ainda, lupas manuais ou lupas de 
mesa e de apoio, utilizadas para ampliar o 
tamanho de fontes para a leitura, 
dimensões de mapas, gráficos, 
diagramas, figuras etc. (IBIDEM). 
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Figura 1: Lupas manuais (IBDEM, p. 19) 

Já os recursos não ópticos são 
materiais ampliados, tais como a 
ampliação de fontes, de sinais e símbolos 
gráficos em livros, apostilas, textos 
avulsos, jogos, agendas, entre outros. 
Também é usado o acetato amarelo, pois 
diminui a incidência de claridade sobre o 
papel; o plano inclinado da carteira 
adaptada, uma vez que possibilita ao 
aluno mais conforto visual e estabilidade 
da coluna vertebral para realizar as 
atividades. São usados ainda:  

Acessórios: lápis 4B ou 6B, canetas de 
ponta porosa, suporte para livros, cadernos 
com pautas pretas espaçadas, tiposcópicos 
(guia de leitura), gravadores. 

 Softwares com magnificadores de tela e 
Programas com síntese de voz. 

Chapéus e bonés: ajudam a diminuir o 
reflexo da luz em sala de aula ou em 
ambientes externos.  

Circuito fechado de televisão --- CCTV: 
aparelho acoplado a um monitor de TV 
monocromático ou colorido que amplia até 
60 vezes as imagens e as transfere para o 
monitor (IBIDEM, p. 20). 

Sá, Campos e Silva (2007) indicam 
algumas sugestões para o professor utilizar 
em seu atendimento à criança com baixa 
visão, e aqui são apresentadas as mais 
relativas às especificidades da Educação 
Infantil (IBIDEM, p. 20): 

● Sentar o aluno a uma distância de 
aproximadamente um metro do quadro 
negro na parte central da sala.  

● Evitar a incidência de claridade 
diretamente nos olhos da criança.  

● Estimular o uso constante dos óculos, 
caso seja esta a indicação médica.  

● Colocar a carteira em local onde não haja 
reflexo de iluminação [...]. 

● Adaptar o trabalho de acordo com a 
condição visual do aluno.  

● Em certos casos, conceder maior tempo 
para o término das atividades propostas, 
principalmente quando houver indicação 
de telescópio.  

● Ter clareza de que o aluno enxerga as 
palavras e ilustrações mostradas. 

● Sentar o aluno em lugar sombrio se ele 
tiver fotofobia (dificuldade de ver bem em 
ambiente com muita luz). 

● Evitar iluminação excessiva em sala de 
aula.  

● Observar a qualidade e nitidez do material 
utilizado pelo aluno: letras, números, 
traços, figuras, margens, desenhos com 
bom contraste figura/fundo. [...] 

● Utilizar papel fosco, para não refletir a 
claridade. 

● Explicar, com palavras, as tarefas a 
serem realizadas  

Os professores poderão realizar 
atividades visuais adaptadas com 
antecedência, por meio de descrição tátil, 
auditiva, olfativa ou qualquer outra 
referência que favoreça a configuração do 
cenário ou do ambiente, como por 
exemplo, a exibição de filmes ou 
documentários, excursões e exposições, 
com a descrição oral de imagens, cenas 
mudas   e leitura de legenda simultânea se 
não houver dublagem para que as lacunas 
sejam preenchidas com dados da 
realidade e não apenas com imaginação 
(IBIDEM). 

2
0
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Os recursos do AEE para esses alunos 
devem ser inseridos em situações e 
vivências cotidianas que estimulam a 
exploração e o desenvolvimento pleno de 
outros sentidos, a variedade, a adequação 
e a qualidade dos recursos disponíveis 
possibilitam o acesso ao conhecimento, à 
comunicação e à aprendizagem 
significativa e podem ser tecnológicos, 
equipamentos e jogos pedagógicos, que 
contribuirão para que a aprendizagem seja 
algo agradável (IBIDEM).  

Pontes e Fernandes (2018) defendem 
que, para a inclusão de educandos cegos 
e de baixa visão no sistema regular de 
ensino, é necessário o desenvolvimento 
de estratégias didáticas pedagógicas que 
facilitem o processo de ensino e 
aprendizagem.  Os recursos didáticos 
adaptados são essenciais na 
escolarização, pois auxiliam, facilitam e 
incentivam no processo de ensino-
aprendizagem, proporcionando maior 
qualidade educacional, maior autonomia e 
independência. No entanto, frente às 
características e necessidades 
específicas desses educandos, é 
necessário que os professores conheçam 
suas particularidades e se apropriem de 
recursos não ópticos, tecnológicos e das 
técnicas de adaptação e transição de 
materiais a fim de construírem práticas 
pedagógicas significativas e inclusivas. 

Os recursos didáticos adaptados para 
baixa visão, através dos auxílios não 
ópticos e das tiflotecnologias, promovem 
um melhor desempenho visual dos 
educandos e favorecem a autonomia. Os 
alunos com baixa visão leve podem se 
beneficiar com o uso de recursos de 
informática não especializados, por meio 
de ferramentas disponíveis no Windows, 
que disponibiliza a lupa de ampliação de 
tela (IBIDEM).  

O objetivo geral desta pesquisa é 
investigar o processo de inclusão de 
crianças com cegueira/baixa visão no 
espaço escolar da Educação Infantil, 
identificando as metodologias e 
mediações usadas pelas professoras 

docentes e de Atendimento Educativo 
Especial. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada no estudo foi 
de cunho qualitativo e natureza descritiva. 
Sob o ponto de vista dos procedimentos 
técnicos, o estudo se deu por meio da 
pesquisa bibliográfica em busca de 
fundamentação teórica em: Pontes e 
Fernandes (2018); Rocha e Lourenço 
(2018); Ribeiro (2017); Sá, Campos e 
Silva (2007). E os documentos 
referenciais da Educação Básica 
Brasileira: BRASIL (2019); BRASIL 
(2017); BRASIL (2015); entre outros. 

E teve como cenário para pesquisa de 
campo uma Unidade Municipal de 
Educação Infantil, do Sistema de Ensino 
Público Municipal de Vila velha/ES, cuja 
estrutura funcional realiza o atendimento 
de crianças de 04 e 05 anos, utilizando 
como técnica de coleta de dados o 
questionário junto aos docentes e AEE.  

E também a observação de 
Estimulação Precoce, desenvolvida por 
profissional habilitada para o atendimento 
de crianças com cegueira e/ou baixa 
visão, realizada no Centro de Apoio 
Pedagógico para Atendimento às Pessoas 
com Deficiência Visual - CAP, localizada 
em Vitória.  

 

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta de dados se deu em dois 
espaços distintos, sendo uma no Centro 
de Apoio Pedagógico para Atendimento às 
Pessoas com Deficiência Visual – CAP, 
localizado na Avenida Leitão da Silva, no 
Bairro da Praia do Suá, no município de 
Vitória. 

No CAP, teve-se a oportunidade de 
conversar com a professora, responsável 
pela sala de estimulação precoce. Ela 
possui formação do Ensino Superior em 
Pedagogia, é pós-graduada em Educação 
Especial e Psicomotricidade. Atua na 
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docência na Educação Especial há 23 
anos e está no CAP há 12 anos.  

 

Ela apresentou toda a estrutura do 
espaço e seus recursos e informou que no 
CAP são atendidas pessoas que variam 
na faixa etária de 0 a 30 anos, no entanto 

o seu público maior são crianças, as quais 
são atendidas em horário individual, com 
duração de 55 minutos. 

Segundo a professora, as adaptações 
realizadas no material educação ou ações 
pedagógicas ocorrem conforme as 
necessidades dos alunos e na sala de 
estimulação precoce estimula os outros 
sentidos, como audição e o tato, e com os 
alunos com baixa visão também é 
trabalhado o seu resquício visual. 

A estimulação da audição é trabalhada 
por meio da música, com sons de vários 
ritmos e instrumentos musicais, como por 
exemplo, o chocalho. E outro aspecto 

também bem explorado com as crianças é 
a percepção tátil, por meio do toque de 
diferentes texturas (áspero, liso, macio).  

De acordo com a professora, com as 
crianças de baixa visão a estimulação do 
resquício visual é fundamental, e nela são 
usados recursos como contrastes de 
claro/escuro e diferentes cores, além de 
objetos de diferentes tamanhos, caixa de 
luz,  lâmpada, entre outros.  

 

 

 

Figuras 1, 2 e 3: Atividades adaptadas 

 

 

O outro espaço envolvido na coleta de 
dados, foi uma UMEI, localizada no 
Município de Vila Velha/ES, na qual 
observou-se uma criança de 5 anos de 
idade que tem baixa visão grave. Seu 
atendimento condiz com o que está 
previsto na legislação brasileira de 
Educação Especial. 

Neste espaço, a criança é atendida 
pela professora docente, uma cuidadora e 
pela professora de Atendimento Educativo 
Especial (AEE), com formação em 
Pedagogia e especialista em Deficiência 
Visual, já atuante na área há mais 10 anos.  
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Observou-se que a inclusão do aluno 
no âmbito escolar, se dá tanto por parte da 
professora docente, quanto pela 
professora de AEE, por meio de atividades 
lúdicas, por meio de brincadeiras que 
estimulam os sons das letras, os nomes 
dos outros alunos e adivinhações de 
palavras. 

A criança participa de toda rotina 
escolar da turma com atividades e 
mediações voltadas para ela, exceto em 
aulas de Educação Física e Projeto, 
momentos estes que então, recebe um 
atendimento individualizado, ou seja, não 
frequenta o AEE no contraturno, conforme 
as orientações nacionais da Educação 
Especial, mas sim em atendimento diário 
no próprio turno. 

O atendimento, por parte da docente 
em sala de aula, é feito mediante um 
planejamento pedagógico, no qual as 

duas participam, docente e AEE, 
elaborando atividades que atendam aos 
objetivos do conteúdo convencional e aos 
objetivos específicos para os 
atendimentos especializados.  

Nas metodologias são adotadas 
contações de histórias voltadas para o 
projeto da escola e no contexto do aluno, 
utilizando-se do auxílio de objetos, como 
por exemplo, “A caixa supresa”, e as 
atividades “convencionais” com as 
devidas adaptações com ampliações, alto 
relevo, uso de contrastes fortes, espaço 
bem iluminado, entre outros. Segundo Sá, 
Campos e Silva (2007) o professor deve 
planejar e adaptar ações pedagógicas que 
despertem o interesse da criança em 
utilizar a visão potencial, desenvolvendo a 
eficiência visual e facilitar a exploração 
dirigida e organizada. 

 

 

 

Figuras 4 e 5: Atividades adaptadas 

 

De acordo com as professoras, os 
recursos utilizados para a estimulação dos 
sentidos do aluno é a utilização de 
materiais com formas, cores, texturas 
(canudos, palitos, algodão, isopor, 
massinha, papéis coloridos etc.) objetos 
relacionados às temáticas dos projetos 
desenvolvidos em sala de aula. 

A professora de AEE relatou que o 
atendimento ao aluno é realizado de 
diferentes formas, sendo que na 
estimulação do resíduo visual são usados 
os contrastes, procurando objetos no 

chão, exercícios de psicomotricidade, 
buscando desenvolver a coordenação 
temporal e espacial (perto/longe, 
atrás/frente, de lado, lento/rápido). Para a 
estimulação tátil são utilizados objetos de 
texturas e formatos variados, inclusive 
formas geométricas.  E a estimulação 
auditiva, por meio de músicas tocadas em 
diferentes instrumentos, ritmos rápidos e 
lentos, vozes graves e agudas, entre 
outros. 
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São usados também instrumentos 
confeccionados com sucata, como por 
exemplo, chocalhos.  

 

 

 

 

Figura 6 e 7: Atividades adaptadas 

 

Na oportunidade foi possível 
acompanhar um atendimento educativo 
especializado ao aluno no espaço da 
Brinquedoteca, em que a professora 
propôs atividades lúdicas, voltadas à 
Educação Infantil, buscando fazer com 
que o aluno pudesse explorar o espaço 
com a participação das outras crianças da 
sala. Percebeu-se, na relação 
estabelecida entre as crianças nesse 
espaço, que a inclusão do aluno acontece 
de forma compatível com as pesquisas 
apresentadas por Ribeiro (2017), ao 
afirmar que a inclusão do aluno com 
deficiência visual no espaço escolar se dá 
pelo afeto e práticas pedagógicas. 

Atividades impressas em papel, 
visando o desenvolvimento da 

coordenação motora fina, tais como 
atividades de colagens, com uso de 
movimento de pinça, ou traçados de 
linhas, quando necessário, são ampliados 
e usados com contraste de cores e caneta 
piloto (ponta grossa) de diversas cores no 
papel.  Tais ações dialogam com Pontes e 
Fernandes (2018) ao relatarem que para a 
inclusão de educandos cegos e de baixa 
visão no sistema regular de ensino é 
necessário o desenvolvimento de 
estratégias didáticas pedagógicas que 
facilitem o processo de ensino e 
aprendizagem. 

Ao fazer um comparativo entre os dois 
espaços envolvidos na coleta de dados 
deste estudo, percebe-se similaridades 
nas práticas desenvolvidas na 
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estimulação precoce do aluno com baixa 
visão. O que, conforme Sá, Campos e 
Silva (2007), deve  basear-se no princípio 
de estimular a utilização plena do 

potencial de visão e dos sentidos 
remanescentes, buscando superação de 
suas dificuldades e/ou conflitos 
emocionais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que as questões 
investigativas da pesquisa foram 
respondidas de modo satisfatório, tanto 
teoricamente quanto junto às professoras 
convidadas a participarem da pesquisa de 
campo, que contribuíram para a (in) 
formação da pesquisadora concludente do 
Curso de Pedagogia.  

O objetivo geral foi alcançado, uma vez 
que se encontraram aportes teóricos e 
legislação que abordam a temática, e 
estes dialogam com as práticas 
pedagógicas realizadas por professoras 
que atuam no espaço escolar, buscando 
realizar a inclusão do aluno com 
deficiência visual: baixa visão na 
Educação Infantil.  

Nas leituras realizadas para a 
fundamentação teórica, foi possível 
identificar o amparo legal para a inclusão 
da criança com deficiência no âmbito da 
sala de aula e da relevância da formação 
do professor para conduzir devidamente 
suas ações pedagógicas visando o 
aprendizado e o desenvolvimento desta 
pesquisa. Portanto, independentemente 
de o profissional da educação atuar na 
docência regular ou no atendimento 
educacional especializado, deve ter ou 
buscar conhecimentos específicos acerca 
das necessidades do aluno para melhor 
atendê-lo.  

Viu-se também que a criança com 
deficiência visual, seja ela total ou de 
baixa visão, precisa de estímulos 
específicos para compreensão do mundo 
ao seu entorno. Muitos objetos precisam 
ser explorados utilizando-se dos demais 
órgãos de sentido.  

Considera-se, ao final deste estudo, 
que a temática foi relevante para formação 

da pesquisadora, assim como para outros 
professores e/ou interessados que 
venham a lê-la posteriormente.  

Em relação ao interesse de atuação, 
após a conclusão do Curso de Pedagogia, 
na Educação Especial ou na Educação 
Infantil, vale ressaltar que os resultados 
obtidos só reforçaram o desejo. Assim 
sendo, espera-se dar continuidade aos 
estudos e pesquisas em outras etapas de 
formação, buscando  especializar-se na 
área da deficiência visual. 
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Legítima defesa da honra aplicada no direito brasileiro 

 

VENTURA Flávia1, SIQUEIRA Warley C2, SAITER Jaqueline 3 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre a Legítima Defesa da Honra e sua aplicação 
no Direito brasileiro, apresentando o seu conceito e abordando o contexto histórico em que se 
desenvolveu, bem como, o seu percurso no âmbito jurídico e social. Este estudo esclarece o conceito 
da legítima defesa da honra, por meio de análise de textos legais do ângulo doutrinário e análise de 
caso concreto, além de pesquisa sobre extensa bibliografia legal, dando ênfase à supervalorização da 
legítima defesa da honra frente o direito à vida. Concluindo que o direito à vida é inviolável e assegurado 
pela Constituição, a proteção da honra não sobrepõe o direito à vida, de forma que tal jurisprudência 
não encontra mais assento no direito brasileiro, o que independe de a honra ser também um bem 
jurídico visto que a violação desta é reparável, diferente da vida. A consagração do direito à vida se 
deve às mudanças de cunho político, social e cultural, impulsionando a modernização da legislação 
positiva e a aplicação e interpretação da lei em prol da proteção da vida. 

Palavras-chave. Direito à vida. Direito penal. Legítima defesa da honra. Misoginia. 

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss the Self-Defense of Honor and it’s application in Brazilian’s law, 
presenting it’s concept and addressing the historical context in which it developed, as well, it’s path in 
the legal and social sphere. This study clarifies the concept of self-defense of honor through analysis of 
legal texts from the doctrinal angle, the analysis of specific cases and research on extensive legal 
bibliography, emphasizing the overvaluation of the self-defense of honor against the right to life. 
Concluding that the right to life is inviolable and guaranteed by the Constitution, the protection of honor 
does not override the right to life, so that such jurisprudence no longer finds a place in Brazilian’s law, 
which is independent of the fact that honor is also a legal asset since the violation of this is reparable, 
different from life. The consecration of the right to life is due to changes of a political, social and cultural 
nature, driving the modernization of positive legislation and the application and interpretation of the law 
in favor of the protection of life. 

Keywords.  Right to life. Criminal law. Self-defense of honor. Misogyny 

 

INTRODUÇÃO 5 

Na ciência jurídica, a defesa de crimes 
passionais por meio da prática jurisprudencial 
de “Legítima Defesa da Honra” colocou em 
discussão o seguinte tema: a legítima defesa 
da honra em sobreposição ao direito à vida. 

Para tanto, à luz da técnica jurídica, um crime 
passional é “a conduta de causar a morte de 
outrem, levado por uma forte paixão ou 

 
1Formanda e autora deste Trabalho de Conclusão de Curso da 
graduação em Direito pela Faculdade Novo Milênio – 
flavia.ventura@sounovomilenio.com.br; 
2 Formando e autor deste Trabalho de Conclusão de Curso da 
graduação em Direito pela Faculdade Novo Milênio – 
warley.siqueira@sounovomilenio.com.br 

emoção”, logo, crimes passionais são os 
motivados pelo ódio, inveja, ciúme ou intenso 
amor, conforme ensinamentos de RABINOWICZ 
(2000, p. 68). 

A legítima defesa da honra surgiu como uma 
manobra jurídica que visava inocentar 
assassinos, atribuindo o ato de homicídio a uma 
autotutela quanto à honra do homem criminoso 
em sobreposição ao direito à vida da vítima. 

  3Professora orientadora deste trabalho de Conclusão de 
Curso da graduação em Direito pela Faculdade Novo 
Milênio; 

72



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Embora seja uma prática que se iniciou no 
século passado, ainda hoje é possível detectar o 
discurso misógino que transita as relações 
pessoais (de caráter sentimental e matrimonial) 
no Brasil. 

O pacto de São José da Costa Rica, oriundo 
da Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, que tem o Brasil como signatário 
desde 1969, define em seu artigo 11 que “toda 
pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade”. Por honra, 
entende-se o “sentimento de dignidade próprio 
(honra internou subjetiva), pelo apreço social, 
reputação e boa fama” (CATHREIN, 1904). 

Similar ao conceito doutrinário, o Dicionário 
Michaelis (2020) define honra como “princípio 
moral e ético que norteia alguém a procurar 
merecer e manter a consideração dos demais na 
sociedade; pureza sexual feminina; castidade, 
virgindade”. 

Partindo da origem da aceitação coletiva do 
entendimento jurisprudencial e aplicabilidade da 
tese de legítima defesa da honra no direito 
brasileiro, onde, explicitamente, o homem 
detinha em suas mãos direitos e poderes muito 
maiores que os da mulher ao longo dos séculos, 
percebe-se a natureza machista da prática 
jurídica em defesa de homicídios passionais. 

É, portanto, ao notar a diferenciação de 
tratamento entre homens e mulheres perante a 
sociedade que essa pesquisa tem início, 
fazendo o levantamento histórico do papel social 
desempenhado por estes, pautando a 
legitimação de seus atos e submissões de 
acordo com a legislação que os regiam e a 
cultura em que estavam inseridos. 

A discussão do tema abordado é de extrema 
relevância social, pois demonstra como a 
sociedade pode ser refém de uma legislação que 
admite (como foi o caso no Brasil do século XIX, 
por exemplo) o assassinato de um indivíduo 
como “pagamento justo” à infidelidade 
matrimonial, o que acaba por pesar a honra 
como um bem mais valioso que a vida, embora, 
neste mesmo cenário, seja possível observar 
também a clara e rígida aversão de tratamento 
justo às mulheres, que não tinham poder de fala 
ou defesa frente às acusações que sofriam. 

Os movimentos sociais que nasceram ao 
longo do século XX, munidos de premissas de 
igualdade de gênero, liberdade de expressão e 
garantias fundamentais, somados à 

modernização de pensamento, trouxeram ao 
Brasil uma realidade mais justa quanto à 
aplicação dos direitos individuais no 
ordenamento jurídico, o que demonstra, na 
prática, que os códigos antigos que vigoraram 
abraçavam ideais conservadores em sua 
essência, silenciando parte do povo e traçando 
diferenças relacionadas à gênero e posição 
social. 

Ao observar toda a transformação que a 
sociedade brasileira foi submetida e os efeitos 
da aplicação da Legítima Defesa da Honra, à 
luz da história e da ciência jurídica, levantou-se 
a questão primordial desta pesquisa, que é 
indagar se o direito à legítima defesa da honra 
sobrepõe o direito à vida. 

 

Contextualização histórica e sociocultural 

 

- O berço da misoginia brasileira 

O enunciado “honra” percorre as mais 
antigas civilizações e fornece uma herança 
histórica às sociedades atuais. Neste contexto, 
abriga-se a própria honra como elemento 
personalíssimo frente à ciência jurídica e as 
transgressões cometidas em meio ao processo 
da consolidação deste direito.  

Em se tratando da honra, observa-se sua 
personalidade (enquanto atributo essencial 
para ser sujeito de direito, conforme artigo 1º 
do vigente Código Civil) assegurada pelo artigo 
5º, X, da Constituição Federal de 1988, que diz: 
“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.” 

À luz da formação patriarcal da sociedade, 
foi traçado um paralelo histórico de 
desenvolvimento social conforme o 
estabelecimento de normas penais regentes, 
destacando, sobretudo, ideais de liberdade e 
igualdade entre os gêneros sexuais, refletindo 
na dominação masculina sobre o cenário 
familiar e na coletividade social, além da 
aplicação das penalidades aos transgressores 
da lei. Vale salientar que a lei acompanha os 
ideais do povo a quem ela é aplicada, portanto, 
se torna mutável com o passar do tempo. 

Ao ser colonizado por Portugal, o Brasil foi 
um depósito de cultura. A configuração de 
honra e poder foram moldadas sob a figura do 
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colono, que prezava suas tradições europeias 
e, a todo custo, tentava impor seu 
posicionamento dominador. A rigidez com que 
a elite colonial mantinha sua cultura viva, foi 
capaz de disseminar um padrão de 
comportamento reflexo da metrópole (RAMOS, 
2011), e é nesse cenário que a opressão 
masculina irradia para a figura da mulher na 
sociedade. 

A Coroa de Portugal começou a ditar as 
regras quando se instalou no Brasil em 1808, 
e, a partir daí, fixar as normas culturais, 
jurídicas, econômicas e religiosas lusitanas 
(SCHIMIDT, 2008). Como vigia em Portugal, as 
Ordenações Filipinas (conjunto de livros que 
determinavam a “conduta correta” dos 
indivíduos) passaram a limitar o 
comportamento dos residentes da colônia 
também.  

Esses códigos não primavam a igualdade 
entre pessoas, mas reafirmavam a 
discriminação destas tendo como base 
aspectos como sua origem, sexo e acúmulo de 
riqueza, entre outros pontos tidos como 
necessários para estabelecer uma posição 
social elitista do indivíduo (DÓRIA, 1994). 
Quanto à pena atribuída aos delitos praticados, 
segregava-se a mulher, considerando que esta 
não possuía poder de fala, tendo seu “dono” 
como porta voz (RAMOS, 2011). 

Ao figurar o papel de filha, a mulher era 
mantida como propriedade do pai, que 
repassava a responsabilidade ao homem que 
a tomasse como esposa. Em ambos os casos, 
a mulher era a figura que sustentava a honra 
de seu “dono”. Ao manter-se virgem, a mulher 
garantia ao pai que era honesta e puritana, e 
ao manter-se sexualmente fidedigna ao 
marido, a mulher legitimava na nova família 
constituída o status social de um agrupamento 
familiar saudável conforme os padrões que a 
Coroa Portuguesa trouxera à realidade 
brasileira: 

[d]a mulher esperava-se castidade e fidelidade no 
matrimônio e virgindade antes do matrimônio [...]. 

Assim, a reputação pública da mulher [...] era, 
simultaneamente, um dos componentes da 
honorabilidade do homem que a dominava. [...] 
Para o pai da moça [...] a ‘defloração’ significava 
que o sedutor havia ‘levado’, junto com a 
virgindade e para sempre, a honra que ‘valia mais 
que a vida’ (DÓRIA, 1994, p. 66, grifos do autor). 

A mulher era desprovida de honra própria. 
Tratada como objeto, a mulher teve sua 

dignidade dissipada entre as relações 
heterônomas, muitas vezes até de cunho 
econômico, mas nunca como uma pessoa 
detentora de direitos e escolhas, muito pelo 
contrário. Da mulher não se era esperado honra, 
pois esta característica era tratada como atributo 
masculino apenas. Como sugere Dória:

[a mulher é] desprovida de honra no sentido 
estrito do tempo; sua ‘honra’ sendo reflexo da 
honra masculina, merecia mesmo uma outra 
denominação: virtude. Sinônimo de pureza, é um 
dom de nascimento e cabe à mulher defendê-la 
comportando-se da maneira esperada pelo código 
masculino (DÓRIA, 1994, p 62-63, grifo nosso). 

Portanto, vê-se que a honra masculina se 
apoia majoritariamente na pureza da mulher, 
dependendo exclusivamente dela para se 
sustentar. O papel que a mulher desempenhava 
no Brasil Império, poucos séculos após a 
realidade do Brasil Colônia, era unicamente de 
procriadora e mantenedora da harmonia familiar. 
Totalmente desprovida de significado na esfera 
social como pessoa ou cidadã, mas incumbida 
de uma única tarefa: submissão. 

Essa configuração social era fortalecida pela 
Igreja Católica – que exercia forte influência na 
política e no cotidiano brasileiro -, reforçando a 
abominação do rompimento matrimonial e o 
engessamento de um núcleo familiar 
padronizado. Respaldados pelo sistema jurídico 
vigente, a Igreja apoiava a determinação de 
silêncio às mulheres com um discurso de total 
submissão, colocando-a em um lugar de 
abjeção, limitando seus atos e podando sua 
liberdade (SILVA, 2003) para que, assim, o 
homem pudesse ter plenitude em sua vida 
pública. 

 

 

A vida como propriedade privada no Código 
Filipino 

Quando instituído de poder e prestígio social 
o homem se encaixa em uma posição de 
mandatário de vida ou morte, tendo essa 
escolha assegurada pelo ordenamento jurídico 
regente dos séculos XVII e XVIII. Esse direito era 
encontrado nas Ordenações Filipinas (conjunto 
de livros que determinavam a “conduta correta” 
dos indivíduos), no Título XXXVIII do Livro V, e 
era nomeado “Do que matou sua mulher, pô-la 
achar em adultério": 
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[a]chando o homem casado sua mulher em 
adulterio, licitamente poderá matar assi a ella, 
como o adultero, salvo se o marido for peão, e ao 
adultero fidalgo ou o nosso dezembargador, ou 
pessoa de maior qualidade (ORDENAÇÕES 
FILIPINAS, grifo nosso). 

A permissão do assassinato da mulher na 
mera hipótese de adultério não só reflete a 
sociedade com raízes machistas que aflorava, 
mas ecoa também a submissão social frente aos 
que possuíam acúmulos de riqueza (ou 
proveniente de uma família que o tivesse), 
afastando a ilicitude do ato em favor do fidalgo. 
A honra em questão, portanto, além de ser 
exclusividade masculina, perambulava também 
as camadas sociais, distinguindo e atribuindo 
culpa àqueles “menos qualificados” na esfera de 
convívio coletivo. 

Vê-se, portanto, que a simples desconfiança 
e/ou acusação do marido servia de julgamento 
condenatório à mulher casada, que era 
observada como propriedade masculina 
(BARSTED e HERMANN, 1995) na relação 
matrimonial, necessitando apenas da oitiva de 
testemunhas que confirmasse a sociedade 
conjugal entre os dois para confirmar a sentença 
de morte da esposa, como afirma Lella Barsted 
e Jaqueline Hermann: 

era preciso apenas, que testemunhas 
comprovassem o casamento do assassino   com a 
vítima, fazendo desta união o salvo conduto para 
que o homem exercesse seu direito de 
propriedade sobre a vida e a morte de sua 
esposa tal como exercia sobre seus escravos 
e dispunha de suas propriedades imobiliárias, 
móveis e semoventes (BARSTED e HERMANN, 
1995, p. 55, grifo nosso). 

Não havia uma ponderação de valores ao 
observar a vida (da mulher) frente à honra do 
homem. O provérbio “honra se lava com sangue” 
tinha todo o embasamento necessário para se 
fortalecer nas entranhas da sociedade brasileira 
e ditar a submissão da mulher ao coletivo 
masculino, que vem reprimindo as 
manifestações femininas desde então. 

A virilidade do homem é posta à prova 
quando sua esposa comete adultério, 
desenhando não só um ato de traição à 
“santíssima constituição familiar”, como era 
defendido pela Igreja, mas também um 
questionamento social quanto à masculinidade 
e honra do marido, conforme afirma Dória: 

aquela que verdadeiramente funda a família numa 
sociedade baseada no princípio da honra pessoal, 
onde o homem necessita dar provas públicas de sua 

honorabilidade exercendo-a sob a forma de 
machismo. O adultério, neste contexto societário, 
evidencia que o marido falhou no exercício de sua 
masculinidade e que sua mulher tornou-se 
instrumento de afirmação de honra/masculinidade 
de outro homem (DÓRIA, 1994, p. 93). 

 

- Penalidades do século XIX: o agravante de 
gênero 

Na primeira metade do século XIX, o Brasil 
teve seu regime penal alterado pela vigência 
do primeiro Código Penal brasileiro, também 
conhecido como Código Criminal do Império do 
Brasil, que assegurava a imputação de pena ao 
indivíduo devido ao assassinato do cônjuge, 
mesmo em adultério. 

Para o assassino, era previsto pena de 
prisão de um a três anos com a ressalva de 
poder “haver pena igual para o marido adúltero” 
(BARSTED e HERMANN, 1995) desde que 
fosse comprovado que este mantivesse um 
relacionamento extraconjugal estável, 
duradouro. 

O envolvimento em romances de curta 
duração e casuais não configurava crime para 
o homem - o que legitimava o adultério - tendo 
em vista que relações extraconjugais eram 
tidas como naturais para estes. No entanto, 
elas eram:  

suficientes para a configuração de um delito 
criminal para a mulher, mesmo que a acusação se 
baseasse apenas na presunção do crime. [...] o 
Estado legislou para proteger a segurança do 
estado civil e doméstico do casamento, garantindo 
para o homem a certeza de sua prole e exercendo 
um controle mais severo sobre os corpos 
femininos (BARSTED e HERMANN, 1995, p. 55). 

Em 1889, o Brasil passa a adotar o regime 
republicano e com este entra em vigor, um ano 
mais tarde, o primeiro Código Penal desse 
regime. O senso comum ainda pendia para a 
desvalorização da mulher no meio social e a 
supervalorização do papel do homem. 

Os legisladores da época mantiveram neste 
novo código o agravante de pena baseada única 
e exclusivamente pelo gênero da pessoa, 
imputando à mulher deveres mais rigorosos que 
os dos homens, o que acarretou na confirmação 
do poder de assassinato à esposa adúltera por 
parte do marido traído, conforme cita Barsted e 
Hermann (1995), “este código conceitua a 
legítima defesa de tal forma que acaba, na 
prática, por legitimar a continuidade dos 
assassinatos de mulheres consideradas infiéis”. 
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A exclusão de ilicitude, conforme o Código 
Penal de 1890, era mantida em três condições: 
o estado de necessidade, a legítima defesa, e o 
estrito cumprimento do dever legal. Embora não 
seja positivada em texto legal a diferenciação de 
gênero ao se tratar da pena aplicada neste 
código, a herança cultural e jurídica manteve 
viva a determinação da legitimação da defesa da 
honra como bem tutelado pelo Estado, mesmo 
em hipótese de assassinato. Vê-se, portanto, 
que: 

o problema não está na escrita da lei, mas sim na 
manobra feita pelo discurso jurídico que, munido 
de suas estratégias de poder, utilizou dessa 
prerrogativa para abrir espaço para a impunidade 
dos assassinatos das mulheres consideradas 
adúlteras (RAMOS, 2011, p. 63). 

O entendimento majoritário, portanto, 
determinava que “o homem ao matar sua 
esposa, em defesa de sua honra, está 
simplesmente defendendo um bem que lhe foi 
lesado anteriormente ao crime de assassinato” 
(RAMOS, 2011). Portanto, ao interpretar a 
legislação e moldar o crime nas excludentes de 
ilicitude para legitimar a defesa da honra como 
bem jurídico, o homem assassino era absolvido 
de seu crime e não pagava por ele. 

Em 1891 foi promulgada a primeira 
Constituição Republicana com ideais liberais, 
que extinguiam o poder da Igreja Católica no 
país, trazendo à realidade brasileira os moldes 
idealísticos do liberalismo e a modernidade de 
pensamento, que influenciara na edição da 
Carta Magna” (RAMOS, 2011).  

Com a Igreja sem os poderes que lhe eram, 
até então, incumbidos, o Estado laico passou a 
regular os direitos e deveres do casamento civil 
que, inclusive, passou a ser o único aceito na 
sociedade (mesmo havendo ainda as 
celebrações religiosas, mas sem força de lei 
em seus efeitos). 

Embora a Constituição tenha sido 
inflamada com os ideais de liberdade que 
afloraram no mundo do século XIX, trazendo 
um avanço à República, ainda haviam muitos 
dogmas católicos que permaneciam nos 
ditames legais e sociais, com pautas 
conservadoras em sua essência - como 
podemos ver com a edição do Código Civil de 
1916 - que, embora fosse o primeiro código 
elaborado especificamente no Brasil, mantinha 
relações íntimas com o conservadorismo no 
que diz respeito à configuração familiar e, 

sobretudo, à designação comportamental 
feminina: 

A família descrita no Código era organizada de 
forma hierárquica, tendo o homem como chefe 
e a mulher em situação de inferioridade legal. 
O texto de 1916 privilegiou o ramo paterno em 
detrimento do materno; exigiu a monogamia; 
aceitou a anulação do casamento face à não-
virgindade da mulher; afastou da herança a filha 
mulher de comportamento ‘desonesto’. [...] Por 
esse Código, com o casamento, a mulher perdia 
sua capacidade civil plena, ou seja, não 
poderia mais praticar, sem o consentimento do 
marido, inúmeros atos que praticava sendo 
maior de idade e solteira. Deixava de ser 
civilmente capaz para se tornar ‘relativamente 
incapaz’ (BARSTED e GARCEZ, 1999, pg. 17, 
grifo nosso). 

Independente da separação do Estado e 
Igreja, a moral católica ainda constituía a base 
do discurso jurídico, alimentando, 
frequentemente, resquícios regressistas frente 
à nova sociedade que vinha se firmando no 
início do século XX, que, embora sofresse com 
a condição da mulher como ser desqualificado 
de direito e passível de violência, trazia em sua 
formação ideais modernos e igualitários de 
direitos e, mais especificamente, de gênero 
(RAMOS, 2011). 

 

A atualização do sistema jurídico do século 
XX 

O Código Penal vigente no Brasil foi criado 
em 1940, pelo Decreto-lei Nº 2848 de 07 de 
dezembro de 1940, e foi reformado em sua 
parte geral pela Lei Nº 7.209, de 11 de 
julho de 1984. Este é a maior expressão do 
direito penal positivo no Brasil. 

“Este código foi escrito em um momento 
diferente do atual, em uma sociedade 
essencialmente patriarcal e machista” 
(PIMENTEL, SCHRITZMEYER e 
PANDJIARJIAN, 1998). Mesmo com a reforma 
que sofreu em 1984, ainda existiam normas 
que não cabiam mais em uma democracia que 
positivou a igualdade de direitos entre homens 
e mulheres (Art. 5º, inciso I, CF/88). 

A face democrática da lei que se 
estabelecia era voltada ao comprometimento 
jurídico mediante tratados internacionais e 
nacionais de proteção às mulheres contra 
qualquer atitude que leve à morte, danos e 
violência física, psicológica ou sexual, de forma 
pública ou privada, a garantir a igualdade e a 
não discriminação perante a lei e na prática de 
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qualquer cidadão, assim como a eliminação do 
preconceito de gênero diante da justiça, 
conforme art. 1º e 6º, letra “a” da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher, aprovada pela 
Assembleia Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) em 09 de junho de 1994 e 
ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 
1995. 

Outro exemplo, são os incisos VII e VIII do 
Art. 107 e o Art. 240 do Código Penal em vigor, 
que foram revogados pela Lei Nº 11.106/2005. 
E os Art. 215, 216, 217 e 219, do Código Penal, 
que em sua redação continham expressões 
discriminatórias como “mulher honesta” e 
“mulher virgem”, que foram revogados ou 
tiveram seu texto alterado pela Lei Nº 
12.015/2009.  

O Código Penal não conceitua crime, sendo 
este um conceito doutrinário.  Sobre o conceito 
analítico do crime, preleciona ASSIS TOLEDO:  

Substancialmente, o crime é um fato humano que 
lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídico-
penais) protegidos. Essa definição é, porém, 
insuficiente para a dogmática penal, que necessita 
de outra mais analítica, apta a pôr à mostra os 
aspectos essenciais ou os elementos estruturais 
do conceito de crime. E dentre as várias definições 
analíticas que têm sido propostas por importantes 
penalistas, parece-nos mais aceitável a que 
considera as três notas fundamentais do fato-
crime, a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou 
antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O 
crime, nessa concepção que adotamos, é, pois, 
ação típica, ilícita e culpável (TOLEDO, 1994, 
p.80). 

De acordo com o jurista alemão WELZEL, a 
tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade: 

[...] são três elementos que convertem uma ação 
em um delito. A culpabilidade - a responsabilidade 
pessoal por um fato antijurídico - pressupõe a 
antijuridicidade do fato, do mesmo modo que a 
antijuridicidade, por sua vez, tem de estar 
concretizada em tipos legais. A tipicidade, a 
antijuridicidade e a culpabilidade estão 
relacionadas logicamente de tal modo que cada 
elemento posterior do delito pressupõe o anterior 
(WELZEL, 1987, apud GRECO, 2016). 

GRECO (2016) define a ilicitude, ou 
antijuridicidade como “a relação de 
antagonismo, de contrariedade entre a conduta 
do agente e o ordenamento jurídico”. 
Complementa o jurista: 

[...] quando nos referimos ao ordenamento jurídico 
de forma ampla, estamos querendo dizer que a 
ilicitude não se resume à matéria penal, mas sim 
que pode ter natureza civil, administrativa, 

tributária etc. Se a conduta típica do agente colidir 
com o ordenamento jurídico penal, diremos ser ela 
penalmente ilícita (GRECO, 2016, p.419). 

O Código Penal (1940) brasileiro 
compreende a legítima defesa como uma 
excludente de ilicitude ou antijuridicidade e traz 
previsto em seu texto as situações em que se 
ocorre a exclusão da ilicitude admitidas no 
nosso ordenamento:  

Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o 
fato:  

I) em estado de necessidade;  

II) em legítima defesa;  

III) em estrito cumprimento do dever legal ou no 
exercício regular de direito. 

E cita ainda no artigo 25, “Entende-se em 
legítima defesa quem, usando moderadamente 
dos meios necessários, repele injusta 
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 
outrem”. 

Para que seja considerada legítima defesa, 
então, não pode haver uma reação 
descomedida ou excessiva, e deve ser no 
momento da agressão, atual ou iminente, a seu 
próprio direito ou de outra pessoa. Devem ser 
perceptíveis a agressão injusta, atual ou 
iminente; os direitos do agredido ou de terceiro; 
repulsa com os meios necessários; uso 
moderado de tais meios; conhecimento da 
agressão e da necessidade de defesa (JESUS, 
1998). 

Entende-se que qualquer bem jurídico pode 
ser defendido pelo preceito da legítima defesa, 
inclusive a honra. Porém, na doutrina jurídica, 
não há um consenso em aceitar o uso deste 
instituto em casos em que é aplicada uma 
agressão, ou é cometido homicídio para 
defender a honra por parte do outro (seja 
parceiro, marido, amante, companheiro, 
namorado, amigo, ex-namorado). Dificilmente 
uma mulher reage com tal violência a uma 
traição do companheiro, por isso é necessário 
salientar que quase não existem casos em que 
a mulher faz essa alegação. 

Seria como se, ao se comprometer com um 
homem, a mulher fosse apenas uma extensão 
deste sujeito, depositando nela um bem que é 
somente dele mesmo (NORONHA, 1995). 
Segundo Fernando Capez: 

Em princípio, todos os direitos são suscetíveis 
de legítima defesa, tais como a vida, a 
liberdade, a integridade física, o patrimônio, a 
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honra etc., bastando que esteja tutelado pela 
ordem jurídica. Dessa forma, o que se discute 
não é a possibilidade da legítima defesa da 
honra e sim a proporcionalidade entre a ofensa 
e a intensidade da repulsa. Nessa medida, não 
poderá, por exemplo, o ofendido, em defesa da 
honra, matar o agressor, ante a manifesta 
ausência de moderação. No caso de adultério, 
nada justifica a supressão da vida do cônjuge 
adúltero, não apenas pela falta de moderação, 
mas também devido ao fato de que a honra é um 
atributo de ordem personalíssima, não podendo 
ser considerada ultrajada por um ato imputável a 
terceiro, mesmo que este seja a esposa ou o 
marido do adúltero (CAPEZ, 2013. p. 309-310, 
grifo nosso). 

Juridicamente, a honra é um atributo 
individual e intransferível, não dependendo de 
atitudes de terceiros para se firmar. No artigo 
28 do atual Código Penal é dito que “Não 
excluem a imputabilidade penal: I – a emoção 
ou a paixão”.  

O legislador reforça, portanto, a 
impossibilidade do uso do texto legal para dar 
base aos crimes passionais e, por 
consequência, a alegação indevida da legítima 
Defesa da honra, motivados pela paixão e 
emoção. E ainda deixou constar no mesmo 
código, artigo. 121, §2º, inciso I, sobre o 
homicídio qualificado quando praticado por 
motivo torpe (ciúme é considerado um motivo 
torpe). 

Após as transformações sociais ocorridas, 
em especial, nas últimas décadas – com o 
advento de movimentos sociais igualitários e o 
grito das ruas por uma justiça sem 
discriminações -, o texto legal finalmente 
acompanhou a sociedade que o valida e 
positivou neste a passividade de direitos e 
deveres por todos os cidadãos, respeitando 
ainda convenções e tratados internacionais 
que asseguram a estabilidade e padrão de 
tratamento digno e humano ao povo. 

Sendo assim, o código atual não admite a 
Legítima Defesa da Honra, pois (GARCIA, 
1952) “a vida é o bem mais precioso a ser 
protegido pela legítima defesa”. 

A proteção da vida não desmantela a 
proteção da honra, prova disto, é a proteção a 
honra concedida pela Constituição Federal 
(1988), por se tratar de uma garantia 
constitucional inviolável.  

O Código Penal (1940) tipifica os crimes 
contra a honra, são eles: Calúnia – atribuir 
falsamente fato definido como crime, 

Difamação – atribuir fato negativo a reputação 
(que não seja crime) – e Injúria – atribuir 
palavras ou qualidades negativas, ofensas 
pessoais, que ofendam a dignidade ou o 
decoro. Além do mais, a Constituição Federal 
(1988) também garante o direito a reparação 
do dano a honra, via indenização por danos 
morais, na esfera cível.  

Isto posto, resta evidente que o 
ordenamento jurídico estabeleceu meios 
moderados de repelir a agressão a honra, o 
que reforça o descabimento da legítima defesa 
da honra. 

 

 

A ascendência da valorização da vida pelo 
Código Penal de 1940 

Fragoso (2014) discorre que o Código 
Penal de 1940 surgiu com a necessidade de 
reformular os erros e falhas constantes no 
código anterior, com destaque na ampliação 
das punições nos crimes contra a vida. Em sua 
parte especial, título I, o Código Penal trata dos 
crimes contra a pessoa, realizando a tutela 
penal da vida, da honra e da liberdade, da 
integridade corporal e dos pressupostos e 
atributos da personalidade humana. Em suma, 
na sua parte especial, o Código Penal abrange os 
bens relativos à pessoa humana física e 
moralmente. 

No Código de 1830, como destaca o 
autor, previa crimes contra a segurança da 
pessoa e da vida e crimes contra a honra e a 
boa fama em títulos diferenciados. A honra e 
a liberdade prevalecem no código atual e nas 
discussões contemporâneas. 

Fragoso (2014) afirma que o Código de 
1940 protege os direitos da personalidade, 
seja física ou moral, considerando crime as 
infrações contra os bens jurídicos mais 
importantes, classificando-os em três 
grandes categorias: crimes contra a vida e a 
integridade corporal, crimes contra a honra e 
crimes contra a liberdade. O Código Penal de 
1940 trouxe uma valorização à vida, 
protegendo a mesma desde sua concepção. 

De acordo com o Ministério da Defesa 
(2012), o Código Penal vem passando por 
transformações com o objetivo de torná-lo 
mais moderno e harmonioso, acompanhando 
as características da sociedade 
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contemporânea. Em relação a valorização da 
vida, o Ministério da Defesa destaca a 
inclusão da Lei Maria da Penha, a inclusão do 
sequestro-relâmpago como crime, a 
indicação do atentado violento ao pudor na 
categoria de crimes contra a dignidade 
sexual. A positivação e reconhecimento 
explícito destes direitos legitimou o caráter 
protetivo do Estado em respeito à vida do 
indivíduo. 

Duarte (1999) afirma que mesmo tendo 
sido mal estruturado, o Código Criminal 
estabeleceu um avanço na legislação da 
época. Gonçalves e Cintra (2012) apontam 
esses avanços que foram: a proibição de 
penas infames, limitação de prisão em até 
trinta anos e abolição de pena de morte. 

Vale ressaltar que ao longo dos anos 
várias Leis Ordinárias vêm reformulando o 
Código Penal, que o adequa às realidades 
contemporâneas (GONÇALVES e CINTRA, 
2012). Exemplo é a criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) e 
a Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340). 

 

Assim, comparando o Código Penal dos 
Estados Unidos do Brasil (1890) e o Código 
Penal (1940) é possível ver grandes 
transformações, principalmente no direito a 
vida. Gonçalves e Cintra (2012) afirmam que 
isso se dá devido os anseios da sociedade. 
Outro exemplo de como a sociedade 
influência nas transformações das leis, como 
demonstra Gonçalves e Cintra (2012), é o 
adultério. Até o ano de 2005 era considerado 
crime cometer adultério, punindo inclusive o 
corréu. 

Esse tipo de crime tinha como principal 
finalidade proteger o casamento e a família. 
Hoje é possível essa proteção na esfera civil, 
onde o cônjuge ofendido pode entrar com 
ação de reparação de danos morais. 

Assim, Duarte (1999) afirma que não 
cessará a evolução do Direito Penal, ela vai 
acompanhar a humanidade por toda sua 
existência. 

 

O amor que mata 

A abjeção feminina frente à figura de 
dominação masculina não encerrou com a 
edição de leis mais firmes quanto à 

determinação de igualdade entre os gêneros 
sexuais. A misoginia outrora implantada no 
Brasil se desenrolou através dos séculos e 
ganhou sustento no seio da sociedade - que 
assistiu, por muitas vezes calada, o 
fortalecimento dessa prática discriminatória. 
Como cita Nélson Hungria, ministro do Supremo 
Tribunal Federal na década de 50 e famoso 
penalista brasileiro: 

o amor que mata, amor-Nemésis, o amor 
açougueiro, é uma contrafação monstruosa do 
amor... O passionalismo que vai até o assassínio, 
muito pouco tem a ver com o amor. Efetivamente, 
não é amor, não é honra ferida, esse complexo 
de concupiscência e ódio, de torvo ciúme e 
estúpida prepotência que os Otelos chamam 
sentimento de honra, mas que, na realidade, é o 
mesmo apetite que açula a uncia tigres para a caça 
e a carnagem (TJSP, Rec, Rel. Camargo Sampaio, 
RJTJSP 53/312, grifo nosso). 

 

Considerando, portanto, a ineficácia do 
entendimento referente à Legítima Defesa da 
Honra como excludente de ilicitude em 
homicídios passionais, principalmente no que 
tange ao pesar esta frente ao direito à vida, 
apresenta-se a seguir uma análise concreta do 
caso do assassinato de Ângela Diniz por Doca 
Street. 

 

- O assassinato de Ângela Diniz por Doca 
Street 

No início da noite de 30 de dezembro de 
1976, em uma casa na Praia dos Ossos em 
Búzios, uma mulher foi covardemente 
assassinada por seu ex-namorado. A vítima 
era Ângela Maria Fernandes Diniz, 32 anos, 
conhecida como a Pantera de Minas. 

Ângela era uma rica e famosa 
personalidade mineira que levava uma vida 
diferenciada das demais mulheres de sua 
época: era livre, desquitada, e se relacionava 
com quem possuía interesse. Era também mãe 
de três filhos da qual não possuía a guarda, e 
nos últimos três meses antecedentes à sua 
morte manteve um breve relacionamento com 
aquele que viria a se tornar o seu assassino, 
Doca Street. 

Raul Fernando Street, o Doca, tinha 40 
anos, não possuía um trabalho fixo, recebia 
uma espécie de mesada de sua ex-esposa, 
Adelita Scarpa, uma milionária paulista com 
quem possuía um filho. Depoimentos o 

79



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

descreveram como ciumento, agressivo e 
inseparável de sua pistola. 

 

 

 O crime e suas motivações 

Após discussões, Doca assassinou Ângela 
com três tiros no rosto e um na nuca. A 
motivação do crime se deu por não aceitar o 
término do relacionamento com Ângela. Em 
seus depoimentos, Doca disse ter tido sua 
honra ferida, e alega que Ângela se interessou 
por uma mulher na praia e a convidou para 
uma casual relação à três, convite feito em 
frente a um casal amigo - o que o deixou 
irritado com a situação. 

O assassino iniciou uma discussão ao 
chegar na casa de praia de Ângela. Os dois 
discutiram. Ângela, determinada em romper o 
relacionamento, expulsou Doca de sua casa, 
que, por sua vez, arrumou sua mala e saiu. 
Mas, pouco tempo depois, retornou, a fim de 
uma reconciliação. Doca não obteve êxito, e 
acabou disparando contra Ângela. 

Tecnicamente, Doca se enquadrou na 
posição de homicida passional. Em sua 
defesa, disse ter ouvido a seguinte frase de 
Ângela, o que teria atingido em cheio sua 
honra e foi o estopim para desencadear sua 
fúria: “Se quiser me dividir com homens e 
mulheres... pode ficar, seu corno!”. 

Francisco Matarazzo, amigo da vítima, 
relatou à época do crime que Ângela passou a 
viver "sob pressão permanente" e que Doca 
era um homem controlador, impedia Ângela 
até de sair com algumas amigas. A empregada 
de Ângela, Maria José de Oliveira, em seu 
testemunho, disse à polícia, que o vira 
espancar a patroa mais de uma vez. E exibiu 
aos jornais uma porta de quarto arrombada — 
em que a vítima havia se trancado para 
escapar da violência, não sendo suficiente. 

- Julgamentos 

O primeiro julgamento ocorreu em Cabo 
Frio, 1979, com uma pena branda aplicada ao 
réu pelo júri e a vítima sendo condenada.  O 
advogado de Doca, Evandro Lins e Silva, 
descreveu Ângela como uma "Vênus lasciva", 
"dada a amores anormais" - referência a um 
caso homossexual que teria tido, a fim de 
enfatizar um modo de vida não tão bem aceito 

na época. A defesa conseguiu convencer os 
jurados de que seu cliente agiu em “legítima 
defesa da honra”.  

Aplaudido pela plateia, o acusado foi 
ovacionado como aquele que tinha defendido 
a moral e os bons costumes da classe média. 
A sentença proferida foi de dois anos de 
prisão, que Doca não cumpriu, por direito a 
sursis - dispensa do cumprimento da pena. O 
julgamento contou com cobertura inédita da 
imprensa e gerou grande repercussão social. 
Trecho da sentença referente ao direito a 
sursis concedido ao réu: 

Considerando que o réu preenche os requisitos 
necessários a suspensão condicional da pena, 
suspendo-a pelo prazo de três anos, com as 
condições dos parágrafos do Art. 767 do C.P.P. 
(TJRJ - Processo Crime: 02/77, Segunda Vara da 
Comarca de Cabo Frio, Juiz: Francisco da Motta 
Macedo, Julgado em 18/10/1979). 

Ao sair da audiência, inocentado do crime 
de homicídio, Doca declarou: “Matei por amor! 
”. Seu discurso desencadeou revolta e 
levantou discussões sobre o machismo na 
sociedade. “Quem ama não mata! ”, era o grito 
de feministas – que veio a se tornar o slogan 
usado pela promotoria no segundo julgamento 
de Doca. 

O segundo julgamento somente foi 
possível graças à mobilização social por meio 
das manifestações contra o machismo e a 
impunidade do assassino. Após homens, e 
especialmente mulheres, gritarem pela 
extinção do estereótipo machista personificado 
por Doca.  

A audiência aconteceu em 1981, em Cabo 
Frio. O novo júri condenou o criminoso a 15 
anos de prisão. Doca cumpriu três anos em 
regime fechado, depois passou para o regime 
semiaberto até que ganhou liberdade 
condicional em 1987. 

 

 

- Análise de caso concreto 

Este caso foi um divisor de águas no Brasil 
em se tratando de crimes passionais, através 
da alegação da legítima defesa da honra como 
tentativa de excludente de ilicitude. A trágica 
história de Ângela exemplificou aspectos já 
mencionados, como: honra; a legítima defesa 
como excludente de ilicitude; o direito à vida, e, 
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além disso, demonstra o reflexo da sociedade 
brasileira da época, uma sociedade onde os 
costumes e ideais do machismo imperavam, e, 
para mantê-los, era admitido que a honra 
sobrepusesse o direito à vida. 

O crime cometido por Doca, de caráter 
passional, não admitia a legítima defesa uma 
vez que, para alegar legítima defesa precisa se 
observar os aspectos descritos no artigo 25 do 
Código Penal 1940, que diz: “Entende-se em 
legítima defesa quem, usar moderadamente os 
meios necessários, repele injusta agressão, 
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. ” 

Por meio da apuração dos fatos do crime, 
torna-se evidente que o réu agiu por impulso, 
ira, movido pelo descontentamento do término 
do relacionamento. A sua honra, por mais que 
teoricamente ferida, não poderia ser defendida 
pelo uso de meios não moderados – como o 
assassinato. A impunidade garantida ao réu no 
primeiro julgamento foi fruto de um discurso 
capaz de tornar a vítima culpada pela sua 
morte. Tal decisão fora interposta após a 
defesa, na primeira instância, sustentar o 
discurso arcaico social. Trecho da sentença 
referente ao quantum da pena fixada pela 
primeira instância:  

Considerando que o réu preceitua o Art. 42 e 
seguintes do Código Penal, CONDENO RAUL 
FERNANDO DO AMARAL STREET, a pena de 
hum ano e seis meses, aumentando-a para dois 
anos de detenção, como incurso nas penas do Art. 
121, § 3º e 4º do Código Penal. (TJRJ - Processo 
Crime: 02/77, Segunda Vara da Comarca de Cabo 
Frio, Juiz: Francisco da Motta Macedo, Julgado em 
18/10/1979, grifo nosso). 

Os jurados foram convencidos pela defesa a 
partir de uma visão de comportamento, de um 
idealismo dos “bons costumes” e não sob à luz 
da legislação penal em vigor, prova disto, é que 
fora posto à apreciação do tribunal o modo de 
vida da vítima. O júri considerou que os feitos da 
vítima a levaram até este trágico fim, 
possibilitando, então, a exclusão da culpa do réu 
por homicídio. 

Com a grande repercussão do crime e do 
julgamento, o veredicto desencadeou 
indignação social, e grupos feministas foram às 
ruas levando manifestações a partir de um grito 
pelo fim do pensamento machista impregnado 
na sociedade e no direito, as manifestações 
populares clamaram por um novo julgamento. 
Trecho da reportagem da jornalista Camila 

Brandalise De Universa publicado no site UOL 
(2020): 

Foi por causa dos movimentos feministas e pelos 
direitos das mulheres que o caso foi retomado. 
Ainda em 1979, grupos feministas criaram a 
campanha "Quem Ama Não Mata", que circulou o 
país e impactou diretamente na mentalidade 
vigente. (UOL, 2020). 

O resultado deste movimento social foi a 
condenação do réu em um novo julgamento, e 
esta somente foi possível graças à indignação 
coletiva e a mudança de pensamento e 
comportamento social. Trecho da nova 
sentença condenatória proferida pelo Tribunal 
do Júri da Comarca de Cabo Frio: 

Quando da votação do quesito da legítima defesa o 
Colendo Conselho de Sentença não reconheceu 
por cinco (5) votos contra dois (2) houvesse o 
réu agido sob o amparo dessa excludente de 
antijuridicidade, tornando prejudicado todos os 
demais quesitos caracterizadores da legítima 
defesa, do quarto (4º) ao oitavo (8º), e ainda o nono 
(9º) que indagava sobre o excesso culposo.  

Decidiu o Egrégio Conselho de Sentença que o réu 
RAUL FERNANDO DO AMARAL STREET, 
praticou crime de homicídio qualificado [...]. 

[...] aplico ao réu RAUL FERNANDO DO AMARAL 
STREET, a pena de quinze (15) anos de reclusão, 
tornando a pena acima fixada em definitiva pela 
ausência de qualquer outra circunstância legal, 
genérica ou específica, a ser considerada. (TJRJ - 
Processo Crime: 10430, Segunda Vara da Comarca 
de Cabo Frio, Relator: Daniel da Silva Costa Júnior, 
Julgado em 06/11/1981, grifo nosso). 

O julgado abaixo, posterior ao caso, 
confirma a valoração da vida pelo judiciário 
brasileiro: 

TRIBUNAL DE JÚRI - LEGÍTIMA DEFESA DA 
HONRA – Decisão contrária às provas dos autos 
- Novo julgamento. A causa de legítima defesa 
da honra, não mais se coaduna com os 
princípios do direito criminal hodierno. O 
estado tutela a vida humana como princípio 
basilar, a adoção da legítima defesa da honra 
permitiria o sacrifício de tal bem jurídico. 
Decisão contrária à prova dos autos, devendo o 
apelado ser submetido a novo julgamento. 
Recurso conhecido, dando-se provimento à 
unanimidade. (TJES - APR: 21920005051, 
Primeira Câmara Criminal, Relator: Osly da Silva 
Ferreira, Data de Julgamento: 29/03/1995, grifo 
nosso). 

O caso Doca Street foi um marco na 
história recente e responsável por impulsionar 
o descabimento da tese de legítima defesa da 
honra como respaldo para o assassinato de 
outrem, de forma que, atualmente, a legítima 
defesa da honra não encontra mais assento no 
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sistema jurídico brasileiro, o que reafirma o 
direito à vida como primordial e inviolável e que 
este se sobressai ao direito à honra, sendo que 
a honra possui proteção tutelada por outros 
meios moderados, garantidos pelo legislador 
constitucional e infraconstitucional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução do sistema jurídico brasileiro 
asseverou o uso da legítima defesa da honra 
como uma prática obsoleta e arcaica, que vai 
de encontro aos interesses sociais atuais, por 
oferecer inúmeros desacordos com as 
normas jurídicas vigentes e não configurar 
uma excludente de ilicitude.  

Quando de seu uso, a legítima defesa da 
honra imprimia a seguridade de se fazer 
observar o direito à honra do indivíduo 
perante a sociedade, legitimando o ato de 
preservação desta por suas próprias mãos, 
embora essa prática ultrapassasse os limites 
da moderação racional e findasse em 
assassinato doloso. 

A história mostra que houve por décadas 
a fio a desvalorização feminina perante o 
coletivo social, o que, tendo o sistema 
normativo por encalço e respaldo, acabou 
legitimando a conduta criminosa por meio de 
jurisprudência e cultura, atribuindo culpa à 
mulher adúltera por um descontrole 
emocional proveniente do marido-assassino. 

Tendo em vista a positivação de leis que 
facilitavam a interpretação desta vertente 
dentro da comunidade jurídica, os advogados 
que defendiam os assassinos que se 
enquadravam neste cenário, acabaram por 
imprimir o termo “Legítima Defesa da Honra” 
e, reiterando essa prática, ocasionaram, 
desta forma, a aceitação popular desse 
homicídio passional, impondo mais uma vez 
à mulher a responsabilidade não só por seus 
atos adúlteros e que destoavam da 
normalidade comportamental do meio que 
estava inserida, mas também de manter 
imaculada a imagem de seu marido (apesar 
da honra ser personalíssima e o fato de esta 
se apoiar em outrem descaracteriza seu 
mérito), engessando atos, desejos e sua 
própria liberdade. 

A análise doutrinária, jurisprudencial e 
histórico-social deste cenário permitiu 
concluir que quando a defesa da honra fazer 
frente ao direito à vida, sobressairá, sempre, 
o principal direito constitucional, o direito à 
vida, ao considerar que a legislação prevê a 
possibilidade de reparação da honra ferida, 
ao contrário da vida que é irreparável, assim 
como inviolável. Desta forma, repudia-se a 
aplicação da tese de legítima defesa da 
honra, que não encontra mais assento no 
ordenamento jurídico brasileiro e na 
sociedade. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BARSTED, Leila L.; HERMANN, Jaqueline. O 
judiciário e a violência contra a mulher: a 
ordem legal e a (des)ordem familiar. Rio de 
Janeiro: Cepia, 1995. 

BRASIL. Presidência da República (1940). 
Código Penal, 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848.htm>. Acesso em: 09 nov. 2020. 

BRASIL. Presidência da República (1988). 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui
cao/constituição.htm>. Acesso em: 09 nov. 
2020.  

BRASIL. Presidência da República (1992). 
Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
d0678.htm#:~:text=DECRETO%20No%20678
%2C%20DE,que%20lhe%20confere%20o%2
0art.>. Acesso em: 09 nov. 2020.  

CAPEZ, Fernando. Execução Penal – 
Simplificado: 15ª edição, São Paulo, Saraiva, 
2013. p. 309-310. 

CATHREIN, Victor. Moralphilosophie. 4 ed. 
Friburgo, 1904. V. II. p. 65. 

DE UNIVERSA, Camila Brandalise. Doca 
matou Ângela e abalou país: lembre caso 
que inspira "Coisa Mais Linda”. Uol, 2020. 
Disponível em: 
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/red
acao/2020/07/16/coisa-mais-linda-faz-

82



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

referencia-a-doca-street-relembre-o-
caso.htm>. Acesso em: 04 nov. 2020. 

DICIO, Dicionário Online de Português. 
Significado de laico e misoginia, 2020. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>. 
Acesso em: 04 nov. 2020. 

DÓRIA, Carlos Alberto. A tradição honrada: a 
honra como tema de cultura e na sociedade 
ibero-americana. Cadernos Pagu, Campinas: 
Unicamp, n. 2, p. 47-111, 1994. 

DUARTE, MF. Evolução histórica do Direito 
Penal. Rio Grande do Norte, agosto de 1999. 
Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/932/evolucao-
historica-do-direito-penal/2>. Acesso em: 10 
set. 2020. 

ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos 
réus:  casos  passionais célebres:  de 
Pontes Visgueiro a Pimenta Neves. 3ª 
edição, São Paulo, Saraiva, 2007. p. 62-70. 

ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. 
Apelação Criminal: 21920005051, Primeira 
Câmara Criminal, Relator: Osly da Silva 
Ferreira, Data de Julgamento: 29/03/1995. 
Jusbrasil. Disponível em: <https://tj-
es.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/ 
6661218/apelacao-criminal-apr-21920005051-
es-021920005051-tjes>. Acesso em: 04 nov. 
2020. 

FILHO, Paulo Pedro. O Caso Doca Street. 
Depto. Editorial OAB-SP. São Paulo, 2014. 
Disponível em: 
<http://www.oabsp.org.br/sobre-
oabsp/grandes-causas/o-caso-doca-street>. 
Acesso em: 10 set. 2020. 

FRAGOSO, HC. Crimes contra a pessoa. 
Crimes contra a vida. Homicídio. São Paulo, 23 
de setembro de 2014. Disponível em: 
<http://www.fragoso.com.br/wp-
content/uploads/2017/10/20171003003656-
crimes_contra_vida_homicidio.pdf>. Acesso 
em: 10 set. 2020.  

GARCIA, Basileu. Instituições de direito 
penal. São Paulo: Max Limonad, 1952, p. 312. 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal I 
Rogério Greco. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2016. 

JESUS, Damásio Evangelhista de. Código 
Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 1998. 

JUNIOR GASPARETTO, Antonio. Nêmesis. 
InfoEscola. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/mitologia-
grega/nemesis/>. Acesso em: 7 nov. 2020. 

MICHAELIS, Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa. Significado de fidalgo e honra. 
2020. Disponível em: 
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/>. Acesso em: 04 nov. 2020. 

MORENO, Bastos Jorge. A morte da pantera. 
O Globo, 2015. Disponível em: 
<https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-
moreno/post/morte-da-pantera.html>. Acesso 
em: 04 nov. 2020. 

NORONHA, E. Magalhães. Direito 
penal: introdução e parte geral. 31°ed. São 
Paulo: Saraiva, 1995, v.1. 

PIMENTEL, Silvia; SCHRITZMEYER, Ana 
Lúcia & PANDJIARJIAN, Valéria. Estupro: 
crime ou "cortesia"? Abordagem sócio 
jurídica de gênero. Sergio Antonio Fabris 
Editor, Porto Alegre, 1998. 

RABINOWCZ, Léon. O Crime Passional. São 
Paulo: Mundo Jurídico, 2007. 

RAMOS, Margarita Danielle. Reflexões sobre 
o processo histórico-discursivo do uso da 
legítima defesa da honra no a construção 
das mulheres e a construção das mulheres. 
2012. Tese (Pós-graduação em Psicologia) - 
Universidade Federal de Minas, Florianópolis.  

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. 
Processo Crime: 02/77, Segunda Vara da 
Comarca de Cabo Frio, Juiz: Francisco da 
Motta Macedo, Julgado em 18/10/1979. 
Disponível em: 
<http://ccmj.tjrj.jus.br/documents/5989760/663
1816/Trechos+digitalizados+dos+autos+proce
ssuais+de+Doca+Street.pdf/3e70f743-2314-
6a42-09b9-6fdc09721806>. Acesso em: 04 
nov. 2020. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Processo 
Crime: 10430, Segunda Vara da Comarca de Cabo 
Frio, Relator: Daniel da Silva Costa Júnior, Julgado 
em 06/11/1981. Disponível em: 
<http://ccmj.tjrj.jus.br/documents/5989760/663181
6/Trechos+digitalizados+dos+autos+processuais+
de+Doca+Street.pdf/3e70f743-2314-6a42-09b9-
6fdc09721806>. Acesso em: 04 nov. 2020. 

SCHMIDT, Mário. Nova história crítica. São 
Paulo: Nova Geração, 2008. 

83



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

SILVA, Maria da Conceição. Catolicismo e 
casamento civil na cidade de Goiás: conflitos 
políticos e religiosos (1860-1920). Rev. Bras. 
Hist., São Paulo, v. 23, n. 46, 2003. Disponível 
em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S0102-01882003000200006>. Acesso 
em: 10 set. 2020.   

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios 
básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 
1994. 

WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. In: 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal I 
Rogério Greco. 18. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Estudo de proteção e seletividade de uma subestação elétrica de 
média tensão 

NEVES Douglas B1; FELIPE Thallis Henrique1; GARCIA Chuber R2 

 

RESUMO 

Determinados equipamentos de uma subestação elétrica tem a função de evitar anomalias geradas 
no circuito, podendo ser falhas de curto-circuito ou sobrecorrente. O mau dimensionamento da proteção 
prejudica a confiabilidade do sistema podendo ocasionar atuações indevidas e prejuízos. O estudo de 
seletividade e coordenação da proteção evita tais ocorrências. Com objetivo de desenvolver o estudo 
de proteção e seletividade de uma planta industrial com 3 subestações de média tensão com potência 
total de 2 MVA e elaborar o estudo de curto-circuito comparando os cálculos manuais com resultados 
do software Easypower. Foi elaborado o estudo de curto-circuito das instalações de média tensão da 
planta industrial, seguindo os procedimentos e critérios da norma 60909-2001 do International 
Electrotechnical Commission. Com esses dados foi realizado o dimensionamento dos transformadores 
de corrente e de potencial e outros equipamentos de proteção, observando o nível de saturação de 
cada dispositivo. Foram processados os cálculos de ajustes do relé para função de proteção de 
sobrecorrente instantânea e proteção de sobrecorrente temporizada. Após a execução dos 
procedimentos, foi elaborada a coordenação e seletividade, através de simulação no software 
Easypower, e com isso efetuado os ajustes necessários para evitar que a falta elétrica atue na proteção 
fora de sua zona determinada. Os cálculos manuais e simulações no software Easypower, resultaram 
em valores considerados precisos em relação a corrente de curto-circuito, pois ambos os dados 
coletados são aproximados com variações de 5%. Essas diferenças ocorrem principalmente devido aos 
valores de impedância e dos ajustes de arredondamento.  Desta forma, foi possível plotar curvas de 
proteção instantânea e temporizada do relé utilizando a norma ANSI para efetuar a coordenação e 
seletividade do projeto. Pode concluir-se que os resultados para ambos os métodos (cálculo manual e 
simulação) apresentaram resultados próximos, demonstrando a eficiência do software em situações de 
circuitos com alta complexidade. 

 Palavras-chave: energia, dados, confiabilidade, proteção, seletividade 
 

ABSTRACT 

Certain equipment in an electrical substation has the function of preventing anomalies generated in 
the circuit, which may be short-circuit or overcurrent failures. The bad dimensioning of the protection 
impairs the reliability of the system and can cause undue actions and losses. The study of selectivity 
and coordination of protection avoids such occurrences. In order to develop the protection and selectivity 
study of an industrial plant with 3 medium voltage substations with a total power of 2 MVA and to prepare 
the short circuit study comparing the manual calculations with the results of the Easypower software. 
The short circuit study of medium voltage installations in the industrial plant was prepared, following the 
procedures and criteria of the International Electrotechnical Commission standard 60909-2001. With 
this data, the current and potential transformers and other protection equipment were dimensioned, 
observing the saturation level of each device. Calculations of the relay settings were processed for the 
function of instantaneous overcurrent protection and timed overcurrent protection. After the execution 
of the procedures, coordination and selectivity were elaborated, through simulation in the Easypower 
software, and with this, the necessary adjustments were made to prevent the electrical fault from acting 
on the protection outside its determined zone. The manual calculations and simulations in the 
Easypower software, resulted in values considered to be accurate in relation to the short-circuit current, 
since both data collected are approximated with variations of 5%. These differences occur mainly due 
to the impedance values and rounding adjustments. In this way, it was possible to plot instantaneous 
and timed protection curves of the relay using the ANSI standard to effect the coordination and selectivity 
of the project. It can be concluded that the results for both methods (manual calculation and simulation) 
showed similar results, demonstrating the efficiency of the software in situations of circuits with high 
complexity. 

Keyword: energy, data, reliability, protection, selectivity 
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2 INTRODUÇÃO 6 

No sistema elétrico de potência atual, a 
energia elétrica é gerada, transmitida e 
distribuída na forma de corrente alternada até 
os consumidores.[1] 

Entre a estação de geração e o 
consumidor, a energia elétrica pode fluir 
através de várias subestações em diferentes 
níveis de tensão.[1]  

Uma subestação pode ser representada 
por diversas máquinas e circuitos onde a 
energia pode ser distribuída, transformada e 
fornecida para os pontos de carga, ou apenas 
ser usada para interconexão de duas tensões 
de transmissão diferente.[1]  

Em subestações elétricas, os 
transformadores de potência são usados para 
mudar de um nível de tensão para outro com 
base na necessidade. Por exemplo, nas 
estações de geração, são utilizados 
transformadores elevadores e nas estações de 
distribuição são empregados transformadores 
redutores.[1] 

Os transformadores de potência estão 
entre os componentes críticos que devem ser 
protegidos contra falhas e danos.[2]  

Sarkar et al[3] elaboraram um estudo sobre 
os métodos de proteção de transformadores e 
demonstraram alguns tipos de proteção como: 
proteção diferencial, proteção por fusíveis, 
esquema de corrente apropriado, 
compensação delta-estrela, proteção 
diferencial digital e redes neurais de 
probabilidade. Após este estudo Sarkar et al[3] 
concluíram que a proteção de um 
transformador deve ser uma preocupação 
prioritária, pois sem a proteção devida, uma 
falha pode afetar o fornecimento de energia 
elétrica de um país inteiro. 

Grande parte das falhas no sistema de 
energia leva a uma condição de curto-circuito. 
Quando tal condição ocorre, uma corrente 
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elevada, chamada corrente de curto-circuito, 
flui através do equipamento causando danos 
consideráveis ao equipamento e interrupção 
do serviço.[4]  

De acordo com Mahapatra et al[5], na 
concepção do projeto, deve-se realizar o 
estudo de curto-circuito que mostrará a 
corrente de falta e a potência adequada para 
desenvolver um esquema de proteção para a 
rede. 

Dispositivos como geradores, 
transformadores e motores, que são parte 
integrante do sistema de potência, devem ter 
uma classificação que suportem o nível 
máximo de corrente de falha e a potência real 
da falha.[5] A enorme corrente de falha causa 
um dano extremo ao equipamento se um 
esquema de proteção adequado não for 
incorporado ao sistema de potência.[5]  

No Brasil, 67% das unidades que utilizam a 
energia elétrica como principal fonte em sua 
linha de produção foram afetadas de forma 
negativa devido às interrupções causadas no 
fornecimento, sendo que 51% destas unidades 
afirmam que tiveram prejuízos de grandes 
proporções.[6]  

Mehta e Mehta.[4] sugerem que, não há 
outro assunto de maior importância para um 
engenheiro eletricista do que a questão da 
determinação de correntes de curto-circuito 
sob condições de falha. A escolha dos 
dispositivos e o esquema de praticamente 
todos os equipamentos do sistema de energia 
dependem de considerações sobre corrente de 
curto-circuito. 

A proteção do sistema elétrico tem a função 
de detectar as falhas e eliminar a falha o mais 
rápido possível. Este sistema atua em 
subestações e são constituídos por 
disjuntores, relés, transformadores de 
corrente, transformadores de potencial e 
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outros componentes como afirmam Laway e 
Gupta.[7] 

Um relé de proteção é um dispositivo que 
detecta a falha e inicia a operação do disjuntor 
para isolar o elemento defeituoso do restante 
do sistema, detecta as condições anormais 
nos circuitos elétricos medindo 
constantemente as grandezas elétricas que 
são diferentes sob condições normais e de 
falha. Estas grandezas elétricas, que podem 
mudar sob condições de falha são: tensão, 
corrente, frequência e ângulo de fase.[4] 

Através das alterações em uma ou mais 
dessas grandezas, as falhas sinalizam sua 
presença, tipo e localização para os relés de 
proteção.[4] 

A maioria dos relés usados no sistema de 
proteção opera em virtude da corrente e/ou 
tensão fornecida pelos transformadores de 
corrente (TC) e transformadores de potencial 
(TP) conectados em várias combinações ao 
elemento do sistema que deve ser protegido.[4] 

O relé de proteção é uma das partes mais 
importantes de uma rede de sistema de 
energia e é necessário coordená-lo 
adequadamente para que os clientes possam 
obter um suprimento imperceptível.[7]  

A seletividade, também conhecida como 
coordenação de relé, é o processo de aplicar e 
configurar os relés de proteção que estão a 
montante de outros relés, de modo que 
operem o mais rápido possível dentro de sua 
zona primária, mas tenham operação atrasada 
em sua zona de reserva.[8] 

Em resposta a uma falha ou sobrecarga no 
sistema elétrico, Devdhariya et al[9] realizaram 
estudo de coordenação e seletividade das 
proteções em três pontos do sistema elétrico 
de uma suposta linha de distribuição de 
energia elétrica. Através de cálculos manuais 
realizaram o dimensionamento das proteções 
de sobrecorrente temporizada e instantânea 
de maneira seletiva. Os resultados forneceram 
o tempo de curvas (PSM), ajustes do 
multiplicador de tempo (TSM) e corrente de 
curto-circuito (Pick-up) para parametrização 
dos relés de proteção, permitindo a 
classificação de fusíveis, disjuntores e outros 

dispositivos de proteção. Diante disto, o relé de 
proteção a jusante removeu apenas a 
quantidade mínima de equipamentos isolando 
o ponto de falha, permitindo que o restante do 
sistema continue em operação. Os autores 
sugerem a aplicação destes métodos para 
melhorar a confiabilidade do sistema elétrico e 
evitar a atuação indevida dos dispositivos de 
proteção, minimizando os danos aos 
equipamentos elétricos. 

Uma e Onwuka[10] desenvolveram um 
método para coordenação da proteção de uma 
subestação elétrica de 132/33kV, com o 
objetivo de determinar os parâmetros de 
sobrecorrente do relé de proteção. Para 
desenvolver este método foi utilizada a 
Interface gráfica do usuário (GUI), um 
subprograma do MATLAB. Os autores deram 
ênfase apenas aos ajustes de sobrecorrente, 
trabalhando com as curvas de atuação 
extremamente inversa, muito inversa e normal 
inversa e demostraram a eficiência do método 
proposto diante de cálculos manuais, evitando 
erros de cálculos e obtendo maior agilidade no 
resultado final 

O software utilizado como ferramenta de 
trabalho é o Easypower, sendo uma plataforma 
de análise mais abrangente para o projeto, 
simulação, operação e automação de sistemas 
de geração, distribuição e energia industrial. 
Esta plataforma oferece um conjunto de 
soluções de software de engenharia elétrica 
totalmente integrada, incluindo arco elétrico, 
fluxo de carga, curto-circuito, estabilidade 
transitória, coordenação de relés, capacidade 
do cabo, fluxo de potência ideal. Sua 
funcionalidade modular pode ser 
personalizada para atender às necessidades 
do projeto que será executado, desde sistemas 
de energia simples a sistemas mais 
complexos. [11] 

O presente estudo de coordenação e 
seletividade possui relevância por oferecer 
resultados que proporcionarão mais 
segurança e confiabilidade ao sistema elétrico 
de média tensão da indústria, contribuindo 
para prevenção de danos a equipamentos de 
alto custo que fazem parte do sistema de 
energia elétrica. 
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 O principal objetivo deste artigo foi 
desenvolver o estudo de proteção e 
seletividade de uma planta industrial com 3 
subestações de média tensão com potência 
total de 2 MVA. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo experimental desenvolvido no 
laboratório de uma empresa de eletricidade 
industrial situada na grande Vitória e na 
biblioteca da faculdade no período de junho a 
novembro de 2018. 

O laboratório possui uma estrutura física 
necessária para desenvolvimento do estudo, 
com amplo espaço em bancadas, pontos de 
energia de fácil acesso além de equipamentos 
necessários para realização de testes e 
medições, com multímetros, fontes e 
aparelhos que compõem uma subestação de 
média tensão. 

Para o desenvolvimento do estudo foi 
criado, em ambiente virtual (software 
Easypower), uma planta industrial fictícia com 
alimentação em média tensão de 13,8 kV e 
carga instalada de 2 MVA distribuídos em 3 
subestações internas. Para cada subestação 
considerou-se o motor de indução de maior 
potência assim como também outras cargas 
instaladas. Os dados de curto-circuito e 
proteção de retaguarda do alimentador foram 
tomados de maneira hipotética. Foram 
excluídos todo aspecto de geração, 
transmissão e distribuição de energia do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Durante a pesquisa, foram analisadas 
variáveis como tempo de resposta dos 
disjuntores quando submetidos a um curto-
circuito; a curva de atuação características dos 
fusíveis, sendo suportáveis ao longo de um 
dado momento. Também analisou-se variáveis 
elétricas como tensão em volts (V), correntes 
de curto-circuito em amperes (A) fornecidos 
pela concessionária, para o dimensionamento 
dos dispositivos de proteção TCs e TPs; e 
variáveis de ajustes dos relés de sobrecorrente 
com o intuito de aplicar os princípios de 
coordenação e seletividade na instalação. 

Os dados foram recebidos e analisados 
descritivamente em valor absoluto com auxílio 
do programa Easypower, através de ensaios 
elaborados a partir do circuito elétrico da 
subestação. Este procedimento proporcionou 
a analise comportamental dos equipamentos 
existentes, como também as características 
técnicas disponibilizadas pelos fabricantes 
através de datasheets pré-definidos para os 
devidos equipamentos.   

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

- Estudo de curto-circuito. 

Foi elaborado o estudo de curto-circuito das 
instalações de média tensão da planta industrial, 
seguindo os procedimento e critérios da norma 
60909-2001 do International Electrotechnical 
Commission[12] (IEC). Esse procedimento 
forneceu dados de corrente elétrica e permitiu o 
dimensionamento dos dispositivos de proteção 
determinando assim o poder de corte de 
disjuntores e fusíveis que foram instalados, bem 
como os dados para a determinação da 
Coordenação e Seletividade das proteções. 

Segundo Mardegan[13], as correntes de falta 
em um sistema trifásico podem ser equilibradas 
através de todas as três fases ou 
desequilibradas. Faltas desequilibradas 
envolvem uma ou duas fases conforme 
demonstra a figura 1, nunca as três como é 
possível observar na figura 2. Mardegan[12] 
também afirma que a corrente de falta trifásica 
simétrica eficaz (falta equilibrada) é 
frequentemente considerada a máxima corrente 
de falta na barra, a figura 2 representa esta falta. 
Entretanto, em certas condições de sistemas, a 
falta desequilibrada pode apresentar maior valor 
de corrente que a falta trifásica. 

 

Curto-circuito assimétrico

 

Figura 1 Diagrama multifilar da falha de curto-circuito 
assimétrico Mehta.[14] 
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Curto-circuito simétrico

 

Figura 2 Diagrama multifilar da falha de 
curto-circuito trifásico simétrico. 
Fonte: Mehta.[15] 

 

Para efetuar o estudo de curto-circuito é 
necessário calcular a potência de um possível 
curto-circuito trifásico na entrada conforme 
demonstra a fórmula 1. As impedâncias de 
sequência utilizando os dados fornecidos pela 
concessionária foram calculadas com as 
fórmulas 2 e 3 e a impedância de base utilizando 
fórmula 4 descritas a seguir. 

 

 

 

Fórmula 1: Cálculo da potência de Curto-Circuito 

MVAcc3Ø= Potência de curto-circuito 

kVn= Tensão nominal 

Icc3Ø= Corrente de curto-circuito trifásica da 
concessionária 

 

 

Fórmula 2: Cálculo da impedância de sequência positiva 

MVABASE= Potência de base  

MVAcc= Potência de curto-circuito  

 

 

 

Fórmula 3: Cálculo da impedância de sequência zero 

E= Tensão de curto-circuito  

Icc1Ø= Corrente de curto-circuito monofásica da 
concessionária 

 

 

 

Fórmula 4: Cálculo da impedância de base 

kV= Tensão nominal 

MVABASE= Potência de base  

 

Para a obtenção dos valores de impedância 
de sequência nominal dos cabos e 
transformadores, que serão utilizados na 
subestação, deve-se recorrer ao catálogo do 
fabricante e, em seguida, converter as 
grandezas elétricas para valores por unidade 
(pu) conforme as formulas a seguir.  

 

 

Fórmula 5: Cálculo da resistência do cabo em pu 

R1pu= Resistência em pu 

R1= Resistência nominal do cabo 

L= Comprimento 

Zbase= Impedância de base 

 

 

 

Fórmula 6: Cálculo da reatância do cabo em pu 

X1pu= Reatância em pu 

X1= Reatância nominal do cabo 

L= Comprimento 

Zbase= Impedância de base 

 

 

 

Fórmula 7: Cálculo da impedância de sequência positiva 
do transformador em pu 

Z%= impedância percentual do transformador 

MVATR= Potência nominal do transformador 

2
2
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Fórmula 8: Cálculo da resistência de sequência positiva 
do transformador em pu 

Z1TRpu= Impedância do transformador em pu 

X/R= Relação entre a reatância e a resistência 

 

 

 

Fórmula 9: Cálculo da reatância de sequência positiva do 
transformador em pu 

R1TRpu= Resistência de sequência positiva do 
transformador em pu 

X/R= Relação entre a reatância e a resistência 

 

 

 

Fórmula 10: Cálculo da impedância de sequência zero do 
transformador em pu 

Z1TR pu= impedância de sequência positiva do 
transformador em pu 

 

Para análise de curto-circuito trifásico, 
representada pela figura 2, temos a seguinte 
formula: 

 

 

 

Fórmula 11: Cálculo de curto-circuito trifásico 

E= Tensão quando submetido a um curto-
circuito 

Zeq= impedância equivalente 

Conforme a figura 1 para situações de curto-
circuito monofásico e bifásico é apresentado as 
fórmulas 12 e 13: 

 

 

 

Fórmula 12: Cálculo de curto-circuito monofásico 

E= tensão quando submetido a um curto-
circuito 

Z0eq= impedância equivalente de sequência 
zero 

Z1eq= impedância equivalente de sequência 
positiva 

Z2eq= impedância equivalente de sequência 
negativa 

Zg= impedância de aterramento 

 

 

 

Fórmula 13: Cálculo de curto-circuito bifásico 

Icc3ø= corrente de curto-circuito trifásico 

 

- Proteção e seletividade 

Para a aplicação e configuração correta dos 
relés de proteção, é necessário o conhecimento 
da corrente de falta em cada parte do circuito. 
Diante disto foram utilizados os resultados 
obtidos pelo estudo de curto-circuito. 

 Segundo Mardegan[13], para o estudo de 
proteção e seletividade devem ser levado em 
consideração alguns critérios como: 

 O ajuste de pick-up dos relés devem estar 
acima da corrente nominal do 
transformador, acrescida da corrente de 
partida do maior motor conectado ao 
barramento. 

 O ajuste de pick-up deve estar acima da 
corrente inrush do maior transformador 
conectado ao barramento. 

 O ajuste de pick-up deve estar abaixo do 
ponto ANSI do menor transformador 
conectado ao barramento. 

Deve-se calcular a corrente nominal do 
transformador através da formula 14 e o valor 
de corrente de pick-up como determina a 
formula 15. 

 

 

Fórmula 14:Cálculo da corrente nominal primária do 
transformador  

2
2
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kVA= potência do transformador 

kV= tensão nominal 

 

 

Fórmula 15: Cálculo da corrente de pick-up da unidade 
de fase (I>)  

In-prim= Corrente nominal primária do 
transformador 

 

Para o cálculo da corrente de inrush foi 
necessário buscar os dados junto ao 
fabricantes e considerar então a formula 16. 

 

 

Fórmula 16:Cálculo da corrente de magnetização(inrush) 
do transformador 

In-prim= Corrente nominal primária do 
transformador 

 

 Como a planta da unidade dispõe de 4 
transformadores, o relé instalado na cabine de 
entrada deve se aplicar o valor de inrush total. 
Sabe-se que a corrente de inrush não pode ser 
maior que a de curto-circuito, tendo em vista que 
a concessionaria irá limitar a corrente. Sendo 
assim, é necessário calcular a impedância 
equivalente da corrente inrush utilizando a 
formula 17, somar a impedância da 
concessionária e em seguida calcular a corrente 
inrush real do sistema aplicando a formula 18.  

 

 

Fórmula 17: Cálculo de impedância equivalente da 
corrente inrush. 

VL= tensão de linha em volts 

Iinrush = corrente de magnetização do 
transformador 

 

 

 

Fórmula 18: Cálculo da corrente inrush equivalente. 

VL= tensão de linha em volts 

Ztotal= impedância total 

 

Outro ponto observado foi o intervalo de 
coordenação responsável por garantir que o 
dispositivo de proteção instalado mais próximo 
a falha operará primeiro e a proteção instalada 
a montante não operará ou só opere caso a 
proteção mais próxima falhar. [12] 

Para ter o valor mínimo do intervalo de 
coordenação, observam-se os seguintes 
dados: 

 Tempo de interrupção do disjuntor (8ciclos) 
133ms 

 Tolerância do fabricante/erro/overtravel -
100ms 

 Fator de segurança 67ms 

Os relés de entrada devem ser ajustados, 
no máximo, em 1 segundo, pois o 
dimensionamento dos equipamentos são 
dimensionado para a corrente de curto-circuito 
com duração de 1 segundo.[16] Além disso a 
proteção configurada no relé de entrada deve 
estar coordenada com a proteção da 
concessionária. 

Para o cálculo da temporização IEC very 
inverse deve-se utilizar a formula 19, atribuindo 
o intervalo de coordenação. 

 

 

 

Fórmula 19: Cálculo da temporização IEC very inverse 
em segundos 

Icc3ø= corrente de curto-circuito trifásico 

DT= dial de tempo 

I>=: Corrente de pick-up da unidade de fase 

 

A unidade instantânea de fase deve ser 
ajustada para operar 10% acima da corrente 
de curto-circuito subtransitório assimétrico do 
secundário, referido ao primário, verificando a 
corrente de inrush para não atuar na 
energização.[16] 

Para a corrente de pick-up temporizada de 
terra, a faixa de ajuste utilizada fica entre 20% 

2
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a 50% da corrente nominal do circuito ou 10% 
do primário de TC.[16] 

Para unidade instantânea de terra, 
teoricamente, poderia ser adotado o valor 
mínimo, porém deve-se ajustar este valor 10% 
acima da unidade temporizada.[16] 

 

- Dados de entrada 

Para a elaboração do estudo de curto-
circuito foram levantados dados da instalação 
elétrica de uma indústria situada no norte do 
Espírito Santo. 

O diagrama unifilar da instalação foi 
elaborado com detalhamento dos 
equipamentos como disjuntores, relés de 
proteção, TCs e TPs, e também o comprimento 
e seção nominal dos condutores elétricos 
como mostra a tabela 4. 

A indústria possui uma cabine de entrada 
com tensão de alimentação de 13.8kV, 
equipada com um relé de proteção que atua 
sobre o disjuntor geral da indústria. Dessa 
cabine de entrada, deriva um alimentador que 
supre a energia de três subestações elétricas 
dispostas ao longo da linha de produção. 

A figura 3 mostra o diagrama unifilar 
dispondo a cabine de entrada e as 
subestações que fazem parte do presente 
estudo. 

Cada subestação possui um sistema 
proteção elétrica, monitorado através de relé 
de proteção e atuando sobre o disjuntor local. 
As características dos relés de proteção 
existente estão descritos na tabela 6. 

Para o presente estudo, é fundamental ter 
o conhecimento da contribuição de curto-

circuito que o sistema elétrico fornece no ponto 
de entrega, com os valores de impedância 
para sequência positiva e sequência zero 
expressos em pu na tabela 1. 

O ajuste de proteção a montante de 
responsabilidade da concessionaria de 
energia também foi solicitado para que seja 
possível realizar a coordenação de forma 
eficaz, e estão descritos na tabela 2. 

 

Impedância equivalente em pu no 
ponto de entrega 

 

Tabela 1 – Dados de impedância 
equivalente fornecido pela concessionária de 
energia elétrica. 

 

Corrente de curto-circuito (A) no 
ponto de entrega 

 

Tabela 2 – Corrente de curto-circuito no 
ponto de entrega fornecido pela 
concessionária de energia elétrica. 

 

Foram realizadas simulações de curto-
circuito trifásico, curto-circuito bifásico, curto-
circuito monofásico no barramento de cada 
subestação através do software Easypower, 
que segue as orientações norma IEC 60909-
2001.[12] 

 

 

 

Dados dos transformadores de média tensão 

Tabela 3 – Características dos transformadores instalados em cada subestação. 

R1 X1 R0 X0

2,507 3,852 11,761 15,619

Sequência zeroSequência positiva

437,0 788,0 910,0 949,0

Trifásico 
Assimétrico

Monofásico Bifásico Trifásico

ID Name Status From bus From 
Base kV

To Bus To Base 
kV

To 
Conn

Type kVA Z Z0 X/R

TX-1 On BUS-4 13,8 BUS-6 0,38 YG Oil 500 5,33 4,53 4,575
TX-2 On BUS-4 13,8 BUS-7 0,38 YG Oil 500 5 4,25 4,575
TX-3 On SE-02 13,8 BUS-10 0,38 YG Oil 500 5,55 4,718 4,575

TX-3_A On SE-03 13,8 BUS-11 0,38 YG Oil 500 4,88 4,148 4,575
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Diagrama Unifilar

Figura 3 Diagrama unifilar da instalação, contemplando a cabine de entrada até as subestações elétricas. 

 

Dados dos condutores elétricos 

Tabela 4 – Características dos cabos em valores absolutos dos condutores 

 

Os dados de curto-circuito foram utilizados 
para efetuar o dimensionamento dos 
disjuntores, TCs, TPs e outros equipamentos 
do sistema de proteção, observando o nível 
máximo de corrente de cada dispositivo. 

Com os equipamentos de proteção 
atendendo os requisitos de curto-circuito, 
analisaram-se os dados das falhas simétricas 

e assimétricas, bem como as cargas 
protegidas, a fim de realizar os cálculos para 
ajustes do relé para função de proteção 
sobrecorrente instantânea (ANSI 50/50N) e 
proteção de sobrecorrente temporizada (ANSI 
51/51N). Estes cálculos de proteção 50/50N e 
50/51N foram realizados nas três subestações 
e no relé de proteção a montante, fornecendo 
dados distintos e particulares. 

BUS-1

BUS-2

SE-01

BUS-4

BUS-5

BUS-8

BUS-6 BUS-7

QGBT-01 QGBT-02

SE-02

BUS-10

QGBT-03

SE-03

BUS-11

QGBT-04

M-2 M-4

M-6 M-6_A

UTIL-1

L-1 L-3

L-5 L-7

TX-1 TX-2

TX-3 TX-3_A

R

R

R R

ID Name
From Bus 

ID
To Bus ID

Base 
kV

Type No/Ph Size
Length 

(m)
Rating 

(A)
Raceway 

Mtl
R1 X1 R0 X0

C-01 BUS-2 ENTRADA 13,8 1/C 1 95 10 237 Steel 0,2158 0,1872 0,8630 0,7488
C-02  REDE 

AEREA
BUS-2 SE-01 13,8 1/C 1 35 40 200 None 0,5858 0,1459 1,1715 0,2918

C-2 BUS-8 QGBT-02 0,38 1/C 4 240 10 1280 Steel 0,0866 0,1239 0,3465 0,4956
C-03 SE-01 BUS-4 13,8 1/C 1 35 100 141 Steel 0,5858 0,2188 2,3431 0,8752
C-3 BUS-5 BUS-8 0,38 1/C 4 240 10 1280 Steel 0,0866 0,1239 0,3465 0,4956

C-04 BUS-5 BUS-6 0,38 1/C 4 240 10 1280 Steel 0,0866 0,1239 0,3465 0,4956
C-05 BUS-5 BUS-7 0,38 1/C 4 240 10 1280 Steel 0,0866 0,1239 0,3465 0,4956
C-07 BUS-8 QGBT-01 0,38 1/C 4 240 10 1280 Steel 0,0866 0,1239 0,3465 0,4956
C-08 BUS-2 SE-02 13,8 1/C 1 35 40 141 Steel 0,5858 0,2188 2,3431 0,8752
C-09 BUS-10 QGBT-03 0,38 1/C 4 185 10 1160 Steel 0,1108 0,1251 0,4431 0,5005
C-10 BUS-2 SE-03 13,8 1/C 1 50 490 177 None 0,4326 0,1672 0,8652 0,3344
C-11 BUS-12 QGBT-04 0,38 1/C 4 185 10 1160 Steel 0,1108 0,1251 0,4431 0,5005

2
2
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Para o dimensionamento da proteção de 
sobrecorrente instantânea (ANSI 50/50N), 
efetuou o cálculo da corrente de magnetização 
e o maior nível de corrente suportada pelo 
transformador, para que a proteção não atue 
no momento da energização do equipamento 
e não exceda o valor máximo suportado, na 
tabela 3 estão detalhados os dados dos 
transformadores que estão dentro do sistema 
elétrico em questão. 

Com os dados de proteção de 
sobrecorrente temporizada e instantânea de 
cada subestação, foi possível elaborar a 
coordenação e seletividade, através de 
simulação no software Easypower, que 
também possui um módulo específico para 
esta finalidade. Este software permite a 
simulação de faltas elétricas em diversos 
pontos da instalação, permitindo a analise do 
comportamento do sistema de proteção de 
cada uma das subestações e, com isso, 
realizar os ajustes necessários para que 
nenhuma falta elétrica atue a proteção a 
montante de forma indevida. 

 

5 RESULTADOS 

Curto-circuito 

 

A partir dos métodos apresentados no 
capitulo anterior, os cálculos manuais e 
simulações no Easypower resultaram a 
grandeza de curto-circuito transitório expressos 
na tabela 5, onde está descrito o local, a tensão 
e os valores de curto-circuito de cada 
barramento. 

O nível máximo de curto-circuito no 
barramento da BUS-01 é de 910 A em 13,8kV, 
considerando uma falta trifásica simétrica sendo 
este barramento responsável pela alimentação 
de toda a instalação. Na SE-01, SE-02 e SE-03 
o nível de curto-circuito máximo é de 909.5 local 
onde estão instalados os disjuntores e relés de 
proteção de cada subestação.  

Os valores de curto-circuito calculados na 
SE-01, SE-02 e SE-03 são idênticos, pois a 
impedância não possui níveis considerados 
para cálculo.  

 

Dados de curto-circuito com descrição da tensão(kV) e corrente elétrica (A) obtidos 
pelo software Easypower e cálculo manual. 

 

Tabela 5 – Resultado de curto-circuito obtido através de cálculos manuais e simulações no 
Easypower. 

Os valores da corrente de curto-circuito 
obtidos são considerados precisos, pois os 
resultados do cálculo manual são semelhantes 
aos resultados simulados. As diferenças nos 
valores são principalmente devido aos valores 
de impedância e a precisão de arredondamento. 

Hairi et al[17] elaboraram um estudo de 
curto-circuito de uma indústria, onde 
compararam valores obtidos através de 
cálculos manuais e simulações no software 
ETAP. Na ocasião os resultados de ambos os 
métodos foram equivalentes, porém os 

3 PHASE Fault 3 PHASE Fault L TO L Fault L TO L Fault L-GND Fault L-GND Fault

Easypower Calculado Easypower Calculado Easypower Calculado

BUS-1 13.800 910,0 910,0 788,1 788,0 437,0 437,0
BUS-2 13.800 909,7 909,5 787,8 787,7 436,9 436,8
SE-01 13.800 907,9 909,5 786,2 787,7 436,3 436,7
SE-02 13.800 907,6 909,5 786,0 787,7 435,9 436,7
SE-03 13.800 890,9 909,5 771,5 787,7 430,9 436,7
BUS-4 13.800 902,7 902,4 781,8 781,5 433,8 433,9
BUS-5 0.380 15570,9 15618,8 13484,8 13526,3 18716,5 10589,8
BUS-10 0.380 9805,2 9763,3 8491,5 8455,3 11286,4 7672,7
BUS-11 0.380 10675,3 10680,9 9245,1 9249,9 12415,3 8189,3

QGBT-01 0.380 14795,0 15512,5 12812,9 13434,2 16628,8 10559,4
QGBT-02 0.380 14795,0 15512,5 12812,9 13434,2 16628,8 10559,4
QGBT-03 0.380 9639,4 9997,3 8348,0 8657,9 10860,1 7672,7
QGBT-04 0.380 10477,8 10677,9 9074,1 9247,4 11898,4 8189,3

Tensão 
(kV)

Nome
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valores simulados foram ligeiramente mais 
altos devido o programa ETAP levar em 
consideração a impedância de carga. 

Os resultados obtidos por Hairi et al[17] 

corroboram com o presente estudo, 
demonstrando a eficiência e precisão dos 
softwares de engenharia elétrica nos cálculos 
de curto-circuito transitório, reduzindo o 
tempo de Elaboração do projeto.  

Parmar[18] analisou os níveis curto-circuito 
da uma planta industrial que havia 
aumentada a carga instalada de 17,5 MW 
para 24 MW, com intuito de verificar a 
mudanças nos dispositivos de proteção. 
Parmar[18] utilizou o método da Comissão 
Eletrotécnica Internacional (IEC) para obter 
os valores de curto e realizou os cálculos de 
contribuição dos geradores no momento da 
falta. Desta forma o autor alcançou os níveis 
de curto-circuito que serão utilizados como 
base para dimensionamentos dos novos 
dispositivos e equipamentos de proteção que 
será instalado na planta industrial. 

A corrente de falta calculada é base para 
a determinação do requisito de proteção 
mínima, uma vez que a corrente de falta é a 
corrente máxima que pode ocorrer dentro do 
sistema. 

Os resultados obtidos por Parmar[18] 
através do cálculo de curto-circuito obtiveram 
pontos do estudo em comum pois ambos 
dimensionaram os níveis de curto-circuito 
para avaliar os devidos equipamentos de 
proteção em que a subestação irar compor, 
porém, no caso do estudo de Parmar[18], o 
mesmo avaliou a inclusão de carga extra no 
sistema já existente verificando assim o 
comportamento do circuito com o novo 
formato ocasionando a mudança de certos 
equipamentos por não suportar a carga 
existente; e, no presente estudo, caso haja 
uma expansão do sistema elétrico, deve ser 
verificado a influência que a carga irá exercer 
sobre os equipamentos instalados. 

 

-Proteção e seletividade 

O módulo de proteção do Easypower foi 
executado no sistema elétrico; as faltas 
trifásicas, bifásica e monofásicas foram 
simuladas no BUS-1, BUS-2, SE-01, SE-02 e 
SE-03 aplicando os métodos e critérios 
apresentados anteriormente. . 

Ao iniciar o processo de coordenação, os 
valores de proteção foram alterados diversas 
vezes, pois precisam ser ajustados aos valores 
ideais, concomitantemente com todas as 
subestações existentes. 

Os valores de corrente de partida dos 
motores elétricos existentes não 
representaram valores significativos para a 
proteção de sobrecorrente instantânea. 

O resultado da coordenação e seletividade 
da proteção, relatados na tabela 6, demonstra 
valores similares na SE-02 e SE-03 devido as 
cargas instaladas possuírem similaridades em 
ambas subestações. 

 No gráfico 1, é possível observar a 
seletividade das curvas de proteção 50/51, na 
qual a proteção de responsabilidade da 
concessionária está definida como R-1, a 
cabine de entrada como R-2, as subestações 
SE-01, SE-02 e SE-3 estão definidas como R-
3, R-4 e R-5, respectivamente.  

No gráfico 2 estão expressas as 
configurações obtidas para a proteção 
monofásica 50N/51N seguindo a mesma 
nomeação do gráfico 1. 

As proteções garantem que em caso de 
uma falta elétrica ocorrida em qualquer ponto 
a jusante do BUS-4 o relé R-3 irá atuar e 
seccionará o disjuntor da SE-01, evitando que 
o relé instalado na cabine de entrada opere e 
interrompa o fornecimento total da unidade. 
Essa mesma característica é replicada em 
caso de faltas elétricas que ocorram a jusante 
dos barramentos SE-02 e SE-03 que atuaram, 
respectivamente, os relés R-4 e R-5. 

O relé R-1 instalado na cabine de entrada 
também garante uma atuação eficiente sem 
interferência na proteção instalada a montante 
de responsabilidade da concessionária de 
energia elétrica. 
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Tabela de coordenação da proteção dos relés da subestação elétrica

Tabela 6. ID = identificação; s indica segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curvas de proteção instantânea e temporizada de fase 
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Gráfico 1 – Corrente elétrica (A) x tempo de atuação (s) em escala logarítmica 
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Curvas de proteção instantânea e temporizada de neutro 

 

Gráfico 1 – Corrente elétrica (A) x tempo de atuação (s) em escala logarítmica 

 

 

O software Easypower demonstrou 
eficiência e agilidade no dimensionamento 
das proteções de forma coordenada e 
seletiva. 

Utilizando um software de engenharia 
elétrica, Patel et al[19] realizaram a 
coordenação de relés de uma planta 
industrial com capacidade de 1218.5 

MVAsc e concluíram que os métodos 
oferecem resultados eficazes, asseverando 
o presente estudo, afirmando que, em 
casos de grandes plantas industriais, os 
cálculos precisam ser realizados repetidas 
vezes, e com o auxílio de um software pode 
reduzir as chances de mau funcionamento 
e oferecer maior eficiência.  
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Utilizando o software ETAP, Pathan e 
Shah[20] realizaram o estudo de 
coordenação e seletividade de uma 
indústria com carga de 16MW, realizando 
a simulação de falhas e ajustando as 
proteções para garantir a atuação da 
proteção a montante mais próxima da 
falha. 

O estudo de Pathan e Shah[20] fortalece 
que a utilização de softwares no cálculo e 
simulação de falhas elétricas é eficiente 
quando comparado a métodos manuais e 
a realização do estudo de proteção e 
seletividade é de extrema importância 
para a segurança do sistema elétrico. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

A corrente de curto-circuito calculada 
com base nos valores nominais do 
equipamento são usados na determinação 
do requisito de proteção mínima, pois a 
corrente de falta obtida é a corrente de 
falta máxima que pode ocorrer dentro do 
sistema. 

O cálculo manual das correntes de 
falta foi apresentado. Vale ressaltar que, 
em sistemas onde a rede elétrica é muito 
grande e complexa, os cálculos precisam 
ser realizados repetidas vezes para obter 
o resultado em cada ponto, portanto, usar 
software como o Easypower é útil, pois 
reduz as chances de mau funcionamento 
e proporciona um resultado mais rápido. 
Assim, o software é uma ferramenta 
eficiente para resolver o problema de 
coordenação dos relés de sobrecorrente e 
cálculos de curto-circuito simétricos e 
assimétricos. 

Pode concluir-se que os resultados 
obtidos por ambos os métodos, isto é, 
cálculo manual e simulação, são 
semelhantes comprovando a eficiência do 
software. 
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A influência do gerenciamento de projetos como fator de 
sucesso em Programas de Infraestrutura: um estudo sobre 

programas de saneamento básico no estado do Espírito Santo 

 
REIS Marcelo L1 

 

RESUMO 

A atividade de gerenciamento de projetos pode ser considerada, ainda, uma prática incipiente no 
Brasil. Muitos programas e projetos têm sido abortados por apresentarem falhas e dificuldades em 
algum processo de seu ciclo de vida, acabando por dificultar ou inviabilizar a execução.  Este trabalho 
tem como objetivo efetuar a comparação entre o resultado de programas de saneamento de modo a 
concluir sobre a existência de relação entre a prática formal de gerenciamento de projetos e o resultado 
do desempenho de programas na área de saneamento ambiental no estado do Espírito Santo nas 
décadas de 1990 e 2000.  Para fomentar a discussão do tema, colocou-se a seguinte questão: a prática 
formal de gestão de projetos e a estrutura organizacional são fatores críticos para uma entrega bem 
sucedida em programas de infraestrutura? A pesquisa é caracterizada como descritiva, com abordagem 
qualitativa e utilizou os procedimentos de pesquisa bibliográfica e análise documental.   Os resultados 
apontam que, apesar de haver outros fatores importantes, a existência de uma estrutura formal e 
robusta de gerenciamento de projetos é fator crítico de sucesso quando da execução de programas 
que envolvam altos custos, vários atores e escopo amplo. 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Fatores críticos de sucesso. Projetos de 
saneamento. 

 

ABSTRACT 

The project management activity can also be considered an incipient practice in Brazil. Many 
programs and projects have been aborted because they present flaws and difficulties in some process 
of their life cycle, ending up making it difficult or impossible to execute. This work aims to make a 
comparison between the result of sanitation programs in order to conclude about the existence of a 
relationship between the formal practice of project management and the result of the performance of 
programs in the area of environmental sanitation in the state of Espírito Santo in the 1990s and 2000s. 
To encourage discussion of the topic, the following question was posed: are formal project management 
practices and the organizational structure critical factors for successful delivery in infrastructure 
programs? The research is characterized as descriptive, with a qualitative approach and used the 
procedures of bibliographic research and document analysis. The results show that, although there are 
other important factors, the existence of a formal and robust project management structure is a critical 
success factor when executing programs that involve high costs, several actors and a wide scope. 

Keywords: Project management. Critical success factors. Sanitation projects. 
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propiciou de modo sensível ao estado 
brasileiro avançar em propostas e políticas 
de forma a absorver uma gama de 
tecnologias e processos que até então não 
estavam disponíveis internamente, vistas 
as características das políticas de cunho 
protecionistas operacionalizadas no 
período dos governos militares entre os 
anos de 1964 e 1985 (CRUZ, 1998). 

No espectro governamental, as 
administrações de Fernando Collor (1990-
1992), Itamar Franco (1992-1995) e 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) 
iniciaram as ações para o incremento das 
políticas voltadas ao Plano de Reforma do 
Aparelho do Estado (PDRAE), que 
continha um amplo escopo de cunho 
modernizante e gerencialista (PEREIRA, 
1996).   

Nesse sentido, estratégias e processos 
empresariais que chegaram ao Brasil entre 
as décadas 1980 e 1990 foram sendo 
introduzidas tanto na esfera estatal quanto 
no âmbito privado.   Para exemplificar 
algumas dessas estratégias é possível 
citar a Reengenharia Organizacional, o 
Programa de Qualidade 5S, os processos 
de Downsizing e as práticas de 
Gerenciamento de Projetos. 

O processo de reengenharia 
organizacional, criado na década de 1990 
pelos americanos  Michael Hammer e 
James Champy, tinha como principal foco 
o aumento da eficiência empresarial por 
meio da melhoria da performance 
operacional, repensando a melhor forma 
de realizar suas atividades com menor 
custo e melhor atendimento, elevando 
também sua competitividade no mercado 
(MOTTA, 1998).   

Outro processo que chega ao Brasil na 
década de 1990, mais precisamente em 
1991 por meio da Fundação Christiano 
Ottoni, é o Programa de Qualidade 
desenvolvido no Japão na década de 1960 
chamado 5S: Seiri (utilização), Seiton 
(ordem), Seisou (limpeza), Seiketsu 
(padronização) e Shitsuke (disciplina)  
(OLIVEIRA, 1997). 

A técnica de Downsizing (redução de 
pessoal ou de custos) surge nos Estados 
Unidos na década de 1970 e chega ao 

Brasil no final da década de 1990. Esta 
estratégia tem por objetivo central manter 
uma organização mais enxuta e, por 
conseguinte, mais eficiente (MOTTA, 1998). 

A prática de gerenciamento de projetos, 
apesar de existir há mais de 40 anos, tendo 
o seu padrão metodológico difundido para o 
mundo pelo Project Management Institute – 
PMI desde o ano 1969, chega ao Brasil 
ainda de forma bastante incipiente apenas 
em meados da década de 1990.  Essa 
metodologia é o tema objeto do presente 
trabalho e será explorada em maior 
profundidade ao longo do artigo, 
observando sua relevância como fator de 
sucesso na condução de programas de 
saneamento básico no estado do Espírito 
Santo.  

Neste contexto, o objetivo maior da 
pesquisa é, por meio de uma investigação 
documental e bibliográfica, concluir sobre 
relação e a importância da adoção da 
prática formal de gerenciamento de projetos 
no sucesso de programas no âmbito 
governamental, tomando-se como 
referência a comparação de informações de 
desempenho de quatro programas na área 
de Saneamento Ambiental no Espírito 
Santo. 

 

 

METODOLOGIA 

Com vistas ao alcance do objetivo 
proposto neste trabalho, a fim de comparar 
o resultado da avaliação de desempenho de 
Programas e relacioná-los a prática formal 
das técnicas de gerenciamento de projetos, 
optou-se pela utilização da pesquisa 
documental e bibliográfica, tendo sido 
realizado o levantamento de elementos 
comparativos sobre temas relacionados à 
administração de projetos, estruturas 
organizacionais, bem como a análise de 
documentos técnicos e históricos 
relacionados aos programas de 
saneamento promovidos no Espírito Santo 
nas décadas de 1990 e 2000.  

Conforme apresentado em Lakatos e 
Marconi:  

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes 
secundárias, abrange a bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema de estudo, desde 
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publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 
livros, pesquisas, monografias, teses, material 
cartográfico etc., até meios de comunicação 
oral: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão. (LAKATOS E 
MARCONI,2010, p.183) 

Ainda de acordo com Lakatos e Marconi 
(p.174), “a característica da pesquisa 
documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos 
ou não, constituindo-se o que se denomina 
de fontes primárias. ” 

De acordo com Fachin (2001), o método 
comparativo consiste em investigar coisas 
ou fatos e explicá-los segundo suas 
semelhanças e suas diferenças. Permite a 
análise de dados concretos e a dedução de 
semelhanças e divergências de elementos 
constantes, abstratos e gerais, propiciando 
investigações de caráter indireto. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa 
caracteriza-se como descritiva, com forma 
de abordagem qualitativa. Vergara (2000) 
argumenta que a pesquisa descritiva expõe 
as características de determinada 
população ou fenômeno, estabelece 
correlações entre variáveis e define sua 
natureza.  Para Gil (2002), as principais 
técnicas de coleta de dados geralmente 
utilizadas na pesquisa descritiva são: 
formulários, entrevistas, questionários, 
fichas de registro para observação e coleta 
de dados em documentos.  

As informações primárias utilizadas na 
pesquisa foram coletadas em dois relatórios 
de avaliação final de projeto, 
disponibilizados em meio impresso e digital.  
Foram utilizados os seguintes relatórios: (i) 
Report No: 2848 – Implementation 
Completion Report (ICR) datado de 07 de 
abril de 2004 – Referente programas 
PRODESPOL (etapa 1) e PRODESAN 
(etapa 2) - Documento datado de 07 de abril 
de 2004; e (ii) Report No: ICR2160 – 
Implementation Completion and Results 
Report – Referente aos resultados dos 
Programas Programa Águas Limpas I e II - 
Documento datado de 30 de março de 
2012. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa 
caracteriza-se como descritiva, com forma 
de abordagem qualitativa. Quanto aos 

procedimentos técnicos, foi realizada 
pesquisa bibliográfica e documental..  

Como forma de contribuir para o 
aprofundamento sobre a temática proposta, 
o questionamento que norteia a pesquisa 
procura responder a seguinte questão: a 
prática formal de gestão de projetos e a 
estrutura organizacional são fatores críticos 
para uma entrega bem sucedida em 
programas de infraestrutura? 

O trabalho está estruturado em mais 
quatro seções: a segunda seção trata da 
aproximação aos conceitos básicos 
relacionados à administração de projetos; a 
terceira seção apresenta uma análise de 
quatro iniciativas de programas 
desenvolvidos na área de saneamento 
ambiental no Espírito Santo, a 
caracterização e a metodologia da 
pesquisa; a quarta seção traz as 
considerações finais, encerrando-se com as 
referências do trabalho. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Aspectos acerca do gerenciamento 
de projetos 

 

- Projetos 

Diversas atividades desenvolvidas pelo 
homem podem ser enquadradas na 
categoria de projetos.  Segundo o Project 
Management Institute (PMI): 

Um projeto é um empreendimento 
temporário com o objetivo de criar um produto 
ou serviço único. A instituição enfatiza que o 
projeto é um empreendimento não repetitivo, 
caracterizado por uma sequência 
preestabelecida e lógica de eventos, com 
início e fim bem definidos. Se destina a atingir 
um objetivo claro e único, sendo conduzido por 
pessoas dentro de parâmetros predefinidos de 
tempo, custo, recursos e qualidade (PMI, 
2013). 

Isso implica um prazo limitado, uma data 
estipulada para conclusão e um resultado 
diferente produzido no curso da rotina 
empresarial. Segundo a ISO NBR 10.006 
(2000 apud Trentim, 2014, p.18), projeto é 
um “processo único, consistindo de um 
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grupo de atividades coordenadas e 
controladas com datas para início e término, 
empreendido para alcance de um objetivo 
conforme requisitos específicos, incluindo 
limitações de tempo, custo e recursos”. 

Para Maximiano (2002, p.26), “projetos 
são atividades temporárias, com começo, 
meio e fim programados, que têm como 
objetivo fornecer um produto singular” 

Por temporário entende-se que cada 
projeto tem um início e um fim muito bem 
definidos. Um projeto é fundamentalmente 
diferente porque ele termina quando seus 
objetivos propostos são alcançados, 
enquanto as operações continuadas (não 
projetos), quando atingem seus objetivos, 
criam um novo grupo de objetivos e o 
trabalho continua. Resultado singular ou 
único significa que o produto ou serviço 
produzido é de alguma forma diferente de 
todos os outros produtos ou serviços 
semelhantes (VARGAS, 2005). 

Dessa forma, a necessidade da fixação 
de um marco inicial e final para os projetos 

estabelece um ciclo de vida para o 
desenvolvimento desta atividade. De 
acordo com Kerzner (2006), o ciclo de vida 
serve para definir o início e o fim do projeto 
e define qual atividade deve ser realizada 
em cada etapa, bem como quem deve estar 
envolvido, descrevendo assim o conjunto de 
processos que devem ser seguidos para 
que o projeto seja bem gerenciado.  

Conforme apresentado em PMI (2008), 
as áreas de conhecimento englobam 47 
processos de gerenciamento logicamente 
organizados em cinco grupos de processos, 
os quais representam as etapas de um 
projeto, conforme a seguir descrito: i) grupo 
de processos de iniciação; ii) grupo de 
processos de planejamento; iii) grupo de 
processos de execução; iv) grupo de 
processos de monitoramento e controle; e, 
v) grupo de processos de encerramento.  

A figura 1 demonstra a interação entre 
os cinco processos: 

 

 

 
 

Figura 1 – Interação entre grupos de processos do ciclo de vida de um projeto.Fonte: PMI (2008) Adaptado 

 

Kerzner (2006, p.3) evidencia ainda que 
“o sucesso de um determinado projeto 
depende de sua conclusão dentro de um 
prazo pré-estabelecido, dentro do custo 
fixado previamente, atendendo aos níveis 
de desempenho e tecnologia especificados 
e aceitos pelo cliente”. 

Os projetos são detalhados de modo a 
mapear todas as atividades necessárias 
para a entrega dos resultados esperados. 
Este detalhamento é chamado de EAP 

(Estrutura Analítica do Projeto) ou Work 
Breakdown Structure (WBS). Esta estrutura 
subdivide as atividades do projeto em 
partes menores ou pacotes de trabalho, de 
modo a facilitar o controle e a medida de 
desempenho do projeto (XAVIER, 2009). 

Os projetos contemporâneos 
apresentam-se em muitas formas e 
tamanhos. Alguns são de curta duração, 
empreendimentos baratos que duram 
apenas alguns dias e necessitam de 
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recursos mínimos. Há projetos que 
precisam ser executados em poucas horas 
ou não farão sentido (KELLING e BRANCO, 
2012). 

Por outro lado, projetos na área da 
infraestrutura, como aqueles relacionados 
ao setor de saneamento ambiental, são 
frequentemente de complexidade elevada e 
necessitam de maior extensão de tempo, 
exigindo grande atenção por parte dos 
patrocinadores e demais partes envolvidas 
(REZENDE e HELLER, 2002). 

A execução dos mais variados tipos de 
projetos pode envolver poucas ou muitas 
pessoas.  As partes envolvidas, ou seja, 
aquelas que afetam ou podem ser afetadas 
de forma positiva ou negativa pela ação dos 
projetos são comumente designadas de 
stakeholders.   De acordo com Carvalho e 
Rabequini (2011), pode-se considerar 
exemplos de stakeholders a sociedade, os 
clientes, fornecedores, Governos, 
comunidades, organização patrocinadora e 
todos aqueles que de alguma forma estão 
sendo direta ou indiretamente afetados 
pelas atividades do projeto. 

 

 

- Programas 

Muitas atividades promovidas por 
governos e empresas não estão restritas a 
uma única ação ou mesmo são de natureza 
única.  Portanto alguns projetos podem 
estar sendo executados 
concomitantemente no sentido de se obter 
um objetivo maior relacionado àquele 
conjunto de iniciativas. 

De acordo com Trentim (2011), 
denomina-se programa o conjunto de 
projetos relacionados e gerenciados de 
forma coordenada, usando as mesmas 
técnicas e podendo compartilhar recursos.   

Segundo Maximiano (2002), quando os 
projetos são gerenciados    coletivamente 
dentro de um programa é possível obter 
benefícios que não existiriam se os 
referidos projetos fossem gerenciados 
individualmente. As organizações precisam 
decidir qual será a melhor e mais produtiva 
forma de tratar os projetos, de forma 
individualizada ou em conjunto.  

Programas governamentais como o 
PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) trazem em seu bojo vários 
projetos como o Projeto Cidade Melhor, 
Projeto Comunidade Cidadã, Projeto Minha 
Casa Minha Vida, Projeto Água e Luz para 
Todos, Projetos na Área de Transporte e 
Energia. Observa-se que é um programa 
composto por vários projetos em diversas 
áreas, cujo objetivo maior é que, ao se 
concretizando as diversas ações, um 
cenário de crescimento econômico esteja 
estabelecido (BRASIL, 2010).  Não obstante 
ao real sucesso ou insucesso do referido 
Programa, pode-se inferir que existe, no 
plano federal, uma estratégia que visa 
coordenar e integrar os resultados dos 
vários projetos, de modo que o conjunto de 
resultados gere uma situação que atenda às 
expectativas traçadas no início do 
Programa. 

 

 

- Gerenciamento de projetos 

Há tempos uma grande dificuldade 
observada no Brasil é a capacidade dos 
agentes econômicos em planejar, executar 
e concluir projetos. A complexidade do 
ambiente de negócios aumentou 
abruptamente a partir dos anos 1990, o que 
trouxe, em certa medida, dificuldades para 
que executores de projetos se mantivessem 
capacitados para atender suas funções e 
gerenciar satisfatoriamente seus novos 
projetos.  Muitas vezes a incerteza e os 
riscos quanto ao futuro, considerando 
diversos aspectos, têm sido fatores críticos 
para que projetos não venham a ser 
implementados. Ineficiências na execução 
de projetos no âmbito público impactam 
negativamente todos os atores direta e 
indiretamente relacionados (CALDEIRA, 
2015). 

Conforme enfatizado por Li e Guo 2011 
(apud Carvalho; Da Mata e Gonçalves, 
2017), em diversos países os megaprojetos 
em infraestrutura não estão produzindo 
resultados favoráveis, uma vez que 
dificilmente atendem aos requisitos de 
custo, tempo e satisfação dos stakeholders. 
Por esse motivo, estabelecer processo que 
permita lidar com as peculiaridades nas 
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execuções de obras de infraestrutura é 
fundamental para garantir o sucesso das 
políticas públicas. 

Conforme definição do PMBOK (PMI 
2008, p.12), “o gerenciamento de projetos é 
a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do 
projeto a fim de atender aos seus 
requisitos”. 

De acordo com argumento de Vargas 
(2009): 

O gerenciamento de projetos é um 
conjunto de ferramentas gerenciais que 
permitem que a empresa desenvolva um 
conjunto de habilidades, incluindo 
conhecimento e capacidades individuais, 
destinados ao controle de eventos não 
repetitivos, únicos e complexos, dentro de um 
cenário de tempo, custo e qualidade 
predeterminados. (VARGAS, 2009, p.6) 

  

O gerenciamento de projetos, segundo 
Atkinson (1999), Meredith e Mantel (2003), 
Morris e Hough, (1997), Turner (1999) e 
Basu (2014) citados por Carvalho; De Paula 
e Gonçalves (2017), identifica três critérios 
ou objetivos para avaliar o sucesso de um 
projeto, os quais formam o chamado 
triângulo de ferro: o prazo, o custo e a 
qualidade. Estes critérios são 
interdependentes, motivo pelo qual o 
sucesso do projeto depende dos critérios de 
aceitação (qualidade), prazo e orçamento 
acordado.  O ponto mais sensível desta 
trinca, certamente, é a medida da 
qualidade.  As orientações para a qualidade 
do projeto nos organismos de gestão de 
projetos reconhecidos internacionalmente 
também refletem os procedimentos de 
design e exigências no processo. Cabe 
ressaltar a existência de outros guias 
práticos para gerenciamento de projetos 
além do Guia Project Management Institute 
– PMI.  Pode-se citar pelo menos dois 
outros importantes e conhecidos como o 
Guia da Association for Project 
Management – AMP e o Projects in 
Controlled Environments – Prince 2. 

Segundo o PMI (2013), o gerenciamento 
típico de projetos inclui a aplicação e a 
integração apropriadas de dez áreas de 
conhecimento específico. Uma área de 
conhecimento representa um conjunto 

completo de conceitos, termos e atividades 
que compõem um campo profissional, o 
campo de gerenciamento de projetos, ou 
uma área de especialização. As áreas de 
conhecimento são: i) gerenciamento da 
integração do projeto; ii) gerenciamento do 
escopo do projeto; iii) gerenciamento do 
tempo do projeto; iv) gerenciamento dos 
custos do projeto; v) gerenciamento da 
qualidade do projeto; vi) gerenciamento dos 
recursos humanos do projeto; vii) 
gerenciamento das comunicações do 
projeto; viii) gerenciamento dos riscos do 
projeto; ix) gerenciamento das aquisições 
do projeto; e x) gerenciamento das partes 
interessadas do projeto. 

De acordo com o que foi apresentado 
em Carvalho; De Paula e Gonçalves (2017), 
o trabalho de Larsen et al.(2015) realizou 
avaliação do efeito de 26 fatores de tempo, 
custo e qualidade em projetos de 
construção pública, conforme determinado 
pelos gerentes do setor público de projetos. 
As principais causas de insucesso no 
cumprimento dos prazos dos projetos 
públicos identificadas pelos autores foram o 
atraso na entrega dos produtos, a 
intermitência do financiamento, as 
interferências de outras autoridades no 
processo, a precariedade do planejamento 
do projeto, os erros ou as omissões no 
trabalho de construção e a falta de 
identificação e acompanhamento preliminar 
das principais necessidades das obras. 

Para os autores Cano e Lidón (2011), o 
escopo do projeto deve estar claramente 
definido, considerando a expectativa dos 
stakeholders em relação aos resultados do 
projeto.  Uma indefinição pode ser fator 
desencadeador de turbulência na condução 
do projeto. 

Conforme Atkinson, Crawford e Ward 
(2006) apud Carvalho, De Paula e 
Gonçalves (2017), existem três principais 
áreas de incertezas: a incerteza nas 
estimativas, a incerteza relacionada às 
partes do projeto e as incertezas relativas 
às fases do ciclo de vida do projeto. 

O trabalho de Carvalho, De Paula e 
Gonçalves (2017) identifica na revisão de 
literatura diversos fatores que influenciam 
negativamente a execução de projetos nas 
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áreas pública e privada.  Dentre os fatores 
mais importantes citados no trabalho que 
podem levar a insucessos em projetos, 
podem-se destacar aqueles relacionados a 
deficiências na gestão de projetos, 
incluindo-se a má qualidade no controle e 
na gestão do local, na comunicação 
ineficiente entre as partes envolvidas e 
problemas com fornecedores. A ineficiência 
na definição e gestão de escopo, a falta de 
coordenação local e a administração de 
prazos, também estão comumente citados 
como fatores de insucessos na condução e 
entrega de projetos. 

Esses diversos pontos de fragilidade 
encontrados em projetos são comuns a 
quase todos os países em 
desenvolvimento. Monitoramento e controle 
são extremamente necessários em todas as 
etapas de um projeto, observando-se a 
necessidade de correções de rumos, dos 
riscos existentes, da qualidade das 
entregas, do relacionamento com as partes 
envolvidas, com a comunicação dos 
assuntos do projeto. Enfim, o encerramento 
do projeto, com sucesso, depende de 
muitos aspectos que estão relacionados à 
atenção dada a todas as disciplinas 
relacionadas ao ciclo de vida deste, 
atendendo na entrega de forma satisfatória, 
aos requisitos de custo, tempo e qualidade. 

O ponto chave quando se encerra um 
projeto, portanto, é verificar e documentar 
se as partes interessadas tiveram suas 
expectativas atendidas, principalmente 
quanto a produto final, custo, tempo e 
qualidade. (DAVIS, 2014) 

 

Programas de Saneamento no estado 
do Espírito Santo 

A pesquisa objetiva realizar uma 
comparação qualitativa entre quatro 
programas na área do saneamento 
ambiental no estado do Espírito Santo de 
modo a concluir, por meio da análise de 
dados e de informações documentais, se a 
estrutura de gerenciamento de projetos 
disponibilizada foi fator crítico para sucesso 
e alcance dos objetivos esperados nos 
programas em estudo.   

Dessa forma, efetivou-se a comparação 
de resultados em quatro programas de 
saneamento no Estado do Espírito Santo, 
quais sejam: PRODESPOL – Programa de 
Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos 
do Estado do Espírito Santo; PRODESAN – 
Programa de Despoluição e Saneamento 
do Estado do Espírito Santo;  Programa 
Águas Limpas I e II. 

Os referidos programas foram 
implementados pelo Governo do Estado e 
pela Companhia Espírito-santense de 
Saneamento - CESAN, contando com parte 
de financiamento externo do Banco 
Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. 

Para a avaliação dos programas foram 
utilizados dois Relatórios de Encerramento 
de Implementação (ICR) disponibilizados 
ao público na internet  por meio do site do 
BIRD. Dessa forma, foram analisados os 
seguintes relatórios: (i)  

1) Report No: 2848 – Implementation 
Completion Report (ICR) – Referente ao 
contrato de Empréstimo nº IBRD 3767-BR, 
que financiou os Programas PRODESPOL 
(etapa 1) e PRODESAN (etapa 2).  
Documento datado de 07 de abril de 2004. 

2) Report No: ICR2160 – Implementation 
Completion and Results Report – Referente 
aos contratos de empréstimo nº IBRD 7248-
BR (Programa Águas Limpas) e contrato nº 
IBRD 7655-BR (Programa Águas Limpas II).  
Documento datado de 30 de março de 2012. 

 

- A Companhia Espírito-santense de 
Saneamento - Cesan  

A CESAN foi criada em pela Lei 
Estadual nº 2.282, de 8 de fevereiro de 
1967, alterada pela Lei 2.295 (de 13 de julho 
de 1967) e regulamentada pelo Decreto 
2.575, de 11 de setembro de 1967. É uma 
empresa de economia mista, enquadrada 
no regime jurídico de Direito Privado como 
sociedade anônima. Há mais de 45 anos 
cumpre a missão de prestar serviços de 
saneamento ambiental que contribuam para  
melhorar a qualidade de vida da população 
e o desenvolvimento socioeconômico em 
prol da satisfação da sociedade, dos 
clientes, dos acionistas e dos colaboradores 
(BROEDEL,1994). 
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Apesar dos esforços governamentais de 
investimento no saneamento básico, a 
característica da década de 1980 foi a 
escassez de recursos financeiros para o 
setor.  Diante desse quadro de escassos 
recursos, a Cesan, na década de 1990,  
usou a criatividade  buscando 
financiamento externo junto ao Banco 
Mundial para a construção e ampliação dos 
sistemas de água e esgoto no Estado 
(CAUS, 2012). 

 

 

Programas de Saneamento No Es 

 

- Contexto dos programas 
PRODESPOL e PRODESAN  

A preparação do projeto PRODESPOL 
(Programa de Despoluição dos 
Ecossistemas Litorâneos do Espírito Santo) 
começou por volta de 1993, quando o 
Estado, após a cúpula Eco-92, iniciou 
negociações com o Banco Mundial (BIRD), 
envolvendo a CESAN e a SEAMA - 
Secretaria de Estado para Assuntos de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
motivadas a buscar alternativas para 
resolver os sérios problemas sociais e 
ambientais instalados nas principais áreas 
urbanas do Estado, que se acumularam ao 
longo do tempo e constituíram graves 
ameaças aos recursos hídricos. 

Para efetuar a mudança desejada, a 
equipe envolvida na preparação do Projeto 
elaborou um plano de investimentos, 
contratado no valor de US$ 308 milhões, 
com a participação do BIRD de US$ 154 
milhões e de igual valor de contrapartida 
local, sendo a participação financeira do 
governo do Estado do Espírito Santo de 
US$ 92,5 milhões, com o montante da 
CESAN chegando a US$ 61,5 milhões. 

O período de desenvolvimento e 
implementação do Programa foi 
inicialmente planejado para 1994 - 1999. O 
Acordo de Empréstimo foi assinado com o 
BIRD em 28 de outubro de 1994, mas as 
obras só foram iniciadas em setembro de 
1996. O prazo de conclusão das obras era 
esperado para dezembro de 1999, mas 
diante muitas dificuldades nos âmbitos 

político, econômico e administrativo, o 
Contrato de Empréstimo com o BIRD foi 
rescindido em 1999 sem ter concluído 
grande parte de seu escopo. O programa de 
saneamento foi reestruturado sob nova 
denominação passando a chamar-se 
PRODESAN (Programa de Despoluição e 
Saneamento do Estado do Espírito Santo).  
O contrato de empréstimo com o BIRD seria 
concluído apenas em 30 de junho de 2003. 

 Em janeiro de 2000, após a 
reestruturação do contrato de empréstimo, 
constando redução de valor e do escopo de 
obras, o Estado tornou-se diretamente 
encarregado da execução, por meio da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas 
– SEDIT, para implementar a fase 
sequencial do Programa, o  PRODESAN, 
que teve prioridade para complementar os 
sistemas de esgoto sanitário paralisados 
desde dezembro de 1998 (BIRD, 2004). 

 

 

 

- Síntese das principais dificuldades no 

PRODESPOL E PRODESAN 

Essa seção trata de apresentar os 
principais fatores que afetaram a 
implementação e os resultados dos 
Programas. Os dados foram extraídos do 
Relatório de Encerramento do Contrato de 
Empréstimo nº 3767-BR. O relatório cita 
como fator relevante os atrasos na 
implementação das ações dos Programas, 
considerando que a data de encerramento 
foi prorrogada por três vezes: originalmente 
30/06/1999 para 31/12/2000, depois para 
31/12/2002 e finalmente o encerramento 
acontecendo em 30/06/2003, já 
considerando a reestruturação para a fase 
do PRODESAN ocorrida em 1999. 

O relatório destaca que o principal item 
que afetou o projeto durante sua 
implementação diz respeito à falta crônica 
de fundos de contrapartida do Governo do 
Estado para cumprir o escopo das obras. 
Uma operação de financiamento junto ao 
Banco Europeu de Investimentos (BEI) para 
cumprir parte da contrapartida estadual foi 
colocada como opção, no entanto as 
dificuldades financeiras pelas quais o 
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Estado passava, aliadas a dificuldades de 
aprovação da operação no âmbito federal, 
acabaram por inviabilizar esta operação de 
crédito (que seria a primeira daquela 
Instituição no Brasil) após dois anos de 
negociação (1995-1997). 

Na reestruturação do Programa, já na 
fase designada PRODESAN, o Estado 
finalmente conseguiu cumprir parte da 
contrapartida com a disponibilização de      
R$ 3 milhões mensais oriundos de royalties 
do petróleo.  Entre os anos de 2001 e 2003  
o Estado forneceu fundos de contrapartida 
da ordem de US$ 11,4 milhões. 

O item 7 do relatório traz informações 
sobre o desempenho do BIRD e do 
Mutuário ao fim do contrato de empréstimo, 
aplicando um “rating” de performance. Pela 
limitação da presente pesquisa, apresenta-
se a seguir,  sinteticamente apenas o 
desempenho da agência implementadora 
CESAN. 

 

 

- Performance do governo na fase de 
preparação e implementação 

O desempenho do Governo do Estado e 
da CESAN durante a preparação do projeto 
foi classificado como altamente satisfatório. 
Ambos demonstraram um alto nível de 
comprometimento com o projeto e com o 
setor de saneamento.  

Por outro lado, o desempenho do 
Governo do Estado como Mutuário e 
financiador durante a maior parte do 
período de implementação (1995 a 1999) foi 
altamente insatisfatório, uma vez que não 
transferiu contrapartida financeira para o 
projeto conforme planejado. Após a 
reestruturação do projeto no ano de 2000, o 
desempenho melhorou, mas, em termos 
gerais, a provisão de fundos de 
contrapartida caiu consideravelmente em 
relação ao plano originalmente proposto. 

O desempenho do Estado melhorou 
substancialmente no ano 2000 até a 
conclusão do projeto, em junho 2003. Como 
agência executora da segunda fase, o 
desempenho do governo estadual por meio 
da Secretaria de Transportes e Obras 
Públicas (SEDIT) foi satisfatório. A 

contratação de uma experiente empresa de 
gerenciamento de projetos para monitorar e 
supervisionar a implementação do contrato 
para o Governo foi citado como fator 
positivamente relevante e eficiente. 

 

 

- Desempenho da agência 
implementadora Cesan 

Apesar de inicialmente ter sido 
considerado satisfatório, o desempenho 
geral da CESAN em relação ao 
gerenciamento de projetos foi classificado 
como insatisfatório.  O contrato com a 
empresa de gerenciamento de obras 
firmado para o PRODESPOL foi rescindido 
em junho de 1998, em meio a diversos 
problemas de ordem técnica e financeira.  A 
falta de fundos de contrapartida do Estado 
explica a paralisação de obras nos anos 
iniciais, mas não a má qualidade interna de 
coordenação e planejamento da CESAN e 
os longos atrasos nos contratos. Até o final 
de 1999, quando a responsabilidade pela 
implementação do projeto foi transferida 
para o governo do Estado, a gestão 
financeira foi considerada insatisfatória: 
relatórios de auditoria relataram 
consistentemente que a CESAN não 
forneceu controles internos adequados e 
não existia um sistema contábil dedicado a 
controle de despesas do projeto.  

O item 8 do relatório trata das lições, 
positivas e negativas, aprendidas ao final 
do Programa.  Para o objetivo dessa 
pesquisa, é importante citar as seguintes: 

Quanto à Implementação e ao 
Gerenciamento de Projetos: 

 

 O plano de aquisições deve ser 
adaptado à capacidade e experiência 
das agências implementadoras. A 
experiência nas fases PRODESPOL e 
PRODESAN mostrou que, nos casos 
em que tal capacidade faltar, pode ser 
melhor reduzir o número de pacotes de 
aquisições e contratos. 

 Ao contrário do que aconteceu na 
CESAN, onde a implementação do 
projeto foi dividida entre muitos 
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departamentos, a responsabilidade pelo 
planejamento, contratação, 
implementação e fluxo de fundos deve 
estar concentrada numa única unidade 
de gestão de projetos com todos os 
poderes e controles necessários, como 
ocorreu na fase do PRODESAN.   

O relatório aponta ainda que o 
aprendizado das lições deixadas pelo 
Projeto era condição “sine qua non” para o 
sucesso de uma futura operação.  O item 
9 do relatório apresenta uma série de 
sugestões a serem consideradas. A seguir 
apresentam-se duas relevantes para esta 
pesquisa: 

 Quando os Projetos envolvem 
valores significativos, é primordial 
garantir a existência de fundos para 
cobrir os custos; 

 A UGP deve ter autonomia de gestão 
e atribuição de responsabilidade pela 

execução e/ou coordenação de 
todas as atividades do Projeto; 

 

Em suma, o relatório indica que dois 
aspectos importantes devem ser 
considerados para a implementação do 
projeto: (i) no tocante à execução: um 
projeto tem começo, meio e fim, não 
devendo ser inserido na rotina de 
atividades da instituição em que está 
sendo executado; e (ii) no tocante à 
gestão por resultados: um projeto deve ser 
continuamente monitorado e aprimorado 
por uma supervisão eficiente e eficaz.    

No anexo 6 do relatório é apontado o 
“rating” geral das partes envolvidas, 
conforme a seguinte classificação:  
HS=Highly Satisfactory; S=Satisfactory, 
U=Unsatisfactory, HU=Highly 
Insatisfactory.  O quadro 1 apresenta a 
classificação de desempenho do 
Programa. 

Quadro 1 – Rating do Desempenho do Programa 

 

 

 

 
 

Fonte: BIRD, 2004 – ICR Report Nº 27848  

 

De modo geral, o desempenho do 
Programa foi considerado como 

insatisfatório na avaliação final de 
resultados.  A situação ao final do ano de 
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2003 era ainda de necessidade no avanço 
de ações relacionadas à área do 
Saneamento Ambiental e, apesar das 
dificuldades, o Governo do Estado em 
conjunto com a Cesan, buscaram 
novamente apoio de financiamento 
externo para a complementação dos 
objetivos originais propostos no âmbito do 
PRODESPOL e PRODESAN.  

 

- Breve contexto do Programa Aguas 
Limpas I e II 

No final de 2003, o Estado, já sob nova 
administração do Governador Paulo 
Hartung, solicitou um empréstimo ao BIRD 
para restaurar o financiamento que havia 
sido incluído no empréstimo original, mas 
cancelado no ano de 1999.  O requerido 
empréstimo de US$ 36 milhões seria 
necessário para ajudar o Estado a 
alcançar os objetivos de cobertura 
originais e também os objetivos de 
desenvolvimento institucional 
estabelecidos em 1994 (BIRD, 2012). Este 
empréstimo financiou o programa 
designado Programa Águas Limpas I. 

Após a revisão dos componentes do 
Projeto, um financiamento adicional no 
valor de US$ 71,5 milhões (Empréstimo 
7655-BR) foi aprovado em 2008, para 
complementar este empréstimo e ajudar a 
financiar os custos associados a um déficit 
de financiamento (valorização cambial e 
inflação). Este financiamento adicional 
suportou também a ampliação do escopo 
original e foi nomeado de Programa Águas 
Limpas II (BIRD, 2012). 

O item 2 do relatório dispõe sobre 
fatores que afetaram a implementação e 
os resultados.  Considerando a limitação 
desse trabalho, abaixo seguem os 
principais pontos relacionados aos 
objetivos da pesquisa. 

Na concepção e preparação do Projeto 

 O projeto implementou mecanismos 
adequados para mitigar os riscos de 
implementação para o projeto, 
incluindo: 

- Estabelecimento de uma 
Unidade de Gerenciamento de 

Projeto independente (UGP) que se 
beneficiou do apoio de uma 
experiente empresa de 
gerenciamento de projetos e 
coordenou de perto as atividades de 
implementação do projeto em 
conjunto com CESAN e SEAMA / 
IEMA. 

- Provimento de um fundo de 
contrapartida garantidor de pelo 
menos três meses de fluxo 
financeiro do Programa. 

Na implementação 

 Os arranjos de implementação do 
projeto mostraram-se mais uma vez 
robustos e eficazes na avaliação.  A 
estratégia de contratação de obras 
por meio de contratos turnkey como 
peça central e o suporte trazido para 
a Unidade de Gerenciamento (UGP) 
por uma empresa de gerenciamento 
de projetos, que também foi 
responsável por supervisionar os 
trabalhos. Esta empresa: (i) forneceu 
suporte técnico, administrativo-
financeiro para  implementação de 
projetos; (ii) revisou e atualizou os 
projetos de engenharia existentes 
para as obras do projeto; (iii) 
preparou estudos ambientais 
adicionais, conforme necessário; (iv) 
contratou consultores especializados 
como necessário para a 
implementação do projeto; e (v) 
contratos supervisionados de obras, 
bens e outros consultores em 
cooperação com a CESAN e o IEMA. 

O item 5 do relatório de 
encerramento do Programa faz a 
avaliação e aplica o “rating” para os 
resultados dos Programas Águas Limpas I 
e II.  Apresenta-se a seguir, de forma 
concisa, o que está disposto no 
documento do Projeto para a parte 
implementadora do Programa. 

Desempenho das Agências de 
Implementação 

 O rating foi avaliado satisfatório. 
Os arranjos de implementação 
provaram ser robustos e eficazes 
para cumprir os objetivos de 
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maneira oportuna e eficiente. Os 
membros da equipe da UGP 
conseguiram manter os arranjos de 
gerenciamento compatíveis com 
as exigências do Banco, e os 
fundos de contrapartida estavam 
disponíveis durante toda a 
implementação do projeto.  O 
Comitê Diretivo do Projeto, por 
meio da UGP, foi eficaz na gestão 
do projeto e na coordenação das 
diferentes partes envolvidas. Além 
disso, a estrutura implementada e 
coordenada pela UGP foi 
particularmente eficaz na gestão 
da empresa de gerenciamento de 
projetos e nos contratos turnkey.  A 
UGP preparou e apresentou 
relatórios trimestrais de 
gerenciamento de projetos ao 
Banco e as atividades de aquisição 
foram realizadas de acordo com as 
Diretrizes do Banco.  

O quadro 2 demonstra o painel da 

classificação de rating do Programa, 

conforme apresentado no relatório de 

encerramento do Projeto (Report No: 

ICR2160), conforme a seguinte 

classificação: HS= Highly Satisfactory;  

S=Satisfactory, U=Unsatisfactory, 

HU=Highly Insatisfactory. 

 

Quadro 2 – Rating do 
Desempenho do Programa 

 

 

Fonte: BIRD, 2012 – Report 
No: ICR2160 

 

Os Programas Águas Limpas I e II 
tiveram avaliação de desempenho 
consideradas satisfatórias no relatório de 
encerramento de implementação, 
demonstrando que o estado do Espírito 
Santo e as agências de implementação 
conseguiram, por meio de um esforço 
contínuo de melhoria, superar as 
deficiências na condução dos programas 
entre as fases de início e encerramento e, 
principalmente, nas ações de 
monitoramento e controle, aplicadas no 
Programa antecessor 
PRODESPOL/PRODESAN. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do trabalho foi realizar uma 
análise comparativa do desempenho de 
quatro programas de melhorias 
infraestruturais e institucionais na área do 
saneamento ambiental executados no 
estado do Espírito Santo, a fim de concluir, 
por meio do levantamento de dados, se os 
aspectos relacionados ao gerenciamento 
de projetos aplicados em seu ciclo de vida, 
foi fator crítico de sucesso na entrega de 
resultados.   Para isso colocou-se como 
problemática do estudo a seguinte questão: 
a prática formal de gestão de projetos e a 
estrutura organizacional são fatores críticos 
para uma entrega bem sucedida em 
programas de infraestrutura? 

Foram contextualizados os Relatórios 
de Encerramento de Implementação (ICR) 
apresentados pelo BIRD, documento este 
que avalia e finaliza o contrato de 
empréstimo que suportou os Programas 
PRODESPOL, PRODESAN, Águas Limpas 
I e II.   

De modo geral, o relatório de avaliação 
demonstra que os programas  
PRODESPOL e PRODESAN apresentaram 
muitas dificuldades e deficiências, incluindo 
aquelas relacionadas ao gerenciamento de 
riscos, de mudanças, de partes 
interessadas, de aquisições, de tempo e, 
principalmente, de atendimento aos 
requisitos de qualidade.  Notadamente, a 
má gestão do chamado triângulo de ferro 
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comprometeu a qualidade da 
implementação e do resultado dessa etapa. 
Apesar das melhorias alcançadas entre 
1999 e 2003, os programas tiveram seu 
desempenho geral  classificado como 
insatisfatório. 

Os Programas Águas Limpas I e II, 
executados entre os anos de 2004 e 2012 
são hoje considerados cases de sucesso 
em implementação de Programas de 
Saneamento no Brasil. As lições deixadas 
na fase PRODESPOL/PRODESAN 
relatadas nos documentos, foram 
aprendidas e eficientes em conscientizar as 
agências implementadoras de que 
Programas desse porte devem contar com 
uma robusta estrutura de gerenciamento de 
projetos, aliada a uma política orientada ao 
atendimento das necessidades da 
sociedade. A estruturação do Programa 
Águas Limpas I e em sua ampliação no 
Programa Águas Limpas II foi muito bem-
sucedida ao considerar relevante a 
gravidade e o impacto das falhas ocorridas 
nos programas anteriores, evitando que tais 
falhas ocorressem novamente, 
principalmente àquelas relacionadas ao 
custo, tempo e escopo.     

A boa prática de governança, o 
estabelecimento de uma estrutura 
organizacional projetizada, a adoção de um 
sistema de acompanhamento 
financeiro/contábil e equipe de profissionais 
dedicados exclusivamente à administração 
do programa, uma boa estratégia de 
mitigação de riscos de escassez de fundos 
de contrapartida e de mudanças, a 
contratação de outros especialistas  para 
acompanhar os assuntos específicos nos 
vários projetos implementados, foram 
pontos citados no relatório para classificar 
todos os requisitos da avaliação de 
desempenho como satisfatórios no 
Programa Águas Limpas I e II. 

Dessa forma, ao discorrer sobre o 
contexto no qual se desenvolveram as fases 
dos ciclos de vida dos programas 
pesquisados e comparar os resultados 
alcançados ao término de cada ciclo, pode-
se concluir que a adoção de práticas 
formais de gerenciamento de projetos não 
é, por si só, o único fator crítico de sucesso 
em programas de infraestrutura, porém, fica 

evidente que a sua não observância e 
adoção, será fator gerador de muitas 
fragilidades que, em conjunto,  poderão 
determinar o insucesso ou a inviabilização 
de programas dessa natureza. 

A abrangência dessa pesquisa está 
restrita aos quatro programas na área de 
saneamento ambiental com parte 
financiada por empréstimo externo 
contratado pelo Governo do Estado do 
Espírito Santo junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - 
BIRD. Esse fato, consideradas suas 
especificidades, limita uma interpretação 
generalizada sobre correlação do 
desempenho em Programas dessa 
natureza e a adoção das práticas formais de 
gerenciamento de projetos.   

Um possível aprofundamento do 
assunto aqui tratado é a construção de 
uma análise comparativa de desempenho 
e dos fatores críticos de sucesso nos 
maiores Programas de Saneamento no 
Brasil a partir dos anos 1990, tomando-se 
como referência a existência ou não de 
práticas formais de gerenciamento de 
projetos no ciclo de vida desses 
programas. 
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Estudo comparativo de instalações hidráulicas com tubos em 
PVC/CPVC e PE-X 

 
SILVA José Rivaldo F1, SILVA Kenia FR1, ADAMI Otávio G2, SANTOS Mônica D3 

 

RESUMO 

Devido à grande necessidade do mercado da construção civil, em especial nas instalações 
hidráulicas, por novas tecnologias, capazes de tornar a execução do projeto mais ágil e eficiente, os 
fabricantes vêm desenvolvendo novos materiais para suprir essa demanda. A utilização do PE-X 
(polietileno reticulado) é um exemplo, visto que possui uma instalação mais rápida e segura que os 
métodos tradicionais, como o PVC. Este trabalho aborda o estudo de instalações hidráulicas com tubos 
PE-X no Estado do Espírito Santo, possibilitando a disseminação da nova tecnologia e seu potencial. 
Este trabalho é um estudo descritivo de caráter quantitativo e qualitativo da comparação de dois 
sistemas hidráulicos para análise técnica e econômica do PE-X e PVC/CPVC nas instalações prediais. 
Foi utilizado para efetuar este trabalho o projeto arquitetônico de um edifício com 14 pavimentos tipo, 
com análise dos sub-ramais e ramais dos apartamentos. Para a comparação econômica, foram 
considerados os custos com materiais utilizados e mão de obra. Para comparação de desempenho 
hidráulico, foi levado em consideração os valores resultantes de perda de carga total. 

Palavras-chave: PE-X, PVC, Instalações hidráulicas. 

 

ABSTRACT 

Due to the great need of the civil construction market, especially in hydraulic installations, for new 
technologies, capable of making the execution of the project more agile and efficient, manufacturers 
developing new materials to supply this demand. The use of PE-X (cross-linked polyethylene) is an 
example, as it has a faster and safer installation than traditional methods, such as PVC. This work 
addresses the study of hydraulic installations with PE-X tubes in the State of Espírito Santo, enabling 
the dissemination of new technology and its potential. This work is a quantitative and qualitative 
descriptive study comparing two hydraulic systems for technical and economic analysis of PE-X and 
PVC / CPVC in building installations. The architectural design of a building with 14 standard floors was 
used to carry out this work, with analysis of the sub-branches and branches of the apartments. For the 
economic comparison, the costs of the materials used and labor were considered. For comparison of 
hydraulic performance, the values of total head loss were taken into account. 

Keywords: PE-X, PVC, Hydraulic installations. 

 

INTRODUÇÃO8 

Segundo Batista e Lara (2010), a palavra 
hidráulica é de etimologia grega proveniente 
das palavras “hydros’’ e ‘’aulos’’, que significam 
água e condução na devida ordem utilizada 
para intitular, segundo NBR 5626 (ABNT, 1998, 
p.4), como o conjunto de tubos, peças de 
utilização, reservatórios e outros itens 
responsáveis por direcionarem água fria até os 
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pontos de utilização, garantindo o fornecimento 
contínuo e em quantidade suficiente, 
preservando a potabilidade. Devem ser 
projetados, dimensionados, executados e 
utilizados atendendo todas as exigências 
contidas na norma, como pressões, vazões, 
velocidade, perda de carga, além de várias 
outras precauções que devem ser consideradas 
ao realizar o projeto hidráulico, evitando ao 
máximo a degradação das instalações 
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hidráulicas. A norma para instalação e 
dimensionamento das tubulações para água fria 
é regida pela NBR 5626/98 e para água quente 
utiliza-se NBR 7198/93.  

Nas instalações hidráulicas prediais (IHP), 
são utilizados com mais frequência tubos de 
policloreto de vinila (PVC) para água fria e 
cloreto de polivinil clorado (CPVC) para água 
quente. Segundo a revista digital AdNormas 
(2018), a construção civil utiliza cerca de 60% 
da produção nacional e mundial destes 
produtos (SALGADO, 2010; ADNORMAS, 
2018). 

O PVC e o CPVC são os termoplásticos 
mais utilizados atualmente nas instalações 
hidráulicas, sendo sua utilização superior a 
qualquer outro tipo de material, tendo os 
mesmos como principais qualidades a 
segurança e facilidade de instalação. 
Entretanto, os tubos e conexões utilizados nas 
IHP são indicados para locais cobertos por 
possuírem baixa resistência à radiação 
ultravioleta, ocasionando deterioração dos 
mesmos (MALDONATO; SALGADO, 2010). 

No processo de produção, a resina de PVC 
apresenta-se como um pó branco, sendo 
necessária a adição de aditivos químicos na sua 
formulação, melhorando suas características 
físicas e químicas durante o processo e 
transformando-o em composto de PVC. Após a 
produção, o composto passa por máquinas 
específicas, como extrusoras, injetoras, 
sopradoras, convertendo-o no produto 
pretendido, como tubos, conexões, frascos, etc 
(CARLOS,2007). 

As suas principais características são: 

 Atóxico, inerte, seguro e impermeável a gases e 
líquidos; 

 Vida útil em construções de até 50 anos; 
 Leve, facilitando seu manuseio e aplicação; 
 Temperatura máxima de trabalho: 20°C; 
 Resistente à ação de fungos, bactérias e à 

maioria dos reagentes químicos; 
 Bom isolante térmico, elétrico e acústico; 
 Não propaga chamas, é autoextinguível. 

O CPVC é um PVC que utiliza mais cloro na 
sua formulação, proporcionando maior 
resistência na condução de líquidos sob 
pressão e temperaturas elevadas. 

De acordo com Salgado (2010), o cobre está 
sendo substituído de forma gradativa por este 
produto em instalações hidráulicas de água 

quente, devido a sua elevada capacidade de 
reter o calor, dispensando o uso de 
revestimento térmico, exceto em áreas 
externas. 

 As suas principais características são: 

 Resistência a altas pressões e 
temperaturas;  

 Baixa condutividade térmica; 
 Não necessita de ferramentas para 

instalação; 
 Tem diâmetros de 1/2” a 4”; 
 Inerte quimicamente, com alta 

resistência a corrosão; 
 Temperatura máxima de trabalho: 80°C; 
 Isolamento térmico.  

As instalações hidráulicas passam por um 
processo de evolução tecnológica, gerando 
formas de produção e instalações mais 
modernas. 

Na busca por produtos que reduzam os 
problemas causados pela deterioração e 
rompimentos, pincipalmente nas conexões, os 
tubos de polietileno reticulado (PE-X) têm tido 
grande aceitação no mercado mundial, 
principalmente por dispensar as conexões 
intermediárias, normalmente utilizadas nas 
instalações hidráulicas, e por serem flexíveis, 
tornando-se tendência para o futuro. 

Polietileno Reticulado (PEX), que é um 
polímero que sofre em sua fabricação um processo 
físico-químico, onde as cadeias do Polietileno (PE) 
são ordenadas e ligadas covalentemente e o 
mesmo deixa de ser um material termoplástico e 
passa a ser um material termo fixo. Neste processo 
o material se torna um material de maior resistência 
à pressão e a temperatura. (MANUAL TECNICO 
AMANCO, 2015, pg. 8) 

O PE-X é um material amplamente utilizado 
no mercado Europeu, com extensos testes de 
durabilidade e desempenho realizados com 
grande sucesso. 

As tubulações PE-X podem ser encontradas 
em monocamada e multicamada, de acordo 
com a NBR 15939-1/11. Suas características 
possibilitam fazer curvas, reduzindo a 
necessidade de utilizar conexões, evitando o 
risco de vazamentos e ruptura nas tubulações. 
Diante disso, trajetos melhores podem ser 
realizados, reduzindo o tempo médio 
necessário para realizar as instalações em até 
5 vezes, comparando-se com o tempo utilizado 
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para realizar as instalações com tubos em 
PVC/CPVC (REVISTATECHNE, 2012).  

Em maio de 2011, foi publicada a norma 
para utilização do PE-X, com o propósito de 
regulamentar a utilização nas instalações 
hidráulicas prediais e industriais.  

Principais características dos tubos PE-X: 

 Tubulação maleável que possibilita a realização 
de curvas e a redução de conexões; 

 Facilidade de instalação, pois permite manuseio 
rápido e instalações ponto a ponto; 

 Utilização de bitolas menores, comparando-se a 
sistemas convencionais de instalações 
hidráulicas (PPR, CPVC e PVC); 

 Facilidade para manutenção e redução de 
entulhos, pois não necessita quebrar paredes; 

 Durabilidade: vida útil maior que 50 anos; 
 Temperatura máxima de trabalho: 95°C; 
 Pode ser utilizado para água quente e fria; 
 Leveza, facilitando o transporte das bobinas e 

estocagem;  
 Redução do desperdício durante instalação; 
 Alta resistência química à corrosão; 
 Baixa perda calorífica; 
 Pureza e a toxicidade; 
 Compatível com vários métodos construtivos, 

como drywall, alvenaria convencional e estrutural. 

A instalação é considerada simples e limpa, 
no entanto, deve ser executada por 
profissionais que tenham conhecimento e 
prática. Para que sua utilização seja eficiente, é 
necessário o dimensionamento correto 
conforme cada sistema. O PE-X é visto como 
um produto inovador na indústria da construção 
civil, sendo utilizado aproximadamente há 27 
anos no Brasil (BARBI DO BRASIL, 2016). 

O PE-X é comercializado em bobinas de 
200m, 100m e 50m nas versões monocamada 
e multicamada. Na primeira, os tubos são 
constituídos apenas por PE-X, sendo flexíveis e 
não são afetados por aditivos e derivados do 
cimento. Na versão multicamada, a tubulação 
contém uma camada de alumínio no seu interior 
que absorve a expansão térmica, evitando 
assim, a formação de trincas nos tubos. As 
camadas são separadas com o auxílio de um 
adesivo entre o PE-X e o alumínio (Catálogo 
Tigre, 2010; BARBI DO BRASIL, 2016). 

Os custos totais das instalações hidráulicas 
representam cerca de 3% a 12% do orçamento 
total da obra de acordo com Botelho et al (2014, 
pg.348). Aproximadamente, 75% das 
complicações após a construção e nas reformas 
são patologias decorrentes de problemas 
relacionados com as instalações prediais 

hidráulico-sanitárias, sendo 40% delas 
originadas por falhas no projeto e execução. 
Isso ocorre pela pouca importância que se dá ao 
projeto hidráulico. Estima-se que 5% do custo 
total da obra é o que a empresa gasta com pós 
entrega (IBPVC, 2007; UNIVERSA, 2016; 
YCON, 2019, BOLTELHO et al, 2019). 

Para começar um projeto, é necessário que 
sejam analisadas as variáveis de mercado, 
como: público-alvo, orçamento, mão de obra e 
utilização para determinar a viabilidade de 
utilização do material que será aplicado nas 
instalações hidráulicas de uma edificação. 
Todos os fatores devem ser levados em 
consideração e podem fazer a diferença entre o 
êxito e o insucesso do planejamento, ou seja, 
não basta ter uma boa ideia, é preciso estar 
economicamente preparado para torná-la 
possível. 

Com o planejamento financeiro, as 
incertezas e ameaças existentes no projeto são 
identificadas e controladas, determinando-se as 
diretrizes necessárias para uma gestão eficaz e 
que gere lucro à empresa. Gitman (2010, p.105) 
menciona: 

O planejamento financeiro é um aspecto 
importante das operações das empresas porque 
fornece um mapa para orientação, a coordenação 
e o controle dos passos que a empresa dará para 
atingir seus objetivos. Dois aspectos fundamentais 
do processo de planejamento financeiro são o 
planejamento de caixa e o planejamento de lucros. 
O planejamento de caixa envolve a elaboração do 
orçamento de caixa da empresa. O planejamento 
de lucros envolve a elaboração de demonstrações 
pró-forma. Tanto o orçamento de caixa quanto as 
demonstrações pró-forma são úteis para o 
planejamento financeiro interno; também são 
rotineiramente exigidos por credores atuais e em 
potencial.   

O presente trabalho justifica-se pelos 
avanços construtivos e a procura por processos 
mais eficientes utilizando diversos materiais 
disponíveis na construção civil. Novas 
tecnologias, materiais e técnicas em instalações 
hidráulicas contribuem para que os processos 
de instalação sejam mais rápidos e limpos, 
possibilitando reduzir o tempo de entrega de 
uma obra. Mas, certos materiais mostram-se 
mais vantajosos quando determinados aspectos 
construtivos são analisados. Assim sendo, o 
presente trabalho analisou a viabilidade 
operacional da substituição do PVC/CPVC, já 
consolidado no mercado, pela tubulação PE-X, 
um material relativamente novo no Brasil e que 

118



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

não é muito utilizado pelos profissionais em 
projetos hidráulicos, mesmo sendo amplamente 
conhecido e utilizado na Europa. Os parâmetros 
construtivos e econômicos serão considerados, 
de tal forma, possibilitando avaliar se o PE-X 
tem vantagem sobre o PVC e CPVC. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho é um estudo descritivo de 
caráter quantitativo e qualitativo da comparação 
de dois sistemas hidráulicos para análise 
técnica e econômica do PE-X e PVC/CPVC nas 
instalações prediais. 

O universo da amostra desta pesquisa é o 
projeto arquitetônico do empreendimento 
composto por uma torre com quatorze 
pavimentos tipo, sendo 4 unidades por andar, 
totalizando 56 unidades, localizado em Vitória - 
ES. Os apartamentos possuem 3 quartos com 
suíte. Foram analisadas as instalações para 
água quente e fria da coluna d’água até o último 
ponto de utilização dentro de cada apartamento, 
sendo excluídas as instalações das áreas 
comuns, os reservatórios, tubo de recalque, 
sistema de bombeamento, barrilete e coluna 
d’água. Para realizar o dimensionamento para 
água fria foi utilizada a NBR 5626/98 e NBR 
7198/93 para água quente. 

Por razões de economia, é usual 
estabelecer como provável uma demanda 
simultânea de água menor do que a máxima 
possível. Essa demanda simultânea pode ser 
estimada tanto pela aplicação da teoria das 
probabilidades, como a partir da experiência 
acumulada na observação de instalações 
similares. (NBR/5626, 1998, pg. 28) 

Empregando o método dos pesos relativos 
com o auxílio dos softwares Autodesk AutoCAD 
e Microsoft Excel, foi possível realizar os 
cálculos para dimensionamento. O 
posicionamento das tubulações procurou ser 
otimizado de acordo com as alvenarias. 

O dimensionamento das instalações 
hidráulicas utilizando o PE-X foi realizado pelo 
método do sistema de ponto a ponto, que 
consiste em utilizar um manifold como quadro 
de distribuição, que interliga um tubo a partir do 
quadro até os pontos de consumo sem utilizar 
conexões, sendo os diâmetros dos tubos PE-X 

determinados de acordo com a quantidade de 
pontos de utilização que cada trecho alimenta.   

Com o traçado realizado, determinou-se a 
metragem das tubulações, as quantidades e os 
tipos de conexões usadas no projeto hidráulico 
em PVC/CPVC e PE-X. Para análise da 
eficiência hidráulica aos dois sistemas, foi 
avaliada a perda de carga total.  

Para análise de custo, levantou-se os 
valores para instalação, que foram mensurados 
e quantificados em tabelas, considerando o 
custo dos materiais e mão de obra para 
PVC/CPVC e PE-X. Determinar os custos 
envolvidos é de grande relevância para avaliar 
a implantação de um projeto. Desta forma, o 
Excel/2013 foi utilizado para auxiliar no 
tratamento dos dados, realizar as tabelas e os 
gráficos. Posteriormente à análise dos dados, 
foi determinado qual modelo apresenta maior 
vantagem para instalação. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os cálculos para dimensionamento são 
análogos, já que o PVC/CPVC e o 
PE-X foram realizados de acordo com a NBR 
5626 para água fria e NBR 7198/93 para água 
quente, sendo considerados ainda a perda de 
carga nas conexões, vazão e diâmetros dos 
tubos, respeitadas as boas técnicas de 
instalação dos materiais. 

Desta forma, estima-se obter valores 
diferentes de perda de carga total nos sistemas. 
Na tabela 1, os resultados de para perda de 
carga total em cada sistema, tendo utilizado a 
fórmula de Flamant  para perdas de cargas 
distribuídas.  

  

Onde: 

D = diâmetro das tubulações (m). 

Ju = perda de carga unitária (m.c.a/m). 

V = velocidade de fluxo (m/s). 

b = coeficiente de rugosidade da tubulação (sem 
unidade). 

b = 0,000230 para tubos de aço galvanizado e ferro 
fundido USADOS. 
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b = 0,000185 para tubos de aço galvanizado e ferro 
fundido NOVOS. 

b =0,00015 para tubos de PVC. 

 

Para a perda de carga localizada, utilizou-se 
a Tabela de Perdas de Cargas localizadas e sua 

equivalência em metros para tubos de PVC 
Rígido ou Cobre. 

 

 

Perda de carga localizadas – equivalência em metros de tubulação de PVC rígido ou cobre 

 

Quadro 1. Fonte: Macintyre (2013) 

 

A perda de carga total é o somatório das perdas 
de carga distribuídas e localizadas, para cada 
material. Os resultados podem ser observados 
na tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1 - Perda de carga total (mca/m) em cada sistema 
por apartamento. 

 

 

O sistema em PE-X possui uma perda de 
carga de 7,33 mca/m para água fria e 1,41 

mca/m para água quente. Já para o sistema em 
PVC/CPVC, a perda de carga total é 30,02 
mca/m para água fria e 2,34 mca/m para água 
quente. Portanto, a perda de carga total no 
sistema PE-X é até 4 vezes menor do que a 
perda de carga total no sistema PVC, pelo fato 
de não utilizar tantas conexões. 

Com o dimensionamento realizado, os 
valores foram levantados para cada tipo de 
instalação, bem como a quantidade e preço 
unitário conforme mostrados nas tabelas a 
seguir. Na figura 2, observa-se o projeto em PE-
X ramificado e, na tabela 1, o comprimento, 
quantidade, valor unitário e o valor total a ser 
investido por pavimento para instalação do 
sistema em PE-X ramificado por pavimento. 
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Figura 2 - Projeto em PE-X ramificado.  
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Tabela 1 - Orçamento para o sistema PE-X por pavimento. 

 

Já na tabela 2, observa-se o projeto para o 
sistema convencional e a figura 3 apresenta os 
mesmos dados a serem investidos por 

pavimento para instalação do sistema em 
PVC/CPVC. 
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Tabela 2 - Orçamento para o sistema em PVC/CPVC por pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Água Fria 

 

      Água Quente 

 

 

Figura 3 - Projeto em PCV/CPVC 

 

A partir desses dados, podemos verificar 
que as instalações com PVC correspondem a 
92,45% do valor do PE-X em custo de materiais. 
O PE-X é 7,55% mais caro que o PVC. 

Esse valor se justifica, pois, o sistema PE-X 
não precisa de diversas peças que são 
essenciais no sistema convencional, como os 
registros de gaveta e pressão. O manifold 
desempenha a função destes, bem como 
fornece água aos tubos que são direcionados 
aos pontos de utilização. Mesmo as tubulações 
e conexões do PE-X apresentam valor maior 
que o sistema convencional. 

Um fato importante que foi observado é a 
diferença para mão de obra que cada sistema 
necessita. Com base nesse fato, foi realizado 
um levantamento junto aos representantes de 
venda de tubos e conexões em PE-X de 
quantos profissionais possuem o conhecimento 

para realizar a instalação e apenas 05 
profissionais foram indicados na Grande Vitória, 
constatando que poucos profissionais detêm o 
conhecimento das três variedades de tubos e 
conexões. 

O grande motivo é que muitos profissionais 
não conhecem o PE-X, por isso, quando os 
clientes que utilizam esse sistema adquirem os 
tubos e conexões já 
contratam profissionais que possuem esse 
conhecimento, sendo eles muitas vezes 
indicados pelos representantes de venda. 

Foram realizados orçamentos da mão de 
obra para instalação hidráulica com o sistema 
em PE-X e PVC/CPVC com os 05 profissionais 
indicados na Grande Vitória, mas devido à 
pandemia de Covid-19 apenas 1 profissional 
respondeu. Os resultados podem ser 
observados na tabela 3 e 4 respectivamente. 
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Tabela 3 - Valor para mão de obra hidrossanitária por unidade com PE-X.   

 

 

 

Tabela 4 - Valor para mão de obra hidrossanitária por unidade com PVC/CPVC. 

 

 

 

O PEX é 37,21% mais barato do que o PVC 
em mão de obra. Com base no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), essa diferença no 
valor para mão de obra é plausível, pois o 
sistema PE-X utiliza diâmetros menores e 
apresenta maior facilidade para instalação. A 
composição dos custos especifica que a média 
para realizar o trabalho de encanador ou 
bombeiro hidráulico, referente ao tubo PE-X 25 
mm, é de 0,125/h (SINAPI, 2020), enquanto 
para tubo PVC 32 mm é de 0,133/h (SINAPI, 
2020). Deste modo, entende-se que no serviço 

para instalação do PE-X provavelmente haverá 
uma redução considerável nas horas de 
trabalho, mesmo verificando um valor mais 
elevado na hora trabalhada do profissional mais 
especializado. 

Com esses dados, foi possível realizar um 
comparativo com os valores orçados para os 
tubos e conexões e o valor para mão de obra a 
cada sistema. O gráfico 2 apresenta o 
comparativo econômico final entre os sitemas 
PVC/CPVC e PEX para a tabela 5. 
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Tabela 5 - Comparativo de valor para materiais por andar e mão de obra por unidade 

 

 

Gráfico 1 - Comparativo de valores orçados  

 

 

No total, o PEX é 5,81% mais barato que o 
PVC. Percebe-se que a principal diferença está 
no misturador presente no sistema 
convencional e o valor da mão de obra para o 
sistema convencional. 

As vantagens de cada sistema podem ser 
observadas na tabela 6. 

Conforme destacado anteriormente, os 
sistemas em PVC/CPVC dispensam a 
necessidade de mão de obra especializada. 
São acessíveis por serem materiais conhecidos 
e estabelecidos no mercado, o que possibilita 
que sejam comercializados por pequenas, 
médias e grandes lojas de diversos lugares em 
todo Brasil. 

Para os sistemas em PE-X, destaca-se 
como vantagem a característica de não precisar 

utilizar conexões, possibilitando que o percurso 
que irá interligar os ramais aos pontos de 
utilização seja realizado de várias maneiras. 
Isso ocorre, pois o PE-X possui propriedades 
que permitem ao projetista realizá-lo da maneira 
que desejar, respeitando o que determina a 
norma.  

Outra vantagem muito importante são os 
vazamentos, que nas tubulações em PE-X a 
possibilidade de ocorrer é reduzida, uma vez 
que o mesmo não necessita de conexões, ou 
seja, não possui emendas. 

A tabela 7 apresenta as desvantagens de 
cada material. 
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Tabela 6. Vantagens de cada material 

 

 

 

 

Tabela 7. Desvantagens de cada material 

 

 

 

O sistema em PVC/CPVC indica 
desvantagens no quesito resistência, pois 
o mesmo é pouco resistente à radiação 
ultravioleta e possui baixa resistência a 
impactos. Outro ponto que merece 
destaque é a rigidez para realizar os 
percursos na edificação e o risco elevado 
para vazamentos, pois utiliza maior número 
de conexões no sistema. 

Como desvantagem para o sistema PE-
X destaca-se a mão de obra que precisa 
ser qualificada, pois são necessárias 

ferramentas apropriadas para execução. 
Outro quesito importante em relação ao 
PE-X é a desvantagem para adquirir de 
maneira rápida o material. Por mais que os 
tubos sejam mais fáceis de adquirir, as 
conexões apresentam mais dificuldade 
para serem encontradas. Isso se deve ao 
fato de poucas empresas comercializarem 
os tubos e as conexões, pois essa 
tecnologia é pouco utilizada no Brasil, 
sendo adquiridos, normalmente, direto com 
fabricantes e através de revendedores por 
contato via internet ou telefone. 
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A maior diferença entre os sistemas 
está no uso das conexões. No sistema PE-
X, não há necessidade de utilizar conexões 
para mudar o percurso da tubulação, já o 
sistema PVC/CPVC, necessita de 
conexões, pois os tubos são rígidos, 
fazendo com que a perda de carga seja 
maior. 

É importante evidenciar que as 
vantagens e desvantagens foram 
observadas de acordo com o projeto de 
estudo. 

 

CONCLUSÃO  

Um aspecto notável é que no passado 
as instalações hidráulicas possuíam uma 
evolução lenta, tendo como fundamento o 
conhecimento empírico e não a ciência.  

Por algum tempo, foi possível observar 
que certos materiais não possuíam o 
desempenho esperado. Assim sendo, uns 
vieram a ser substituídos e os demais 
foram aprimorados.   

 O PVC, por apresentar características 
marcantes, como baixo custo, boa 
resistência química e baixa tendência ao 
entupimento, foi substituindo as tubulações 
de metal, tornando-se o material mais 
utilizado para instalação hidráulica de água 
fria. No entanto, o PVC não possui boa 
resistência térmica, e para conduzir fluidos 
quentes, é imprescindível utilização de 
outros tipos de tubos e conexões, como o 
CPVC que foi utilizado neste projeto. O PE-
X, no entanto, é um material que tem 
inúmeras vantagens se comparado com 
outros materiais, mas, apresenta custo alto 
e poucos profissionais qualificados para 
instalação, em comparação aos outros 
materiais.  

Com o desenvolvimento da construção 
civil, construtoras e profissionais da área 
tendem a se atualizar, mediante as novas 
tecnologias que proporcionem menores 
custos, a redução de prazos e maior 
qualidade nas instalações, tendo como 
principal objetivo eliminar o retrabalho.  

Com incentivos para pesquisas, 
progressivamente vão sendo reduzidas as 
interferências da mão de obra no produto 
final.   

Ao utilizar os kits industrializados para 
o sistema PE-X, ocorre uma redução da 
mão de obra nos procedimentos 
executados, ou seja, as patologias 
causadas pela má execução são 
reduzidas. No entanto, para instalação do 
PE-X é necessário utilizar equipamento 
específicos como cortador de tubos e 
alicate crimpador para assegurar a união 
entre os tubos e conexões.  

Já para o PVC/CPVC não é necessário 
nenhum equipamento, as ferramentas 
empregadas são as habituais, 
necessitando apenas de cola adesiva e 
solução limpadora. Por tanto, é um custo 
constante, enquanto que para o sistema 
PE-X os custos com ferramentas e 
equipamentos são realizados apenas uma 
vez. 

A perda de carga nas tubulações em 
PVC/CPVC demonstrou ser igual a 75,58% 
para água fria e 34,06% para água quente 
no sistema convencional, comprovando 
que o desempenho operacional do sistema 
PE-X é mais eficiente por ser flexível, 
dispensando conexões nas curvas ao 
mudar de direção e não possuir emenda.  

Os custos orçados para PVC/CPVC 
correspondem a 92,45% do valor do PE-X 
em custo de materiais. A mão de obra para 
instalação do sistema em PE-X é 37,21% 
mais barato do que o sistema 
convencional, por ser mais demorada.  

O valor final para executar as 
instalações utilizando o PE-X é 5,81% mais 
barato que o PVC/CPVC.  

Por tanto, o PE-X demonstra-se uma 
excelente alternativa quando comparamos 
sua utilização para água quente e fria com 
o PVC/CPVC. 
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Ronald Dworkin e a redescoberta dos princípios no 
direito após 1945 

 
MORAES Diego P1, TSCHAEN Ricardo2 

 

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar, sob o ponto de vista normativo, a redescoberta dos princípios 
jurídicos na Ciência do Direito após 1945. A partir da análise das três principais fases da filosofia do 
Direito, a saber, jusnaturalismo, juspositivismo e pós-positivismo, aponta-se esta última fase como o 
momento em que a normatividade dos princípios foi realçada. Destaca-se, outrossim, o trabalho do 
jurista Ronald Dworkin, que com sua tese da conexidade entre Direito e Moral abalou profundamente 
as estruturas do positivismo jurídico de Hart enraizadas na Ciência do Direito. 

Palavras-chave. Princípios. Pós-positivismos. Ronald Dworkin 

 

ABSTRACT 

ABSTRACT: The present work seeks to analyze, from a normative point of view, the rediscovery of 
legal principles in the Science of Law after 1945. From the analysis of the three main phases of the 
philosophy of Law, namely, jusnaturalism, juspositivism and post-positivism , this last phase is pointed 
out as the moment when the normativity of the principles was highlighted. Furthermore, the work of the 
jurist Ronald Dworkin stands out, who with his thesis of the connection between Law and Morals has 
deeply shaken the structures of Hart's legal positivism rooted in the Science of Law. 

Keywords. Principles. Post-positivisms. Ronald Dworkin 
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INTRODUÇÃO9 

Hodiernamente, a ideia de um 
ordenamento jurídico formado unicamente 
por regras, sem a presença normativa de 
princípios, é inconcebível. Todavia, nem 
sempre foi assim. Embora presentes na 
dogmática jurídica, os princípios ao longo 
de muitos anos tiveram sua importância 
relegada ao plano da quase insignificância.  

Ora vistos como simples valores éticos, 
ora como meras regras de integração, os 
princípios jurídicos perpassaram diversas 
fases da filosofia jurídica como 
coadjuvantes no plano normativo. Neste 
sentido, a compreensão da normatividade 
dos princípios perpassa obrigatoriamente a 
descrição de três fases da filosofia do 
direito, a saber: o jusnaturalismo, o 
juspositivimo e o pós-positivismo. 

Tanto no jusnaturalismo quanto no 
juspositivismo os princípios eram 
apresentados aos sistemas jurídicos 
despidos de qualquer normatividade. Aliás, 
no positivismo jurídico, em especial, ante a 
valorização do direito formal, o próprio 
ordenamento jurídico era despindo de 
valores. 

A reviravolta, todavia, se deu com o 
pós-positivismo, que, sem afastar a 
importância do formalismo ao direito 
avançou sob a necessidade de imprimir 
valores ao sistema normativo. Com isso, a 
normatização dos princípios foi realçada. 
Nesta fase da filosofia jurídica, todo 
discurso normativo passa a colocar, no seu 
raio de abrangência, os princípios aos 
quais as regras se vinculam.  

Destarte, o avanço para a 
normatização dos princípios angariado 
pelo pós-positivismo é o tema central do 
presente artigo. O problema de pesquisa, 
por seu turno, é avaliar em que momento 
da dogmática jurídica os princípios 
ganharam normatividade. Como objetivos, 
o artigo projetado tenciona, ainda, 
apresentar a evolução histórica da 
normatividade dos princípios; apontar a 
superação do jusnaturalismo e do 
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positivismo, como ideologias dominantes 
na filosofia jurídica, pelo pós-positivismo; e, 
por fim, discutir o papel desempenhado 
pela jurista americano Ronald Dworkin na 
normatização dos princípios.  

Para tanto, insta consignar que o 
raciocínio científico segundo a lógica 
dialética é o modelo ideal para a 
construção da linha argumentativa que 
será defendida neste artigo, bem como 
representa a melhor forma de se expor os 
principais conceitos formulados em torno 
dos quais a base teórica foi construída. 

No que tange à técnica de pesquisa, 
vale destacar que o artigo projetado será 
produzido mediante emprego da técnica de 
documentação indireta através de 
pesquisa bibliográfica na doutrina e na 
jurisprudência.  

Estruturalmente, o presente trabalho é 
dividido em três capítulos. No primeiro, 
destaca-se a dificuldade de conceituação 
de princípios, a polissemia do termo, sua 
importância para o sistema normativo e, 
sobretudo, a sua atual e incontestável 
normatividade. 

O segundo capítulo do trabalho parte 
para a apresentação da evolução da noção 
da normatividade dos princípios ao longo 
das três fases da filosofia jurídica, a saber: 
jusnaturalismo, juspositivismo e pós-
positivismo. Neste sentido, descreve-se a 
superação destes movimentos pelo pós-
positivismo, momento em que a 
normatividade dos princípios foi realçada. 

No terceiro e último capítulo, 
apresenta-se a contribuição do jurista 
norte-americano Ronald Dworkin para a 
doutrina da normatividade dos princípios, 
em especial a sua crítica ao positivismo 
jurídico e a abertura da filosofia do direito 
normativo, empenhada em questões de 
grande repercussão política e moral, em 
estreita conexão com a filosofia política e a 
filosofia moral. 

- Conceito de princípios e 
sua normatividade 
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Em vista do seu caráter polissêmico e 
multifacetário, a trajetória conceitual dos 
princípios sempre foi marcada por 
dissenso e pela ambiguidade. Não há hoje 
- e nem houve outrora - uma abordagem 
doutrinária coesa e uniforme acerca dos 
princípios. Atento a falta de consenso na 
designação ao termo, Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho listou os principais 
significados a eles empregados: 

Os juristas empregam o termo ‘princípio’ em 
três sentidos de alcance diferente. Num 
primeiro, seriam ‘supernormas’, ou seja, 
normas (gerais ou generalíssimas) que 
exprimem valores e que por isso, são ponto 
de referência, modelo, para regras que as 
desdobram. No segundo, seriam standards, 
que se imporiam para o estabelecimento de 
normas específicas - ou seja, as disposições 
que preordenem o conteúdo da regra legal. 
No último, seriam generalizações, obtidas por 
indução a partir das normas vigentes sobre 
determinada ou determinadas matérias. Nos 
dois primeiros sentidos, pois, o termo tem 
uma conotação prescritiva; no derradeiro, a 
conotação é descritiva: trata-se de uma 
‘abstração por indução (FERREIRA FILHO, 
1991, p. 73-74). 

A despeito dos três sentidos apontados 
pelo insigne jurista, é certo que as 
conotações prescritivas que apontam os 
princípios como “supernormas” ou de 
standards são as que mais se aproximam 
do atual estágio de desenvolvimento da 
dogmática jurídica.  

Assim, numa acepção bastante ampla 
e imprecisa, os princípios são usualmente 
definidos como pautas que sintetizam 
certas noções ou valores basilares do 
sistema jurídico, conferindo-lhe unidade e 
coerência (PEREIRA, 2006, p. 90). Nesse 
sentido, é a definição de Juarez Freitas 
(1988), para quem: 

Por princípio ou objetivo fundamental, 
entende-se o critério ou a diretriz basilar de 
um sistema jurídico, que se traduz numa 
disposição hierarquicamente superior; do 
ponto de vista axiológico, em relação às 
normas e aos próprios valores, sendo linhas 
mestras de acordo com as quais se deverá 
guiar o interprete quando se defrontar com 
antinomias jurídicas (JUAREZ, 1988, p. 47). 

No mesmo diapasão, é a clássica lição de 
Mello (2002), segundo o qual princípio é  

[...] o mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes 

normas compondo-lhes o espírito e servindo 
de critério para sua exata compreensão e 
inteligência exatamente por definir a lógica e 
racionalidade do sistema normativo, no que 
lhe confere a tônica e lhe dá sentido 
harmônico (MELLO, 2002, p. 807/808). 

Sem embargo da data na qual foi 
formulada, a definição de Crisafulli (2007) 
é tida como uma das mais completas: 

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, 
enquanto considerada como determinante de 
uma ou de muitas outras subordinadas, que 
a pressupõem, desenvolvendo e 
especificando ulteriormente o preceito em 
direções mais particulares (menos gerais), 
das quais determinam, e portanto resumem, 
potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, 
estas efetivamente postas, sejam, ao 
contrário, apenas dedutíveis do respectivo 
princípio geral que as contém (CRISAFULLI, 
2007. P 257). 

Como se nota, o ponto em comum de 
todas as conotações jurídicas que o termo 
princípio pode receber hodiernamente é o 
seu caráter normativo. É que, de forma um 
pouco mais palpável, os diversos esforços 
de densificação conceitual operados ao 
longo do tempo vêm buscando divisar 
certas características peculiares aos 
princípios, sendo comum associá-los a 
comandos deônticos dotados de 
acentuada carga axiológica, de 
indeterminação, de generalidade e de 
fundamentalidade, bem como as máximas 
de experiência jurídica e a preceitos 
normativos que veiculam fins (PEREIRA, 
2006). 

Assim, a intensidade do debate sobre 
os princípios está intrinsecamente 
conectada às características do 
constitucionalismo recente e à superação 
do pensamento jurídico formalista, que, 
como é sabido, atribuía a estes uma função 
meramente coadjuvante na interpretação 
(PEREIRA, 2006). 

A elevação dos princípios a condição 
de normas jurídicas é fruto de uma longa 
trajetória histórica, imbuída de diversas 
discussões travadas entre os 
jusnaturalistas e os juspositivistas, o que 
veio a ocasionar, em âmbito mais recente, 
uma nova forma de concepção 
denominada pós-positivismo jurídico. 

- Do Jusnaturalismo ao 
Pós-positivismo: a 
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redescoberta dos princípios 
no direito após 1945 

O exame da juridicidade dos princípios 
perpassa obrigatoriamente por três 
distintas fases, que, por sua vez, coincidem 
com os principais movimentos filosóficos 
do direito, a saber: o jusnaturalismo, o 
juspositivismo e o pós-positivismo. 

O jusnaturalismo moderno, que 
começou a formar-se a partir do século 
XVI, dominou por largo período a filosofia 
do Direito. Sua doutrina teve como marco 
precursor as ideias do holandês Hugo 
Grocio (Huig de Groot), enunciada no De 
iure belli ac pracis de 1625. Grócio afirmou 
que o direito é ditado pela razão, sendo, 
pois, independente da vontade de Deus e 
da sua própria existência (BOBBIO, 2004)  

Neste sentido, firmou na filosofia do 
Direito a ideia de um direito (natural) que 
tinha como fonte exclusiva de validade a 
sua conformidade com a razão humana. A 
crença neste direito natural - ou seja, em 
valores que não decorrem do Estado - 
como fundamento de um direito que 
pudesse ser reconhecido como válido por 
todos os povos, foi um dos triunfos 
ideológicos da burguesia e o combustível 
das revoluções liberais (BONAVIDES, 
2007).  

Com a sua propagação, o 
jusnaturalismo moldou profundamente as 
doutrinas políticas de tendências 
individualista e liberal, expondo com 
firmeza a necessidade do respeito por 
parte da autoridade política daqueles que 
são declarados direitos inatos do indivíduo. 
O direito (natural) ditado pela razão, vê no 
século XIX o seu apogeu, com o advento 
ao Estado liberal, a consolidação dos 
ideais constitucionais em textos escritos e 
o êxito do movimento de codificação. 

Como bem adverte Bonavides (2007), 
no jusnaturalismo os princípios ainda 
habitavam a esfera da abstração e sua 
normatividade, basicamente nula e 
duvidosa, contrastava com o 
reconhecimento de sua dimensão ético 
valorativa de ideia que inspiram os 
postulados de justiça.  

Por seu turno, com a promulgação dos 
códigos, mormente o Código napoleônico, 
o jusnaturalismo alcançou seu apogeu e 
exauriu a sua função no mesmo momento 
em que celebrava o seu triunfo. É que a 
partir de então, houve a transposição do 
direito racional para o código, de forma a 
não se admitir outro direito senão aquele 
codificado. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que 
alcança seu apogeu, o jusnaturalismo 
declina para sua superação histórica. 
Considerado metafísico e anticientífico, o 
direito natural foi empurrado para a 
margem da história pela onipotência do 
final do século XIX (BARROSO, 2006). 

O jusnaturalismo veio a cair assim, no 
decorrer do século XIX, em total 
descrédito. Sobreviveu apenas em sua 
forma católica, baseada na doutrina das 
leis de Santo Tomas, porém apenas no 
âmbito clerical. 

Com o seu enfraquecimento, o 
jusnaturalismo cedeu lugar ao positivismo. 
Este movimento filosófico, vale dizer, foi 
fruto de uma crença exacerbada no poder 
do conhecimento científico. Em linhas 
gerais, o positivismo sustentou a existência 
de valores humanos, afastados da teologia 
e da metafísica, mediante a associação da 
interpretação das ciências e da 
classificação do conhecimento com a uma 
ética humana radical. 

Para Bonavides (2007), fazendo alusão 
aos estudos de Bobbio, o prestígio atingido 
pelo positivismo no campo jurídico foi tão 
grande que alguns juristas austríacos 
passaram a ignorar a origem dos princípios 
de Direito Natural insculpidos no artigo 7º 
do Código Civil, para, então, interpretá-los 
como autênticos princípios de Direito 
Positivo.  

A associação do positivismo filosófico 
com o Direito resultou no positivismo 
jurídico, sintetizado na pretensão de criar-
se uma ciência jurídica, com 
características análogas às ciências exatas 
e naturais. Assim, a busca de objetividade 
científica, com ênfase na realidade 
observável e não na especulação 
filosófica, apartou o Direito da moral e dos 
valores transcendentais.  
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Para Faralli (2006), o desenvolvimento 
do juspositivismo se deu em dois 
momentos: 

Em princípio, o juspositivismo encontra 
suporte na teorização dos cientistas sociais 
do final do século XIX que sustentam a 
impossibilidade programática de valoração 
da ciência social e a impossibilidade 
estrutural de encontrar critérios de juízo moral 
para decidir em direito e em política. Mais 
tarde, na primeira metade do século XX, ele 
passa a se apoiar na filosofia analítica que, 
ao tratar dos valores, desenvolve uma 
metafísica não cognitivista, afirmando a 
impossibilidade de conhecê-los 
objetivamente (FARALLI, 2006, p. 02/03). 

Em todo caso, enquanto doutrina 
jurídica, o positivismo restringia o Direito às 
normas, isto é, aos atos emanados do 
Estado com caráter imperativo e força 
coativa. Em termos mais amplos, o Direito 
era constituído pela ação e vontade 
humana e não por imposição divina, 
natural ou da ração, como afirmavam o 
Jusnaturalismo. De igual sorte, o 
positivismo jurídico sustentava a 
inexistência de relação entre Direito, justiça 
e moral, porquanto estes últimos são tidos 
como valores relativos, suscetíveis a 
modificações constantes em vista do 
tempo, da cultura, e da própria política. 

Com efeito, a partir deste paradigma, a 
ciência do Direito, como todas as demais, 
tem seus alicerces em juízos de fato, que 
visam ao conhecimento da realidade, e não 
em juízos de valor, que representam toda 
posição diante da realidade. Não é no 
âmbito do Direito que se deve travar a 
discussão acerca de questões como 
legitimidade e justiça (BARROSO, 2006). 
Assim, nas primeiras décadas do século 
XX, o positivismo tornou-se a filosofia dos 
juristas.  

A teoria empenhava-se no desenvolvimento 
de idéias e de conceitos dogmáticos, em 
busca da cientificidade anunciada. O Direito 
reduzia-se ao conjunto de normas em vigor, 
considerava-se um sistema perfeito e, como 
todo dogma, não precisava de qualquer 
justificação além da própria existência. Com 
o tempo, o positivismo sujeitou-se à crítica 
crescente e severa, vinda de diversas 
precedências, até sofrer dramática derrota 
histórica. A troca do ideal racionalista de 
justiça pela ambição positivista de certeza 
jurídica custou caro à humanidade 
(BARROSO, 2006, p. 324). 

Durante a fase do juspositivismo, os 
princípios foram codificados como fonte 
normativa subsidiária. Com efeito, assinala 
Gordillo Canãs citado por Bonavides 
(2007), que os princípios entram nos 
Códigos unicamente como válvula de 
segurança, e não como algo que se 
sobrepusesse à lei ou lhe fosse anterior, 
senão que, extraídos, da mesma, foram ali 
introduzidos para estender sua eficácia de 
modo a impelir o vazio normativo.  

No juspositivismo, os princípios atuam 
na colmatação das lacunas, ante a 
necessidade de completude do sistema 
normativo. Destarte, os princípios tinham a 
função precípua de garantir a inteireza dos 
sistemas normativos, servindo tão somente 
para a supressão de eventuais vazios 
normativos. 

Neste diapasão, para o positivismo, os 
princípios apenas informam o Direito e lhes 
servem de fundamento. Como adverte 
Bobbio, os princípios são meras normas 
pautas programáticas supralegais, de 
forma que lhes falta normatividade 
(BONAVIDES, 2007). 

Ocorre que, apesar de todo o esforço 
doutrinário, o positivismo filosófico, bem 
aplicado às ciências naturais, não teve 
transposição totalmente satisfatória para 
área de humanidades. Cabe-lhe 
prescrever um dever ser e fazê-lo valer nas 
situações concretas. O Direito tem a 
pretensão de atuar sobre a realidade, 
conformando-a e transformando-a. Ele não 
é um dado, mas uma criação. A relação 
entre o sujeito do conhecimento e seu 
objeto de estudo – isto é, entre o intérprete, 
a norma e a realidade – é tensa e imensa. 
O ideal positivista de objetividade e 
neutralidade é insuscetível de realizar-se 
(BARROSO, 2004).  

O fetiche da lei e o legalismo acrítico, 
subprodutos do positivismo jurídico, 
serviram de disfarce para autoritarismos de 
matizes variados, e legitimaram 
movimentos como o fascismo italiano e o 
nazismo alemão. A ideia de que o debate 
acerca da justiça se encerrava quando da 
positivação da norma transmitia um caráter 
legitimador da ordem estabelecida, 
contudo, não vingou. Ao contrário, serviu 
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para legitimar qualquer ordem, 
independentemente de seu conteúdo e 
valores que carregava (BARROSO, 2004). 
Neste sentido, tem-se: 

A decadência do positivismo é 
emblematicamente associada à derrota do 
fascismo na Itália e no nazismo na Alemanha. 
Esses movimentos políticos e militares 
ascenderam ao poder dentro do quadro de 
legalidade vigente e promoveram a barbárie 
em nome da lei. Os principais acusados de 
Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e 
a obediência a ordens emanadas da 
autoridade competente. Ao fim da Segunda 
Guerra Mundial, a idéia de um ordenamento 
jurídico indiferente a valores éticos e da lei 
como uma estrutura meramente formal, uma 
embalagem para qualquer produto, já não 
tinha aceitação no pensamento esclarecido 
(BARROS, 2004, p. 325). 

Sendo assim, a partir da segunda 
metade do século XX, já não cabia o 
positivismo jurídico. A aproximação quase 
absoluta entre o Direito e norma e sua 
rígida separação da ética não 
correspondiam ao estágio do processo 
civilizatório e às ambições dos que 
patrocinavam a causa da humanidade. Por 
outro lado, o discurso científico impregnara 
o Direito. Seus operadores não desejavam 
o retorno puro e simples ao jusnaturalismo, 
aos fundamentos vagos, abstratos ou 
metafísicos de uma razão subjetiva 
(BARROSO, 2004).  

Abriu-se, destarte, caminho para uma 
nova fase na filosofia do Direito, 
denominada de pós-positivismo. Como era 
de se esperar, esta nova fase manteve a 
estrutura relativa ao ordenamento positivo, 
mas nele reintroduzindo as ideias de 
justiça e legitimidade, afetas ao sistema 
jusnaturalista. Com isso, inicia-se na 
filosofia jurídica uma fase mais reflexiva 
voltada precipuamente para a valorização 
dos princípios (como normas) e para a 
consagração dos direitos fundamentais.  

Em termos práticos, verificou-se que as 
Constituições promulgadas a partir da 
segunda Guerra Mundial acentuam a 
hegemonia axiológica dos princípios, 
convertidos em pedestal normativo sobre a 
qual assenta todo o edifício jurídico dos 
novos sistemas constitucionais 
(BONAVIDES, 2007).  

O constitucionalismo moderno 
promoveu, então, um retorno aos valores, 
migrando da filosofia para o mundo 
jurídico.  Esses valores, compartilhados 
por toda a comunidade, em dado momento 
e lugar, materializam-se em princípios, que 
passam a estar abrigados na Constituição, 
explícita ou implicitamente.  

Alguns destes valores, como bem 
pondera Barroso (2004), já se inscreviam 
de longa data, a exemplo da liberdade e a 
igualdade, sem embargo da evolução de 
seus significados. Outros, conquanto 
clássicos, sofreram releituras e revelaram 
novas sutilezas, como a separação dos 
Poderes e o Estado democrático de direito. 
Houve, ainda, princípios que se 
incorporaram mais recentemente ou, ao 
menos, passaram a ter uma dimensão, 
como o da dignidade da pessoa humana, 
da razoabilidade, da solidariedade e da 
reserva de justiça. 

Os princípios, vindos dos textos religiosos, 
filosóficos ou jusnaturalistas, de longa data 
permeiam a realidade e o imaginário do 
Direito, de forma direta ou indireta. Na 
tradição judaico-cristã, colhe-se o 
mandamento de respeito ao próximo, 
princípio magno que atravessa os séculos e 
inspira um conjunto amplo de normas. Da 
filosofia grega originou-se o princípio da não-
contradição, formado por Aristóteles, que se 
tornou uma das leis fundamentais do 
pensamento: “nada pode ser e não ser 
simultaneamente”, preceito subjacente à 
idéia de que o Direito não tolera antinomias. 
No Direito romano pretendeu-se enunciar a 
síntese dos princípios básicos do Direito: 
“Viver honestamente, não lesar a outrem e 
dar a cada um o que é seu”. Os princípios, 
como se percebe, vêm de longe e 
desempenha papéis variados (BARROSO, 
2004, p. 326). 

A novidade do pós-positivismo, 
portanto, não está propriamente na 
introdução dos princípios na ordem 
jurídica, mas sim a posição no status de 
normas jurídicas por eles alcançados nos 
novos textos constitucionais. Com o 
reconhecimento da normatividade dos 
princípios, estes ultrapassaram a crença 
de que teriam uma dimensão puramente 
axiológica e ética, e passaram gozar de 
eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e 
imediata.  
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Assim, os princípios além de espelhar 
as ideologias, postulados e finalidade das 
sociedades nas quais se inserem, 
passaram a desempenhar dar unidade ao 
sistema e condicionar a atividade do 
intérprete. 

Com o pós-positivismo, uma nova era 
na dogmática jurídica se inicia. A era da 
ordem jurídica como um sistema aberto de 
valores, na qual a Constituição é tida como 
um conjunto de princípios e regras 
destinados a realizá-los e os princípios, 
cuja normatividade não mais se contesta, 
são alçados ao standard de principal canal 
entre o sistema de valores e o sistema 
jurídico.  

Como na moderna dogmática 
constitucional as normas jurídicas não se 
restringem às regras, a distinção qualitativa 
ou estrutural entre regras e princípios 
ganhou destaque tão logo surgiram às 
primeiras concepções do pós-positivismo. 
A mudança de paradigma nessa matéria 
deve especial tributo às concepções de 
Ronald Dworkin e as desenvolvidos a ela 
dados por Robert Alexy. A conjugação das 
ideias desses dois autores dominou a 
teoria jurídica e passou a constituir o 
conhecimento convencional na matéria. 

 

 

- Ronald Dworkin e o papel 
(normativo) dos princípios no 
direito 

Como acima apontado, a velha 
hermenêutica constitucional, aflorada no 
positivismo jurídico, aplicava a máxima do 
“tudo ou nada”, determinando as regras 
como únicas normas jurídicas. Com isso, 
não havia no ordenamento constitucional 
lugar para os princípios senão o papel 
secundário de normas colmatadoras de 
lacunas. 

A partir da segunda metade do século 
XX, no entanto, uma verdadeira revolução 
de juridicidade nos anais do 
constitucionalismo foi levantada 
(BONAVIDES, 2007). Capitaneados pelo 
jurista americano Ronald Dworkin, a velha 
ordem constitucional foi duramente 
combatida, e, com isso, iniciou-se nas 

Ciências Jurídicas uma nova hermenêutica 
constitucional: a hermenêutica da 
normatização dos princípios. 

Ou, como bem destacou Bonavides 
(2007), a construção doutrinária da 
normatividade dos princípios, provém, em 
grande parte, do empenho da Filosofia e da 
Teoria Geral do Direito em buscarem um 
campo neutro onde se possa superar a 
antinomia clássica do Direito Natural com o 
Direito Positivo. Neste processo, sem a 
menor sombra de dúvidas, o passo 
decisivo, de natureza qualitativa, foi dado 
pelo insigne jurista norte americano Ronald 
Dworkin, que com a sua tese da 
conexidade entre Direito e Moral abalou 
profundamente as estruturas do 
positivismo jurídico (de Hart) enraizadas na 
Ciência do Direito.  

É este o momento culminante de uma 
reviravolta na doutrina, de que resultou na 
compreensão dos princípios jurídicos 
importantes mudanças e variações acerca 
de sua natureza. Admite-se, enfim e 
definitivamente, os princípios como normas 
jurídicas; normas valores com positividade 
maior nas Constituições do que nos 
Códigos; e por isso mesmo, providos nos 
sistemas jurídicos, do mais alto apelo, por 
constituírem a norma de eficácia suprema. 

Como sobredito, o ponto de partida da 
teoria de Dworkin (2010) é uma crítica ao 
positivismo jurídico, principalmente ao 
positivismo na forma desenvolvida por seu 
antecessor em Oxford, Herbert Hart. Na 
análise crítica ao positivismo, apresentada 
na obra Levando os Direitos a sério, 
Dworkin (2010) proclama que, se tratarmos 
princípio como direito, faz-se mister rejeitar 
três dogmas dessa doutrina. 

O primeiro é o da distinção entre o 
Direito de uma comunidade e os demais 
padrões sociais (social standards) aferidos 
por algum test na forma da regra suprema 
(master rule). O segundo refere-se à 
doutrina da discrição judicial – a 
“discricionariedade do juiz”. E, finalmente, 
o terceiro, compendiado na teoria 
positivista da obrigação legal, segundo a 
qual uma regra estabelecida de Direito – 
uma lei – impõe tal obrigação, podendo 
ocorrer, todavia, a hipótese de que num 
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caso complicado (hard case), em que tal lei 
não se possa achar, inexistiria a obrigação 
legal, até que o juiz configuraria legislação 
ex post facto, nunca o cumprimento de 
obrigação já existente (BONAVIDES, 
2007).  

É que, na acepção de Ronald Dworkin, 
o positivismo, ao entender o direito como 
um sistema composto exclusivamente de 
regras, não consegue fundamentar as 
decisões de casos complexos, para as 
quais o juiz não consegue identificar 
nenhuma regra jurídica aplicável, a não ser 
por meio do recurso à discricionariedade 
judicial. O juiz, nesses casos, cria direito 
novo.  

Assim, Ronald Dworkin, questionando 
a tese hartiana da separação entre direito 
e moral, sustenta que não é possível 
reduzir os ordenamentos jurídicos a meras 
estruturas normativas, posto que ao lado 
das regras (rules) existem os princípios 
(principles), que vão além do direito 
estatuído, medida em que se referem a fins 
(como o bem estar da comunidade) ou a 
valores (entre os quais os direitos 
individuais). Eles representam um plano 
que deve ser observado não por provocar 
ou manter uma situação (econômica, 
política ou social) desejada, mas por ser 
uma exigência de justiça, ou de retidão, ou 
de qualquer outra dimensão da moral 
(FARALLI, 2006). 

Desta constatação, Dworkin (2010) 
aponta a necessidade de se tratar os 
princípios como direito, abandonando, 
portanto, a doutrina positivista de Hart e 
reconhecendo a possibilidade de que tanto 
uma os princípios, quanto as regras 
positivamente estabelecidas, podem impor 
obrigação legal. 

Com efeito, Dworkin (2010) argumenta 
que, ao lado das regras jurídicas, os 
ordenamentos jurídicos contêm princípios 
com igual poder de normatividade. Estes, 
ao contrário daquelas, que possuem 
apenas a dimensão da validade, possuem 
também outra dimensão: o peso. Assim, as 
regras ou valem, e são, por isso, aplicáveis 
em sua inteireza, ou não valem e, portanto, 
não são aplicáveis. Já os princípios, não se 

submetem a regra do tudo ou nada, em 
razão da sua dimensão de peso. 

Neste compasso, os princípios são 
apresentados como realidades 
heterogêneas em relação às regras, mas 
complementares a elas no ordenamento 
jurídico: as regras são válidas enquanto 
normas estabelecidas, e podem ser 
mudadas apenas por força de uma 
deliberação, enquanto os princípios são 
válidos enquanto correspondem a 
exigências morais sentidas num período 
específico, e seu peso relativo pode mudar 
no decorrer do tempo.  

Para Faralli (2006), os tribunais devem 
recorrer a estes últimos para resolver os 
casos difíceis (hard cases), aos quais não 
seria possível aplicar uma regra sem 
cometer uma injustiça. Assim, com a queda 
da rígida distinção entre direito e moral, 
que caracteriza o positivismo jurídico até 
Hart, abre-se um novo caminho para a 
filosofia do direito normativo, empenhada 
em questões de grande repercussão 
política e moral, em estreita conexão com 
a filosofia política e a filosofia moral 
(FARALLI, 2006).   

Com tais ideias, Dworkin provocou 
verdadeira reviravolta antipositivista na 
filosofia do direito. Uma verdadeira revolta 
da normatividade dos princípios foi 
instalada. A partir desta teoria, outras 
expoentes da teoria da normatividade dos 
princípios foram levantados, de forma a 
erigirem os princípios à categoria de 
normas, numa reflexão profunda e 
aperfeiçoada como o constitucionalismo 
contemporâneo tem visto. 

Para tanto, contribuiu sobremodo o 
jurista alemão Robert Alexy, que receptivo 
aos progressos da nova hermenêutica e às 
tendências de compreensão do fenômeno 
constitucional, cada vez mais atrelou-se à 
consideração dos valores e à 
fundamentação do ordenamento jurídico. 

Por fim, vale dizer que antes mesmo do 
jurista americano Ronald Dworkin, a 
normatividade dos princípios já havia sido 
sustentada por Jean Bouland e por Vezio 
Crisafulli. Ademais, urge destacar que 
outros juristas também contribuíram 
significativamente para o desenvolvimento 
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da nova hermenêutica constitucional, 
pautada na normatividade dos princípios. 
Neste sentido, destaca-se o trabalho de 
Larens, Grabitz e Emilio Betti. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção doutrinária da 
normatividade dos princípios provém, em 
grande parte, do empenho da Filosofia do 
Direito e da Teoria Geral do Direito em 
buscarem um campo neutro onde se possa 
superar a antinomia clássica entre o Direito 
natural do jusnaturalismo e o Direito 
Positivo do juspositivismo. 

Com efeito, a partir dos horrores da 
Segunda Guerra Mundial, no campo da 
filosofia jurídica, uma nova fase foi 
inaugurada: o pós-positivismo. Esta nova 
fase, vale lembrar, manteve a estrutura 
formalista do direito advinda do 
positivismo, porém buscou introduziu os 
valores justiça e legitimidade no sistema 
normativo. Para tanto, a proposta de 
normatização dos princípios e 
consagração dos direitos fundamentais foi 
abraçada. 

Em termos práticos, o que se viu foi que 
os novos textos constitucionais 
promulgados no pós Segunda Guerra 
Mundial acentuaram da hegemonia 
axiológica dos princípios jurídicos, 
convertidos, pois, em pedestal normativo 
sobre a qual assenta todo o edifício jurídico 
dos novos sistemas constitucionais. 

Neste processo, o passo decisivo de 
natureza qualitativa foi dado pelo jurista 
norte americano Ronald Dworkin, que com 
sua tese da conexidade entre Direito e 
Moral abalou profundamente as estruturas 
do positivismo jurídico de Hart enraizadas 
na Ciência do Direito. 

O trabalho desenvolvido por Ronald 
Dworkin resultou profunda e importante 
revolução na compreensão dos princípios 
jurídicos: admitidos, enfim e 
definitivamente, como normas jurídicas, 
normas valores com positividade maior nas 
Constituições e, em razões disso, providos 
do mais alto apreço nos sistemas jurídicos, 

porquanto passam a constituir as normas 
de eficácia suprema. 
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A postura docente frente à diversidade religiosa no ensino 
fundamental I 
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Penha3, FERRARI Renata R4 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda a postura docente frente à diversidade religiosa no Ensino Fundamental 
I, demonstrando a importância do preparo do professor em lidar com o tema em sala de aula.  Algumas 
questões são abordadas para melhor compreender as dificuldades e consequências de um possível 
despreparo. O interesse pelo tema surgiu por meio de uma experiência pessoal de uma das 
pesquisadoras e de vivências observadas no período de estágio do curso de Pedagogia. Tem como 
objetivo principal investigar a conduta docente diante da diversidade religiosa em sala de aula. O estudo 
é uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, utilizando questionário como instrumento de coleta 
de dados. Os resultados foram positivos, pois foi possível compreender a postura docente diante do 
assunto na prática e na teoria, fazendo assim um comparativo, e uma reflexão sobre as dificuldades 
em falar do tema na atualidade. Dessa maneira é importante discutir diversidade religiosa não como 
religião, mas de maneira a enriquecer o currículo e ampliar conhecimentos de maneira ética e cultural, 
sendo indispensável que o docente tenha uma boa formação inicial e que ao longo de sua carreira 
busque sempre se renovar, pois o seu aprendizado é contínuo e exige atualização. Espera-se que esta 
pesquisa provoque uma reflexão e acrescente conhecimento sobre o tema no âmbito escolar. 

Palavras-chave. Formação de professores. Diversidade Religiosa. Religião. Inclusão. 

 

 

ABSTRACT 

This article discusses the teaching attitude towards religious diversity in Elementary School I, 
demonstrating the importance of preparing the teacher to deal with the theme in the classroom. Some 
questions are addressed to better understand the difficulties and consequences of a possible lack of 
preparation. The interest in the topic arose through the personal experience of one of the researchers 
and from experiences observed during the internship period of the Pedagogy course. Its main objective 
is to investigate teaching conduct in the face of religious diversity in the classroom. The study is a 
qualitative research with a bibliographic character, using a questionnaire as an instrument of data 
collection. The results were positive, as it was possible to understand the teaching attitude towards the 
subject in practice and in theory, thus making a comparison, and a reflection on the difficulties in talking 
about the subject today. Thus, it is important to discuss religious diversity not as a religion, but in order 
to enrich the curriculum and expand knowledge in an ethical and cultural way, being essential that the 
teacher has a good initial training and that throughout his career he always seeks to renew himself, 
because their learning is continuous and requires updating. It is hoped that this research will provoke 
reflection and add knowledge about the theme at school. 

Keywords. Teacher training. Religious Diversity. Religion. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO10 

O objetivo geral da pesquisa é 
investigar a conduta docente diante da 
diversidade religiosa em sala de aula. 
Com isso investigar as leis que amparam 
o tema; reunir dados bibliográficos que 
falam sobre a diversidade religiosa no 
âmbito escolar; demonstrar a importância 
de falar desse assunto; identificar quais as 
dificuldades enfrentadas pelo professor ao 
trabalhar diversidade religiosa; 
compreender a influência do professor em 
sala de aula e comparar a prática docente 
com a fundamentação teórica.  

Esta pesquisa teve como abordagem a 
postura do professor nos dias atuais em 
relação à diversidade religiosa no Ensino 
Fundamental I, ressaltando como é 
importante um preparo por parte do 
docente para trabalhar o tema de forma 
profissional, consciente, sem agredir 
crenças e como isso afeta no 
desenvolvimento do aluno.  

De acordo com Brasil (2017, p. 434) 
“Cabe ao Ensino Religioso tratar os 
conhecimentos a partir de pressupostos 
éticos e científicos, sem privilégios de 
nenhuma crença ou convicção”. 

O interesse pelo tema surgiu por meio 
de uma experiência pessoal de uma das 
pesquisadoras. Além disso, diante das 
vivências observadas no período de 
estágio do curso de Pedagogia percebeu-
se a dificuldade do professor em lidar com 
a questão da diversidade religiosa em sala 
de aula de forma clara e respeitosa, 
gerando um desconforto por parte do 
docente através do seu despreparo em 
responder questionamentos de alunos e 
ainda impondo a sua crença. 

 
1 Acadêmicas do Curso de Pedagogia da Faculdade Novo 
Milênio. 
2Formação: Licenciada em Letras Português/Inglês (Ufjf), 
Bacharel em Direito (Unesa). Professora Mestre em 
Administração Estratégica (Anhanguera), docente no 
Curso de Pedagogia/FNM. E-
mail: vanuza.bezerra@novomilênio.br. 

É relevante falar sobre a diversidade 
que se faz presente na sociedade e 
caracteriza o contexto histórico, 
contribuindo na formação do sujeito. 

A percepção das diferenças 
(alteridades) possibilita a distinção entre o 
“eu” e o “outro”, “nós” e “eles”, cujas relações 
dialógicas são mediadas por referenciais 
simbólicos (representações, saberes, 
crenças, convicções, valores) necessários à 
construção das identidades (BRASIL, 2017, 
P.436). 

Diante do questionamento deste tema, 
de certa forma polêmico, surgiram as 
seguintes questões investigativas: Qual a 
importância de trabalhar a diversidade 
religiosa em sala de aula? Como abordar 
o tema sem ferir crenças? Os professores 
estão capacitados para lidar com a 
diversidade religiosa na sala de aula? 
Como o despreparo do professor pode 
atingir diretamente ou indiretamente o 
rendimento do aluno? 

O Brasil é um país de múltiplas 
influências religiosas desde o seu 
descobrimento, no entanto, por muito 
tempo apenas uma crença, o catolicismo 
era professada em público e imposta na 
sociedade, inclusive nas escolas.  

É sabido que a instituição escolar serviu 
à Igreja Católica para a catequese e para a 
transmissão de sua visão de mundo. Além 
disso, elementos religiosos estavam 
presentes em todos os aspectos sociais, e o 
poder da Igreja tinha grande força na 
imposição de comportamentos e 
regulamentações da sociedade (VALENTE, 
2018, p.109). 

Após lutas, resistências e 
reivindicações o Estado dá início à 
mudanças e a liberdade religiosa passa a 
ser um direito amparado por lei, em favor 
da democracia.  

3 Professora Mestre em Educação, docente  orientadora 
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4 Professora Mestre em Ciência da Religião, docente  no 
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mail: referrari74@gmail.com  . 
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A Constituição Federal de 1988 (artigo 
210) e a LDB nº 9.394/1996 (artigo 33, 
alterado pela Lei nº 9.475/1997) 
estabeleceram os princípios e os 
fundamentos que devem alicerçar 
epistemologias e pedagogias do Ensino 
Religioso, cuja função educacional, 
enquanto parte integrante da formação 
básica do cidadão é assegurar o respeito à 
diversidade cultural religiosa, sem 
proselitismos. Mais tarde, a Resolução 
CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução 
CNE/CEB nº 07/2010 reconheceram o 
Ensino Religioso como uma das cinco áreas 
de conhecimento do Ensino Fundamental de 
09 (nove) anos (BRASIL, 2017, p.433). 

Com a nova lei, o Estado desvincula da 
Igreja e se torna um país laico, onde cada 
ser humano é livre para manifestar a sua 
crença e interesse, tendo o direito de 
escolha em frequentar as aulas de Ensino 
Religioso ou não. Outro direito 
conquistado trata da lei nº 13.796, de 
janeiro de 2019 no Art. 7º - A:  

Ao aluno regularmente matriculado em 
instituição de ensino pública ou privada, de 
qualquer nível, é assegurado, no exercício 
da liberdade de consciência e de crença, o 
direito de, mediante prévio e motivado 
requerimento, ausentar-se de prova ou de 
aula marcada para dia em que, segundo os 
preceitos de sua religião, seja vedado o 
exercício de tais atividades, devendo-se lhe 
atribuir, a critério da instituição e sem custos 
para o aluno, uma das seguintes prestações 
alternativas, nos termos do inciso VIII 
do caput do art. 5º da Constituição Federal 
[...]. 

É importante que o aluno tenha seu 
direito amparado pela lei e que seja posto 
em prática como uma forma de valorizar e 
identificar seu espaço e não apresentado 
como um favor. É mostrar ao sujeito que 
ele atua de forma ativa naquele ambiente.  

Reconhecer o religioso em sua 
diversidade, ao invés de excluí-lo da escola, 
ou aprisioná-lo sob os imperativos de uma 
perspectiva proselitista 20, implica mudar 
não apenas as intenções do que se quer 
transmitir, mas os processos internos que 
são desenvolvidos (CECCHETTI, 
OLIVEIRA, 2015, p.189). 

A escola deve buscar recursos que 
visam melhorar a educação, a 
socialização e a estrutura do ambiente. 

Desta forma, as aulas devem proporcionar 
conhecimentos culturais que colaborem 
com a aprendizagem sem que haja 
doutrinação, para que o educando 
entenda a importância das diferenças. 
Conforme Lamego e Santos (2018, p.112) 
“O diálogo entre culturas no ambiente 
escolar tem possibilitado mapear aspectos 
da identidade das minorias, a diferença e 
a tolerância que formam pilares da 
educação intercultural”. A interação gera 
oportunidade de novos conhecimentos, de 
desmistificar o invisível e dá voz àqueles 
que por muitos anos foram excluídos. 
Além do mais é importante tratar desse 
assunto como forma de inclusão, visto que 
muitos alunos sofrem por questões de 
intolerância, levando-o ao afastamento da 
escola ou a omissão de sua identidade.  

A BNCC (2017, p. 434) afirma ainda 
que “[...] Dessa maneira, busca 
problematizar representações sociais 
preconceituosas sobre o outro, com o 
intuito de combater a intolerância, a 
discriminação e a exclusão”.  

Trabalhar este assunto em sala de 
aula é proporcionar um estudo sobre a 
sociedade antiga e moderna, é fazer um 
resgate da história, ao contrário disso, 
seria negar a cultura:  

A diversidade e a intolerância religiosa 
são temas tão importantes que exigem 
reflexões e debates também no âmbito da 
escola, a partir dos contextos históricos. O 
não tratamento dessa temática em sala de 
aula ou a ausência da escola em relação a 
este debate pode ser interpretado como o 
resultado de uma falta de relação entre os 
eventos históricos e a realidade social, bem 
como pela adoção de metodologias 
tradicionais ou ultrapassadas (MILANI, 2013, 
p. 18615). 

Diante da diversidade no âmbito 
escolar, é relevante que se trabalhe a 
democracia, visando assim o bem estar de 
todos, de acordo com Milani (2013, p. 
18620) “Quando a escola proporciona um 
ambiente democrático, receptivo, aberto, 
em que diferenças de religião e outras 
diferenças são encaradas como naturais o 
respeito surge também de modo 
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instintivo”. Com isso é imprescindível 
trabalhar essas questões de forma a 
contribuir na formação do sujeito enquanto 
cidadão crítico, respeitoso, conhecedor de 
outras culturas, consciente de seus 
deveres e direitos, capaz de construir um 
mundo melhor.  

Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo – se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas 
e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza (BRASIL, 2017, P. 10).  

O tema deve ser abordado em sala de 
aula de forma a não discriminar crenças, 
onde a cultura seja transmitida e 
respeitada. Conforme Lamego e Santos 
(2018, p.112) “Ao colocar a cultura como o 
centro de debates sobre diferenças, 
buscam-se reflexões sobre sociedade e 
educação, representando desafios e 
conquistas no atual cenário educacional”. 
O professor deve promover um ensino que 
favoreça a inclusão, trabalhar um currículo 
norteado pela Base Nacional Comum e 
pela parte diversificada, conhecendo seus 
alunos e atendendo às suas 
necessidades, de acordo a realidade de 
cada instituição, sem favoritismo.  

No ensino fundamental, o Ensino 
Religioso adota a pesquisa e o diálogo como 
princípios mediadores e articuladores dos 
processos de observação, identificação, 
análise, apropriação e ressignificação de 
saberes, visando o desenvolvimento de 
competências específicas (BRASIL, 2017, 
p.434). 

No entanto existe uma dificuldade em 
trabalhar a questão da diversidade 
religiosa na sala de aula, pois o professor 
não possui capacitação em sua formação 
que trate o assunto e isso implica certas 
dificuldades em lidar com 
questionamentos que fogem o currículo 
prescrito. Com isso é imprescindível o 
conhecimento das diversas culturas, para 
que saibam como conduzir as aulas. 
Dessa maneira Oliveira (apud Milani, 
2013, p. 18619) afirma: 

A escola é o espaço onde se encontra a 
maior diversidade cultural e também é o local 
mais discriminador [...]. Trabalhar as 
diferenças é um desafio para o professor [...]. 
Esses educadores não receberam uma 
formação adequada para lidar com as 
questões da diversidade e com os 
preconceitos na sala de aula e no espaço 
escolar [...]. Se o professor for detentor de um 
saber crítico, poderá questionar esses valores 
da classe dominante e saberá extrair desse 
conhecimento o que ele tem de valor universal. 

Não se deve neutralizar o tema pela falta 
de conhecimento, pois o professor precisa 
ter consciência de sua influência e de seu 
papel. Ainda nos dias atuais é possível 
encontrar educadores que buscam métodos 
tradicionais, que impossibilita o aluno 
conhecer e exercer os seus direitos. Faz 
necessário que o professor adote uma 
postura profissional, sem que haja 
manifestações particulares sobre o tema, 
pois a educação se dá também através do 
exemplo, transformando a sala de aula em 
um ambiente harmonioso e acolhedor. 

[...] Dessa forma, a função da escola seria 
formar pensadores sensatos, conciliadores, e 
para tanto é preciso que os professores se 
desprendam de seus próprios preconceitos, e 
que sejam capazes de estabelecer estratégias 
pedagógicas, para conviver com as 
diversidades. Fazer das diferenças momentos 
para enriquecer suas ações pedagógicas e 
proporcionar entendimento e respeito às 
diversas crenças religiosas (MILANI 2013, p. 
18625). 

Quando o educador não está 
preparado para discutir questões como a 
diversidade, ele abre portas para a 
intolerância, o que pode gerar conflitos e 
trazer a violência para a escola. Provoca 
assim uma exclusão da minoria e 
consequências como isolamentos, medos, 
tristezas, baixa autoestima e desinteresse 
em estudar. A tolerância é uma habilidade 
que precisa ser trabalhada na escola e para 
isso, o professor precisa se empenhar e 
demonstrar interesse. 

A intolerância poderá ser abordada 
constantemente na escola se o professor 
conhecer e reconhecer que seus alunos são 
diferentes e que deverão ser respeitadas e 
trabalhadas essas diferenças. Este trabalho 
terá êxito se os educadores acreditarem e 
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defenderem a escola como sendo um 
espaço para todos. Isso pressupõe a 
garantia de liberdade religiosa (MILANI, 
2013 p. 18625). 

Cabe à escola ter o compromisso de 
promover diálogos entre culturas, para 
que temas como intolerância não seja um 
fator cotidiano da escola, que não vire algo 
comum. Que a educação seja uma 
ferramenta a favor de uma construção de 
um mundo melhor. 

Com as mudanças atuais frente à 
sociedade, cabe uma reflexão acerca da 
atuação docente, e exigem novas práticas 
que tragam qualidade para o ensino, pois 
a formação do professor precisa ser 
contínua. Uma forma de renovar se dá 
através da formação continuada, de 
acordo com realidade e necessidade da 
escola.  

Conforme Siqueira et al (2015 p. 148) 
“A formação inicial não é suficiente para 
que o professor saiba lidar com as 
situações complexas que se apresentam 
no cotidiano escolar, sendo a formação 
continuada uma necessidade evidente 
para o docente”. Dessa forma, fica claro a 
importância do educador em buscar o 
aprimoramento diante das exigências 
contemporâneas estabelecidas, para 
melhor desempenhar seu papel, fazendo 
uma reflexão sobre suas práticas 
pedagógicas. Através do estudo é 
possível ampliar conhecimentos que 
contribuem para assuntos como a 
diversidade religiosa. 

A formação continuada assim entendida 
como perspectiva de mudança das práticas 
no âmbito dos docentes e da escola 
possibilita a experimentação do novo, do 
diferente a partir das experiências 
profissionais que ocorrem neste espaço e 
tempo orientando um processo constante de 
mudança e intervenção na realidade em que 
se insere e predomina esta formação 
(WENGZYNSKI, TOZETTO,2012, p.3). 

Essas atualizações precisam ter uma 
intenção em sua aprendizagem, para que 
não se torne algo mecânico e acumulativo, 
mas que acrescente de forma positiva na 
formação do aluno e na interferência 

cotidiana do ensino. Usando de bom 
senso e sabedoria para transformar o 
ambiente que o cerca. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo se obteve através da 
Pesquisa Exploratória, pois visa buscar 
um maior conhecimento do tema 
escolhido, proporcionando maior 
simplificação e assim torná-lo o mais claro 
possível. 

Sob o ponto de vista dos 
procedimentos técnicos o estudo se deu 
por meio da pesquisa bibliográfica. Assim 
sendo, servem de fundamentação teórica 
os seguintes autores: CECCHETTI, 
OLIVEIRA (2015), LAMEGO, SANTOS 
(2018), MILANI (2013), SIQUEIRA ET AL 
(2015) UFES (2015), WENGZYNSKI, 
TOZETTO (2012), VALENTE (2018). E os 
documentos referenciais da Educação 
Básica Brasileira: BRASIL (2017), BRASIL 
(2019). 

O estudo teve como cenário para 
pesquisa de campo uma Escola de rede 
privada, localizada no município de Vila 
Velha /ES e sua estrutura funcional realiza 
o atendimento de crianças do Ensino 
Infantil e Fundamental I. No entanto, a 
pesquisa em si envolveu os alunos do 
ensino fundamental I, entre 6 a 10 anos. 

A pesquisa teve duração de 30 dias, no 
primeiro momento as pesquisadoras 
foram à escola entregar os questionários 
impressos, sendo no total de 12 envelopes 
distribuídos para professoras do 1º ao 5° 
ano, com o intuito de obter diferentes 
experiências. Houve uma boa 
receptividade pela direção, pedagoga e a 
equipe de docentes. Foi necessário 
explicar a cada professora a importância 
da pesquisa, mostrar as perguntas e tirar 
dúvidas, com isso todas aceitaram 
responder com simpatia, sem nenhuma 
rejeição. No entanto, após várias 
tentativas, apenas 3 professoras fizeram a 
devolutiva dos formulários.  
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COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

A pesquisa de campo foi através de um 
questionário com 16 perguntas abordando 
questões referentes A Postura Docente 
Frente à Diversidade Religiosa no Ensino 
Fundamental I, obteve a devolutiva de 3 
professoras, aqui denominada 
Professoras A, B e C.  

Foi possível constatar que a 
professora A e B possuem graduação em 
Pedagogia e atuam na docência há 5 
anos, já a professora C além da 
graduação, possui pós graduação e tem 
experiência na área há mais de 11 anos. 
Ao perguntar se costumam participar de 
congresso e seminário de educação, a 
professora B respondeu que sim, mas não 
especificou quais, a professora C afirmou 
ter feito  Formação em Educação 
Especial.  

Foi questionado se o sistema de 
ensino oferta formação continuada para 
professores do Ensino Fundamental I, e a 
resposta geral foi positiva, o que vem de 
encontro com Siqueira et al (2015) que 
afirma a importância da formação 
continuada para um melhor 
desenvolvimento do professor em 
situações complexas que surgem em sala 
de aula. 

Todas afirmaram utilizar a BNCC como 
embasamento para o planejamento, assim 
ao serem indagadas se sentiam 
preparadas para tratar assuntos de 
diversidade religiosa, as professoras A e B 
responderam que sim, a professora A 
acrescentou que “Respeitando e 
entendendo sobre essa diversidade”, o 
que corrobora com  Milani (2013) que diz 
que quando a escola trabalha de forma 
democrática e natural, surge também o 
respeito. Já a professora C disse que não 
está preparada e que “O mais importante 
é trabalhar valores”, similar quando 
Oliveira (apud Milani 3013) acrescenta 
que o professor poderá trabalhar valores 

de uma forma universal sem sobressair 
classes dominantes.  

Milani (2013) afirma que a falta de 
formação adequada para professores é 
um dos elementos que mais prejudicam o 
trabalho do respeito e intolerância. Ao 
questionar as professoras sobre qual a 
maior dificuldade em lidar com uma turma 
diversificada, obteve-se como respostas:  

Professora A: “A falta de informação e o 
preconceito de alguns pais” 

Professora B: “Ainda não tive 
dificuldades”. 

Professora C: “São desafios que 
aprendemos todos os dias na educação. 
Não tem uma fórmula exata”.  

Ao perguntar sobre a importância de 
trabalhar a Diversidade Religiosa em Sala 
de aula, apenas a professora A respondeu 
que sim para esclarecimentos. A 
professora B respondeu que não “Nosso 
país é laico, penso que em sala de aula só 
devemos deixar claro que deve ter 
respeito entre as religiões, sem muitos 
detalhes, sem imposições que favoreçam 
determinada crença”, ao contrário Milani 
(2013) fala que não tratar dessa 
diversidade na escola pode ser 
interpretado como falta de relacionar a 
história e o presente contexto social. A 
professora C também respondeu não ser 
relevante e que apenas “Criar cidadãos 
bons e de caráter”, o que difere de Brasil 
(2017) ao falar sobre a importância de 
empregar na escola o diálogo sobre 
culturas e valorização individual e coletivo 
da diversidade sem qualquer preconceito. 

Foi perguntado de que maneira a falta 
de informação do professor em relação a 
diversidade religiosa pode prejudicar o 
desenvolvimento do aluno. A professora A 
respondeu, “Prejudica a partir do momento 
em que o aluno não é respeitado e não 
pode expor sua opinião”, ao contrário 
Milani (2013) diz que o professor deve 
trabalhar a intolerância e reconhecer as 
diferenças entre seus alunos. A professora 
B disse que “Quando o profissional tenta 
impor a sua religião, o seu entendimento, 
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não respeitando a religião do aluno”, 
condizente com Milani (2013) ao afirmar 
que os professores devem deixar de lado 
seus preconceitos e fazer uma conexão 
pedagógica com a diversidade, 
enriquecendo seu currículo. Já a 
professora C disse, “Acredito que os 
professores têm uma pequena base sobre 
as religiões, mas não acho necessário 
envolver esse tema no currículo”, ao dizer 
isso ela contrapõe Milani (2013) que diz a 
importância de tratar diversidade no 
âmbito escolar.  

Todas as professoras disseram não ter 
presenciado nenhum tipo de ato de 
intolerância dentro da escola e disseram 
trabalhar com recursos que contribuem 
para a inclusão, a exemplo a professora A 
utiliza: textos, trabalhos para classe e roda 
de conversas; já a professora B: Histórias 
(livros lúdicos), vídeos e bate papo; a 
professora C: Vídeos, exemplos de vida, 
materiais concretos, trabalhando valores. 

Lamego e Santos (2018) ressaltam a 
importância do diálogo entre culturas na 
formação de identidade das minorias. Ao 
perguntar sobre a postura em relação a 
diversidade religiosa na sala de aula, 
100% responderam que tratam de forma 
cultural. A professora A respondeu: 

 Infelizmente a falta de informação por 
parte da família muitas vezes impede um 
maior esclarecimento. A diversidade 
religiosa faz parte da nossa história”. A 
professora B acrescentou “Trato de forma 
cultural e superficial, buscando ressaltar 
principalmente o respeito entre as 
diferenças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar de um tema que é complexo 
como A postura Docente Frente à 
Diversidade Religiosa no Ensino 
Fundamental I, é um grande desafio desde 
a seleção do material teórico até a 
pesquisa de campo, pois nem todos estão 
dispostos a falar de algo que implica várias 
opiniões. As pesquisadoras tiveram 
dificuldades de encontrar materiais 

recentes, dando a impressão de que esse 
tema não é muito abordado entre autores, 
além disso, um grande ponto negativo foi 
à pesquisa de campo onde foram 
entregues para 12 professores 1 
questionário e apenas 03 responderam, o 
que leva a pensar que há um despreparo 
ou falta de interesse dos docentes em 
relação à essa diversidade religiosa na 
escola. Com isso houve falta de material 
necessário para desenvolver com mais 
pluralidade a pesquisa. 

Um ponto positivo na elaboração do 
artigo foi ampliar a visão no sentido de 
compreender melhor, através das 
respostas obtidas, como essa prática tem 
sido feita em sala de aula, como é 
importante falar de algo que implica no 
desenvolvimento do aluno e na harmonia 
da escola enquanto espaço democrático.  

Sendo assim, é indispensável que o 
docente tenha uma boa formação inicial e 
que ao longo de sua carreira busque 
sempre se renovar, pois o seu 
aprendizado é contínuo e exige 
atualização. É importante utilizar a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
como norteador do seu currículo, para que 
os direitos da criança sejam assegurados, 
uma vez que ao falar de Diversidade 
Religiosa na escola, não cabe um 
posicionamento pessoal ou um simples 
“achismo”, e sim uma postura profissional 
para melhor tratar a questão, além disso 
contribui para orientar o docente que não 
está preparado para tratar este tema na 
sala de aula.  

É relevante falar da diversidade 
religiosa não como religião, mas de 
maneira a enriquecer o currículo e ampliar 
conhecimentos de maneira ética e cultural, 
assim o aluno adquire novos olhares 
acerca do tema, compreendendo a 
importância do respeito e da diversidade 
na formação da sociedade. Negar ou 
omitir o tema é o mesmo que ignorar a 
história, a identidade e a realidade do país, 
e isso pode levar a sérios problemas para 
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o educando, interferindo em seu 
desenvolvimento pessoal e pedagógico.  

É comum observar em salas de aula 
uma postura inadequada do docente, 
usando de sua autoridade para impor 
determinadas regras, mas o espaço 
escolar é construído por uma diversidade 
que não cabe ser padronizada ou dividida 
entre maioria e minoria, é lugar de trabalho 
democrático. Existem vários recursos para 
se trabalhar as diferenças em sala de aula, 
uma delas é resgatar a história e entender 
a formação de cada cultura, usando de 
materiais tecnológicos para pesquisas, 
vídeos e roda de conversa, para que o 
aluno possa expressar e compartilhar suas 
experiências, sem que um determinado 
grupo sobressaia a outro. 

Considera-se que o objetivo da 
pesquisa foi alcançado, pois foi possível 
compreender a postura docente diante da 
diversidade religiosa na prática e na teoria, 
fazendo assim um comparativo, e uma 
reflexão sobre as dificuldades em falar do 
tema na atualidade. Quanto mais as 
pessoas falarem a respeito da diversidade 
religiosa, mais natural e comum se torna, 
quebrando tabus e vencendo 
preconceitos. Com isso espera-se que 
esta contribua e acrescente conhecimento 
para aqueles que buscarem uma leitura a 
respeito do tema. 

  

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Base nacional Comum 
Curricular. Ministério da Educação. 
Brasília, DF, 2017. 

9.1 ________. Lei nº 13.796, de 3 de 
janeiro de 2019. Diário Oficial da União. 
Brasília, 04 jan. 2019. Seleção 1, p. 3. 
Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/i
d/57877969/do1-2019-01-04-lei-n-13-
796-de-3-de-janeiro-de-2019-57877697> 
Acesso em: 25/05/2019 

CECCHETTI, Elcio; OLIVEIRA, Lílian 
Blanck de. Diversidade religiosa e direitos 
humanos: conhecer, respeitar e conviver. 
RIDH, Bauru, n. 4, p. 181-197, jun. 2015. 

LAMEGO, Caio Roberto Siqueira; 
SANTOS, Maria Cristina Ferreira dos. 
Multiculturalismo e educação intercultural: 
narrativas de professores sobre 
preconceito e abordagens culturais na 
escola. Dialogia, São Paulo, n. 29, p. 111-
121, mai./ago. 2018. 

MILANI, Noeli Zanatta. A escola a 
favor da diversidade religiosa: 
importância dessa abordagem em sala de 
aula. Educere. Curitiba. 2013.  

SIQUEIRA, Adriana Oliveira dos 
Santos et al. O processo de formação 
continuada de professores: ações do 
gestor escolar voltadas a transformação 
das práticas pedagógicas. Rev. EDUCA. 
Porto Velho (RO), v.2, n.3, pp. 144 – 158, 
2015. 

UFES Universidade Federal do 
Espírito Santo. Biblioteca Central. 
Normalização de referências: NBR 
6023:2002. Vitória, ES: Biblioteca, 2015. 

UFES Universidade Federal do 
Espírito Santo. Biblioteca Central. 
Normalização e apresentação de 
trabalhos científicos e acadêmicos. 
Vitória, ES: Biblioteca, 2015. 

VALENTE, Gabriela Abuhab. 
Laicidade, Ensino Religioso e 
religiosidade na escola pública brasileira: 
questionamentos e reflexões. Pro-
Posições. v. 29, n. 1 (86),  jan./abr. 2018. 

2
6

146



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

WENGZYNSKI, Danielle Cristiane; 
TOZETTO, Suzana Soares. A formação 
continuada face às suas contribuições 
para a docência. IX ANPED SUL. 2012. 
Ponta Grossa – PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Preço vil: (in) aplicabilidade à Lei de Alienação Fiduciária de bem 
imóvel 

 
CAMPANARO Sandro P1 

 

RESUMO 

A lei 9.514/97 dispõe sobre procedimento especial de alienação fiduciária de bem imóvel como 
garantia de operações de empréstimo ou financiamento, prevendo em caso de inadimplência do 
devedor fiduciante procedimento extrajudicial para a solução do débito, com notificações que 
oportunizam a purgação da mora com a consequência de se ver consolidada a propriedade em nome 
do credor fiduciário acaso a dívida não seja satisfeita, inaugurando após a consolidação a necessária 
alienação em público leilão com previsão de um segundo leilão, sendo frustrado o primeiro. O segundo 
leilão permite que a arrematação se realize pelo preço igual ao valor correspondente à dívida e 
despesas. Realizado o segundo leilão, com ou sem arrematante, o credor fiduciário deverá promover 
a quitação da dívida e repassar ao devedor fiduciante o saldo que sobejar, se houver. O presente artigo 
tem por objeto verificar a aplicabilidade do instituto do preço vil (como causa de invalidação da 
arrematação), previsto no Código de Processo Civil para leilão judicial de bens do devedor para 
satisfação de dívidas executados judicialmente, ao valor de arrematação do segundo leilão previsto 
pela Lei especial de alienação fiduciária de bem imóvel. 

Palavras-chave: alienação fiduciária,  lei especial,  procedimento extrajudicial, preço vil 

 

 

ABSTRACT 

Law 9,514/97 provides for a special procedure for fiduciary alienation of real estate as collateral 
for loan or financing operations, providing for an extrajudicial procedure for the settlement of the debt in 
the event of default by the fiduciary debtor, with notifications that provide for the payment of the debt in 
arrears with the consequence that the property is consolidated in the name of the fiduciary creditor if the 
debt is not satisfied, inaugurating after consolidation the necessary sale in a public auction with provision 
for a second auction, the first being frustrated. The second auction allows the discharge to be carried 
out at a price equal to the amount corresponding to the debt and expenses. Once the second auction is 
held, with or without a winning bidder, the fiduciary creditor shall promote the settlement of the debt and 
pass on to the fiduciary debtor the balance that remains, if any. The purpose of this article is to verify 
the applicability of the vile price institute (as a cause of invalidation of the auction), foreseen in the Code 
of Civil Procedure for the judicial auction of the debtor's assets for the satisfaction of debts executed 
judicially, to the value of the auction of the second auction foreseen in the Special Law of Fiduciary 
Disposal of Real Estate. 

Keywords.fiduciary alienation, special law, ou-of-court proceedings, vile price 
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INTRODUÇÃO11 

A Lei nº 5.914/1997 regula em seu bojo 
o procedimento extrajudicial para 
alienação de coisa imóvel dada em 
garantia de contratos de empréstimo ou 
financiamento, com previsão de 
instrumentos e procedimentos a serem 
observados pelo credor fiduciário, tais 
como a elaboração do contrato com as 
cláusulas mínimas exigíveis pela Lei, a 
notificação em caso de inadimplemento do 
devedor fiduciante, a purgação da mora, a 
consolidação da propriedade em 
decorrência de não satisfação do débito, o 
público leilão e a quitação da dívida. 

No ordenamento jurídico brasileiro o 
direito material não realizado 
voluntariamente conduzirá o prejudicado a 
buscar os meios legais para sua 
realização, sendo certo que nem todo 
direito material conseguirá ser viabilizado 
por um procedimento comum e padrão, 
aplicado a uma grande massa de 
questões jurídicas. 

Dada as características e 
especificidades que encerram um direito 
material, será necessário criar 
procedimentos judiciais ou mesmo 
extrajudiciais que possam 
adequadamente viabilizá-los, 
proporcionando-lhe a efetiva realização. 

Leis especiais podem ser criadas 
contendo procedimentos especiais a 
serem veiculados judicialmente, ou, 
extrajudicialmente, justamente em razão 
da inadequação do procedimento comum. 
Dada as suas especificidades e os fins por 
ela colimados, a Lei 9.514/1997 entrou em 
vigor contendo, a exemplo de outros 
diplomas legais vigentes, procedimento 
extrajudicial de alienação fiduciária de 
coisa imóvel.  

O presente artigo tem por objeto 
analisar a possibilidade de aplicação do 
instituto do preço vil, contido no Código de 

 
11 Advogado e Diretor-Tesoureiro da OAB - Subseção 

Vila Velha-ES. Mestre em Sociologia Política – 
Universidade Vila Velha (UVV-ES), especialista em direito 
civil e processo civil pela UNESC (ES), professor de 

Processo Civil, ao segundo leilão previsto 
na Lei especial em questão, utilizando-se 
para tanto a revisão da literatura jurídica, 
a interpretação dos normativos legais e o 
comportamento jurisprudencial nacional a 
respeito do tema, cujo resultado poderá 
contribuir para estabelecer-se uma 
interpretação jurídica que possa conduzir 
a uma segurança jurídica na execução do 
procedimento extrajudicial da vigente lei 
extraordinária. 

 

 

- (In) aplicabilidade do preço vil à Lei 

9.514/1997 

A lei especial 9.514/1997 dispõe sobre 
o Sistema de Financiamento Imobiliário, 
institui a alienação fiduciária de coisa 
imóvel e ainda dá outras providências. 
Estabelece em seu art. 22 que a alienação 
de coisa imóvel regulada por essa lei 
reveste-se de negócio jurídico onde o 
devedor – fiduciante, para fins de garantia, 
contrata a transferência ao credor – 
fiduciário – da propriedade resolúvel de 
coisa imóvel. 

 A alienação fiduciária – que pode ser 
contratada tanto por pessoa física como 
jurídica - é uma garantia de que o negócio 
jurídico firmado decorrente de operações 
de empréstimo ou financiamento sejam 
cumpridos. Acaso não sejam, tornando-se 
o fiduciante inadimplente, deflagra-se o 
procedimento previsto na lei para que o 
fiduciário possa receber o valor devido em 
decorrência da operação pactuada. 

O contrato onde se estabelecer a 
alienação fiduciária de bem imóvel deve 
conter cláusulas que contemplem o 
disposto no art. 24, dentre elas, destaca-
se: “a indicação, para efeito de venda em 
público leilão, do valor do imóvel e dos 
critérios para a respectiva revisão” (inciso 
VI), e a “a cláusula dispondo sobre os 

graduação e pós-graduação latu sensu em Direito da 
Faculdade Novo Milênio (ES, e-mail: 
sandro.campagnaro@novomilenio.br 
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procedimentos de que trata o art. 27” 
(inciso VII). Se constitui a propriedade 
fiduciária de coisa imóvel mediante 
registro do negócio jurídico perante o 
Registro de Imóveis competente (art. 23). 

Uma vez vencida a dívida – total ou 
parcialmente – procederá o fiduciário na 
forma do § 1º do art. 26, onde o fiduciante 
será intimado para no prazo de quinze 
dias satisfazer a obrigação vencida e 
todas aquelas que venceram até a data do 
pagamento, com todos os acréscimos 
contratuais e legais previstos, além de 
outras obrigações ali consignadas. O 
procedimento da intimação deverá 
observar o quanto estabelecido nos 
parágrafos 3º, 3º-A (Incluído pela Lei 
13.465/2017), 3º-B (ncluído pela Lei 
13.465/2017.) e 4º(Redação dada pela Lei 
13.043/2014). 

Decorrido o prazo de quinze dias 
previsto no parágrafo primeiro do art. 26, 
sem a satisfação do débito, estará o 
fiduciante constituído em mora, 
consolidando-se assim a propriedade do 
imóvel em nome do fiduciário, nos termos 
previstos no parágrafo sétimo, com a 
redação dada pela Lei nº 10.931/2004. 

A consolidação da propriedade será 
averbada no registro de imóveis trinta dias 
após decorrido o prazo de quinze dias 
previsto no § 1º do art. 26 (§ 1º do art. 26-
A), podendo o fiduciante, até a data da 
averbação da consolidação da 
propriedade (§ 2º do art. 26-A), pagar as 
parcelas vencidas e as despesas de que 
trata o inciso II do § 3º do art. 27 (O artigo 
26-A e seus parágrafos 1º e 2º foram 
incluídos por força da Lei 13.465/2017.). 

Consolidada a propriedade imóvel em 
nome do fiduciário, terá ele o prazo de 
trinta dias, contados do registro de que 
trata o § 7º do art. 26, para promover um 
público leilão para a alienação do imóvel 
(art. 27). 

A lei de alienação de coisa imóvel 
estabelece que no primeiro leilão o maior 
lance deve ser superior ao valor do imóvel, 

estipulado na forma do inciso VI e do 
parágrafo único (Incluído pela Lei 
13.465/2017) do art. 24, conforme se 
depreende do § 1º (Redação dada pela Lei 
13.465/2017.) do art. 27. Acaso o maior 
lance seja inferior ao valor do imóvel 
previsto para o primeiro leilão, será 
realizado o segundo leilão, quando então 
será aceito o maior lance que for igual ou 
superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos 
legais, inclusive tributos, e das 
contribuições condominiais (§ 2º do art. 
27). 

Importante consignar a inclusão dos 
parágrafos 2º- A e B (Incluídos pela Lei 
13.465/2017.) ao artigo 27, onde naquele 
prevê as comunicações ao devedor para 
os fins do disposto nos §§ 1o e 2o  do 
mesmo artigo, enquanto que nesse é 
assegurado ao devedor fiduciante, após a 
averbação da consolidação da 
propriedade fiduciária e até a data da 
realização do segundo leilão, o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por 
preço correspondente ao valor da dívida, 
somado os encargos e despesas de que 
trata o § 2º, além dos impostos, dos 
procedimentos de cobrança e leilão, 
encargos tributários, despesas que foram 
exigidas para a nova aquisição do imóvel, 
além de custas e emolumentos. 

Trata-se de uma nova aquisição da 
propriedade por parte do fiduciante, já que 
consolidada em nome do fiduciário, sendo 
que pelo preço correspondente ao valor da 
dívida, encargos e despesas que 
representará o preço mínimo do lance no 
segundo leilão. 

Ao longo de todo o procedimento 
extrajudicial verifica-se que a lei prevê 
notificações de ciência e assegura ao 
devedor fiduciante várias oportunidades 
de solução do inadimplemento até que 
ocorra a consolidação da propriedade e, 
mesmo após a sua averbação e até a data 
do segundo leilão, ainda lhe possibilita o 
exercício da preferência para realizar a 
aquisição do bem imóvel pelo valor da 
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dívida, encargos e despesas de que trata 
o § 2º do art. 27, evitando-se assim a 
mesma aquisição por terceiros – em 
segundo leilão - nas mesmas condições. 

Ocorrendo o segundo leilão e havendo 
lance que supere o valor da dívida e das 
despesas e encargos, o credor entregará 
ao devedor a importância que sobejar, o 
que importará em recíproca quitação (§ 4º 
do art. 27). Entretanto, se o maior lance for 
inferior ao valor previsto no § 2º, 
considerar-se-á extinta a dívida e 
exonerado o credor da obrigação de que 
trata o § 4º (§ 5º do art. 27). Neste caso, o 
credor dará ao devedor quitação da dívida, 
no prazo de cinco dias a contar da data do 
segundo leilão (§ 6º). 

A mesma consequência ocorrerá 
quando no segundo leilão não houver 
lance; ou seja, considerar-se-á também 
extinta a dívida. Esse é o entendimento 
pacificado do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ,2028, grifo nosso), em 
interpretação conforme do § 5° do art. 27: 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. 
LEILÕES. FRUSTRAÇÃO. PRETENSOS 
ARREMATANTES. NÃO 
COMPARECIMENTO. LANCES. 
INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial 
interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 2015 
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. 
Cinge-se a controvérsia a definir se o § 5º do 
art. 27 da Lei nº 9.514/1997 é aplicável às 
hipóteses em que os dois leilões realizados 
para a alienação do imóvel objeto da alienação 
fiduciária são frustrados, não havendo 
nenhum lance advindo de pretensos 
arrematantes. 3. Vencida e não paga a dívida, 
o devedor fiduciante deve ser constituído em 
mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob 
pena de a propriedade ser consolidada em 
nome do credor fiduciário com o intuito de 
satisfazer a obrigação. Precedente. 4. 
Inexistindo a purga da mora, o credor fiduciário 
terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do 
registro de averbação da consolidação da 
propriedade na matrícula do respectivo imóvel, 
para promover o leilão público com o objetivo 
de alienar o referido bem. 5. O § 5º do art. 27 
da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em 
que não houver, no segundo leilão, 
interessados na aquisição do imóvel, 
fracassando a alienação do bem, sem a 

apresentação de nenhum lance. 6. Na 
hipótese, frustrado o segundo leilão do 
imóvel, a dívida é compulsoriamente 
extinta e as partes contratantes são 
exoneradas das suas obrigações, ficando o 
imóvel com o credor fiduciário. 7. Recurso 
especial provido. 

Esse é o procedimento extrajudicial de 
alienação fiduciária de bem imóvel 
prevista na Lei 9.514/1997. Trata-se de 
procedimento próprio e específico para 
alienação em público leilão extrajudicial de 
bens imóveis objeto de garantia 
decorrente de negócio jurídico firmado nos 
termos dessa lei. 

A questão posta em análise e verificar 
se o instituto do preço vil previsto no art. 
891 e parágrafo único do Código de 
Processo Civil, para leilões judiciais 
realizáveis em prol de satisfação de 
dívidas judicialmente cobradas, aplica-se 
ao segundo leilão previsto no § 2º do art. 
27 da Lei especial em questão. 

O procedimento do leilão judicial está 
previsto no artigo 879 e seguintes do 
Código de Processo Civil, visando a 
satisfação de um crédito judicialmente 
cobrado mediante a expropriação de bens 
existentes em nome do devedor. Prevê 
providências a cargo do juiz como a 
fixação do prazo para a efetivação da 
alienação, a forma de publicidade, o preço 
mínimo, as condições de pagamento, as 
garantias, além do edital com a previsão 
de primeiro e segundo leilão - frustrado o 
primeiro, o preço vil, entre outras 
disposições inerentes ao procedimento. 

A lei processual civil estabelece as 
condições em que se configura o preço vil, 
especificamente no parágrafo único do art. 
891: “Considera-se vil o preço inferior ao 
mínimo estipulado pelo juiz e constante do 
edital, e, não tendo sido fixado preço 
mínimo, considera-se vil o preço inferior a 
cinquenta por cento do valor da 
avaliação.”  

A consequência legal, uma vez 
configurado, será a invalidação da 
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arrematação e a realização de um novo 
leilão (incido I, § 1º, do art. 903). 

O procedimento de alienação 
extrajudicial da referida Lei especial foi 
criado para fins específicos previstos na 
própria lei, razão pela qual adotou um 
procedimento próprio que só se aplica, a 
princípio, as circunstâncias nela previstas, 
de modo que não se aplica a qualquer tipo 
de alienação de imóvel em garantia, razão 
pela qual traz em seu bojo regramento 
único, específico e adequado aos fins 
colimados por essa Lei extravagante, que 
continua em vigor. 

Para Melhim Namem Chalhub (2016), 
autor do anteprojeto da Lei de alienação 
fiduciária de bens imóveis, a Lei 
9.514/1997 veio suprir uma importante 
lacuna no sistema de garantias previsto no 
ordenamento jurídico:   

A Lei 9.514, de 20 de novembro de 
1997, ao disciplinar a alienação fiduciária de 
bens imóveis, veio suprir importante lacuna 
do sistema de garantias do direito brasileiro, 
dotando o ordenamento de instrumento que 
permite sejam as situações de mora, nos 
financiamentos imobiliários e nas operações 
de crédito com garantia imobiliária, 
recompostas em prazos compatíveis com as 
necessidades da economia moderna, a 
exemplo do que há muito se verifica no 
âmbito dos financiamentos de bens móveis. 

Chalhub (2017), citando Alves (1979, 
p. 3), consignou que as garantias até 
então “existentes nos sistemas jurídicos 
de origem romana”, como a hipoteca, o 
penhor e a anticrese, “não satisfaziam a 
uma sociedade industrializada, nem 
mesmo nas relações creditícias entre 
pessoas físicas, pois apresentam graves 
desvantagens pelo custo e morosidade 
em executá-las”. 

Considerando Chalhub (2017) que a 
morosidade da execução das garantias 
“inibe a aplicação de recursos no setor 
imobiliário e a concessão de empréstimos 
e financiamentos com garantia 
imobiliária”, consigna que a referida Lei 
especial tem em vista 

criar condições necessárias para 
revitalização e expansão do crédito 
imobiliário e, partindo do pressuposto de que 
o bom funcionamento do mercado, com 
permanente oferta de crédito, depende de 
mecanismos capazes de imprimir eficácia e 
rapidez nos processos de recomposição das 
situações de mora, regulamentou a 
alienação fiduciária como garantia nos 
negócios imobiliários.     

A especificidade da Lei especial não 
prevê um terceiro leilão quando o lance 
não for igual ou superior ao valor da dívida 
no segundo leilão. Neste caso, a 
consequência será considerar-se extinta a 
dívida, conforme dispõe o § 5º do art. 27: 
“Se, no segundo leilão, o maior lance 
oferecido não for igual ou superior ao valor 
referido no § 2º, considerar-se-á extinta a 
dívida e exonerado o credor da obrigação 
de que trata o § 4º”. 

Aplica-se a mesma consequência – 
extinção da dívida do devedor – quando 
também inexistir lance no segundo leilão, 
segundo entendeu o Superior Tribunal de 
Justiça em interpretação ao referido 
dispositivo legal, conforme se viu no 
acórdão acima colacionado. 

Deflui-se do texto da Lei extraordinária 
que o preço mínimo do segundo leilão não 
guarda correlação com o valor do primeiro 
leilão, na medida em que a arrematação 
pode se dar no mesmo valor da dívida e 
despesas, como também pode sobejar. 
De modo que a lei especial de alienação 
fiduciária de imóvel não prevê como 
requisito uma proporção entre o valor de 
avaliação para o primeiro leilão e o valor 
mínimo para o segundo leilão. 

A respeito do procedimento dos leilões 
e de sua legalidade, assim se manifestou 
o Ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas 
Cueva, em voto condutor quando do 
julgamento do REsp n. 1.654.112/SP 
(STJ,2018): 

No primeiro leilão, somente ocorrerá a 
arrematação se for dado lance igual ou 
superior ao valor da avaliação do imóvel. No 
segundo leilão, todavia, será aceito o maior 
lance oferecido, desde que seja igual ou 
superior ao valor da dívida, incluindo as 
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despesas, os prêmios de seguro, os 
encargos legais e as cotas condominiais. Na 

primeira hipótese, o devedor fiduciante 
receberá, em regra, a importância que 
ultrapassar o valor da dívida e das despesas. 
Na segunda situação, são observados os 
mesmos critérios, se houver, é claro, saldo a 
receber, tendo em vista que o lance poderá 
corresponder exatamente ao valor integral 

do débito.  

No segundo leilão, portanto, o lance 
poderá corresponder exatamente ao valor 
do débito e despesas, e assim, neste 
caso, não haverá nenhum saldo a receber 
por parte do devedor fiduciante, não 
havendo que se perquirir se o valor do 
débito e despesas guarda ou não uma 
proporção em relação à avaliação do 
imóvel que serviu de base para o primeiro 
leilão; vale dizer: não há que ser perquirir 
se houve ou não preço vil de arrematação 
nos termos como posto no parágrafo único 
do art. 891 do CPC. 

O preço vil de arrematação aplica-se a 
situações gerais para caso de leilão de 
bens para fazer frente a execução de 
débitos judiciais de diversas naturezas. 
Quando a venda do bem é feita 
judicialmente dentro dos parâmetros da 
proporcionalidade prevista legalmente, em 
segundo leilão, e acaso não seja suficiente 
para fazer frente ao valor total da dívida, a 
consequência não será a extinção do 
débito judicial, posto que não há previsão 
no Código de Processo Civil para isso. Na 
Lei especial em relevo, o procedimento é 
diverso, como visto. 

Acolher a tese do preço vil aplicando 
norma geral (Código de Processo Civil) 
sobre norma especifica (Lei n. 
9.514/1997), é negar vigência a esta e 
criar requisito que a própria lei por opção 
política legislativa não criou. 

A respeito da especificidade das 
regras de regência da Lei 9.514/97 e sua 
prevalência, afastando-se inclusive o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
vale trazer a colação o seguinte 
precedente do STJ (2020): 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE 
VALORES. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 
ARTS. 26 E 27 DA LEI 9.514/97. NORMA 
ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O 
CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça já firmou entendimento de que, 
ocorrendo o inadimplemento de devedor 
em contrato de alienação fiduciária em 
garantia de bens imóveis, a quitação da 
dívida deverá observar a forma prevista 
nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, por se 
tratar de legislação específica, o que 
afasta, por consequência, a aplicação do art. 
53 do CDC. 

Precedentes. 

2. Agravo interno desprovido.  

Aplicar a todos os casos de alienação 
fiduciária de coisa imóvel o preço vil como 
requisito de validade, seria subverter o 
instituto criado pela Lei especial, tornando 
inócua a arrematação em segundo leilão, 
mesmo que o lance vencedor seja igual ao 
valor da dívida e despesas, acaso o valor 
arrematado não guarde a devida 
proporção em relação a avaliação do bem 
para o primeiro leilão. 

De outro prisma, importante ainda 
notar que quando não houver lance no 
segundo leilão ou mesmo quando for 
inferior à dívida, compulsoriamente estará 
extinta a dívida e as partes contratantes 
estarão exoneradas das suas obrigações, 
ficando o imóvel com o credor fiduciário, 
conforme interpretação dada pelo 
Superior Tribunal de Justiça a respeito do 
§ 5°do art. 27 da Lei especial. Em síntese: 
o imóvel ficará com o credor fiduciário pelo 
valor da dívida. E nem por isso considera-
se enriquecimento sem causa (art. 884 do 
CC), cujo procedimento foi reafirmado em 
interpretação dada pelo Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se extrai do acórdão 
acima colacionado. 

A respeito da não aplicação do preço 
vil ao leilão extrajudicial previsto na Lei nº 
9.514/1997, confira a seguinte 
jurisprudência (TJDFT, 2013): 
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Consolidação da propriedade. Leilão 
extrajudicial. Valor da arrematação. Preço 
vil. Consignação em pagamento. 

I. (…) 

III. Diante da cláusula de alienação 
fiduciária prevista no contrato, transcorrido o 
prazo concedido para purgação da mora 
sem que os promitentes compradores 
tenham comparecido para efetuar o 
pagamento do débito, consolida-se a 
propriedade do imóvel em nome da 
promitente vendedora, autorizando a 
realização de leilão extrajudicial. 

IV. Respeitados os termos do contrato e 
o disposto no art. 27, § 2.º, da Lei 
9.514/1997, ‘não há se falar em arrematação 
por preço vil.’ (…) 

VI. Negou-se provimento aos recursos.  

A respeito do lance por preço vil ou 
mesmo a anulação da arrematação por 
preço vil, em caso de leilão judicial – 
interpretando a norma processual 
correspondente, vale trazer a colação as 
seguintes lições do processualista 
Humberto Theodoro Jr. (2019): “Recusado 
o lanço por preço vil, é como se a licitação 
tivesse se encerrado sem licitante. Ficará, 
assim, aberta ao credor a possibilidade de 
requerer a adjudicação. O mesmo 
acontecerá se a arrematação vier a ser 
anulada por igual motivo.”  

Portanto, na hipótese de haver recusa 
de lance por preço vil – em leilão judicial - 
isso permitiria ao credor a possibilidade de 
requer a adjudicação, posto que 
equivaleria ao encerramento de uma 
licitação sem licitantes, assim como seria 
possível também adjudicar se a 
arrematação fosse anulada por igual 
motivo - preço vil, o que leva a concluir 
naturalmente que se houvesse 
judicialmente a anulação por preço vil da 
arrematação em segundo leilão 
decorrente da Lei 9.514/1997, então 
equivaleria ao encerramento do segundo 
leilão sem arrematantes, aplicando-se 
então o disposto no § 5º do art. 27 dessa 
Lei, com a interpretação dada pelo STJ 
(compulsoriamente extinta a dívida e as 
partes contratantes estariam exoneradas 
das suas obrigações, ficando o imóvel 

com o credor fiduciário). Isso demonstra 
que não haveria utilidade para o 
postulante interessado numa declaração 
de nulidade com base em preço vil perante 
o segundo leilão realizado nos termos da 
lei extravagante em questão. 

Para a lei processual civil, a verificação 
do porcentual de cinquenta por cento entre 
o preço da arrematação e o valor da 
avaliação só ocorrerá se não houver preço 
mínimo do bem fixado pelo juiz e 
constante do edital (parágrafo único do art. 
891). Havendo, o lance poderá ser 
equivalente ao preço mínimo fixado pelo 
juiz e constante do edital. 

Por força do art. 880, § 1º, e art. 885, 
do Código de Processo Civil, cabe ao juiz 
fixar o preço mínimo do bem, assim como 
a forma de pagamento e as garantias. 
Como a arrematação abaixo do preço 
mínimo é considerada preço vil (art. 891, 
parágrafo único, do CPC), e pode ocorrer 
inclusive em relação ao primeiro leilão, é 
fundamental então que haja a definição do 
preço vil pelo juiz (DIDIER JR. et al., 2017, 
p. 923). 

O outro critério para se apurar o preço 
vil, consistente em preço inferior a 
cinquenta por cento do valor da avaliação, 
só será verificado acaso o preço mínimo 
do imóvel, por qualquer razão, não tenha 
sido fixado pelo juiz, conforme leciona o 
Prof. Didier Jr. et al. (2017, p. 923): “Se por 
qualquer razão o preço mínimo não 
houver sido estipulado, o CPC prevê outro 
critério para a apuração da vileza: será vil 
o preço inferior a cinquenta por cento do 
valor da avaliação (art. 891, par. ún., 
CPC)”. Portanto, fixado o preço mínimo do 
bem imóvel, não há que se verificar se a 
arrematação foi ou não inferior a cinquenta 
por cento do valor da avaliação. 

Nesse sentido, diversos autores 
corroboram com a visão do Prof. Didier Jr.: 
NEVES, 2016; MARONI, 2017; MEDINA, 
2017; CÂMARA, 2018; GONÇALVES, 
2018; ALVIN, 2019; BUENO, 2029; 
THEODORO Jr, 2019. 
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A Lei especial de alienação fiduciária 
de bem imóvel prevê no § 2º do artigo 27 
que o valor mínimo do lance em segundo 
leilão será o correspondente à dívida e 
encargos, que constará do edital, sendo 
certo que tanto o valor do imóvel para fins 
de venda em público leilão, como os 
procedimentos de que trata o art. 27 da lei 
extravagante devem constar do contrato 
que serve de título ao negócio fiduciário, 
conforme se depreende dos incisos VI e 
VII do art. 24. 

Cotejando os procedimentos, conclui-
se que havendo preço mínimo para o 
lance em segundo leilão previsto na Lei 
especial de regência (§ 2º do art. 27), 
assim como a definição do que se entende 
por dívida e despesas para esse fim (§ 3º), 
não há como aplicar o preço vil com base 
na segunda parte do parágrafo único do 
artigo 891 do CPC (“não tendo sido fixado 
preço mínimo, considera-se vil o preço 
inferior a cinquenta por cento do valor da 
avaliação”), na medida em que o preço 
mínimo é fixado pela lei e deverá constar 
do negócio fiduciário firmado pelas partes. 

Dessa forma, a aplicação do parágrafo 
único do art. 891 do CPC, se fosse 
aplicada à lei especial de alienação 
fiduciária de bem imóvel, uma vez 
superado os argumentos já expostos, teria 
que ser com a interpretação que é dada ao 
leilão judicial (por isonomia), sendo que 
ainda assim ficaria superado em razão de 
que o preço mínimo para o segundo leilão 
já está estabelecido em lei especial e no 
negócio jurídico firmado pelas partes, o 
que conduziria a inaplicabilidade de tal 
instituto à Lei especial em questão. 

O procedimento de público leilão 
extrajudicial para a resolução do negócio 
jurídico e para a satisfação do crédito 
previsto na Lei 9.514/97 não é novidade 
para o ordenamento jurídico brasileiro, 
posto que similar ocorre nos 
procedimentos previstos no Decreto-lei 
70/1966 e na Lei 4.591/1964. Da mesma 
forma, mutatis mutandis, em relação à 

alienação fiduciária de coisa móvel 
prevista Decreto-lei 911/1969. 

O Supremo Tribunal Federal já 
reconheceu a constitucionalidade do 
procedimento do Decreto-lei 70/1966,  

EMENTA: EXECUÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. 
CONSTITUCIONALIDADE. Compatibilidade 
do aludido diploma legal com a Carta da 
República, posto que, além de prever uma 
fase de controle judicial, conquanto a 
posteriori, da venda do imóvel objeto da 
garantia pelo agente fiduciário, não impede 
que eventual ilegalidade perpetrada no curso 
do procedimento seja reprimida, de logo, 
pelos meios processuais adequados. 
Recurso conhecido e provido (STF, RE 
223075. Relator: Min. Ilmar Galvão. Primeira 
Turma, j. 23/06/1998, DJ 06/11/1998, 
Brasília-DF. Disponível em: < 
https://www.stf.jus.br>.  Acesso em: 27 nov. 
2020). 

EMENTA: - Execução extrajudicial. 
Recepção, pela Constituição de 1988, do 
Decreto-Lei n. 70/66. - Esta Corte, em vários 
precedentes (assim, a título exemplificativo, 
nos RREE 148.872, 223.075 e 240.361), se 
tem orientado no sentido de que o Decreto-
Lei n. 70/66 é compatível com a atual 
Constituição, não se chocando, inclusive, 
com o disposto nos incisos XXXV, LIV e LV 
do artigo 5º desta, razão por que foi por ela 
recebido. Dessa orientação não divergiu o 
acórdão recorrido. - Por outro lado, a questão 
referente ao artigo 5º, XXII, da Carta Magna 
não foi prequestionada (súmulas 282 e 356). 
Recurso extraordinário não conhecido (STF, 
2001). 

O STF também reconheceu a 
constitucionalidade da Lei 4.591/64 

Não tem relevância na espécie a alegação de 
ofensa ao art. 116 da Lei Magna, eis que a 
decisão recorrida não deu pela 
inconstitucionalidade do art. 63 da Lei 4.591, 
de 1964, referindo-se apenas à sua duvidosa 
constitucionalidade. A decisão impugnada 
assentou, sobremodo, no exame da prova e 
na interpretação de cláusulas contratuais. 
Aplicação das súmulas 279 e 454. 
Finalmente, não está positivada negativa de 
vigência ao direito federal, inexistindo, a par 
disso, dissenso de julgados (STF, 1972). 

De igual forma se manifestou a 
Suprema Corte sobre o Decreto-lei 
911/1969.   

EMENTA: - Alienação fiduciária. Busca e 
apreensão. Recurso extraordinário de que 
não se conhece, por não se configurar a 
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alegada incompatibilidade entre o disposto 
nos itens XXXVII e LV do art. 5º da 
Constituição e o procedimento estabelecido 
pelo Decreto-lei nº 911-69 (STF,1997).  

Tendo por fundamento a 
constitucionalidade e semelhanças do 
Decreto-lei 70/1966, da Lei 4.591/64 e do 
Decreto-lei 911/1969, tribunais em 
decisões a respeito do procedimento 
previsto na Lei 9.514/97 têm reafirmado a 
sua constitucionalidade, a exemplo do 
TJRJ (2002), no seguinte aresto, cujo 
excerto se traz a colação naquilo que 
interessa: 

Financiamento imobiliário garantido por 
alienação fiduciária. Aplicação dos 
dispositivos da Lei n° 9.514/97. Alegação de 
inconstitucionalidade manifesta das normas 
legais, que instituíram o procedimento 
extrajudicial para a resolução do negócio 
jurídico e para a satisfação do crédito do 
fiduciário, inconfigurada. Hipótese que se 
assemelha a do Decreto-Lei nº 70/66, cuja 
constitucionalidade de seus dispositivos já 
foi afirmada pelo STF. Procedimento 
extrajudicial que não constitui novidade em 
nosso ordenamento jurídico, sendo adotado 
em outros diplomas legais. Ausência de 
afronta aos princípios do devido processo 
legal, da inafastabilidade da jurisdição, do 
contraditório e da ampla defesa. Devedores 
comprovadamente inadimplentes há longo 
tempo que, notificados regularmente, não 
emendaram sua mora, nem consignaram 
qualquer valor. Ausência da aparência do bom 
direito e da plausibilidade jurídica das 
alegações dos agravados. Revogação da 
liminar deferida contra texto expresso de lei, 
cuja vigência e eficácia não foram 
suspensas. Recurso provido.  

Vigência e constitucionalidade do 
procedimento inserto na Lei 9.514/97 
importam em total aplicabilidade das 
disposições legais nela previstas, 
inclusive, a arrematação em segundo 
leilão pelo preço igual ou superior ao valor 
da dívida e encargos – preço mínimo – de 
que trata o § 2º do art. 27, sem qualquer 
outra condição ou observância em relação 
a esse valor e o da avaliação do bem 
imóvel constante do primeiro leilão, dada 
a sua especificidade e os fins por ela 
almejados. 

Não obstante, não se pode impedir o 
direito de acionar a Justiça, seja o credor 
ou o devedor, para a reparação de 
eventuais danos em caso de 
irregularidade que tenham ocasionado 
lesão ao direito do prejudicado, posto que 
é assegurado a todos o direito de acesso 
à justiça, não podendo a lei excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito, conforme dispõe o art. 
5º, inciso XXXV, da CF/88). 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo analisou as 
disposições legais contidas na Lei de 
alienação fiduciária de coisa imóvel, no 
código de processo civil, bem como as 
interpretações doutrinárias e a 
jurisprudência nacional a respeito, a fim de 
verificar a possibilidade de aplicação do 
preço vil ao segundo leilão previsto na Lei 
especial. 

O procedimento extrajudicial de 
alienação de coisa imóvel previsto na Lei 
Especial, a exemplo de outros normativos 
legais existentes, encontra-se vigente e 
com constitucionalidade reafirmada por 
decisões judiciais. Possui procedimento 
específico e adequados ao tipo de 
alienação fiduciária tratada no diploma 
legal. 

O instituto do preço vil está previsto em 
norma de aplicação geral concernentes a 
execução em juízo de débitos variados, 
contendo procedimento próprio para a 
realização do leilão judicial, com 
providências a cargo do juiz definidas por 
lei, como a fixação do preço mínimo, forma 
de pagamento e garantias. 

Os critérios que norteiam e definem o 
preço vil, como causa de invalidade da 
arrematação, são dois: sendo que o 
primeiro ocorre quando o preço é inferior 
ao mínimo estabelecido e, o segundo, só 
será aferido se o primeiro não for fixado 
pelo juiz, que consiste na arrematação de 
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preço inferior a cinquenta por cento do 
valor da avaliação. 

A par da inaplicabilidade de norma 
geral à norma especial já existente e 
totalmente regulada, o cotejo entre os dois 
procedimentos (judicial e extrajudicial) 
revelou não ser possível a aplicação do 
instituto do preço vil ao segundo leilão 
previsto na Lei especial em tela, 
considerando a incompatibilidades e a 
própria especificidade da Lei de alienação 
fiduciária de coisa imóvel que afasta a 
incidência do outro normativo de caráter 
geral, sob pena de se concretizar a 
subversão da norma especial e a negativa 
de vigência. 
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RESUMO 

A Pesquisa versa sobre o tema Meio Ambiente e da necessidade de se abordar no âmbito escolar.  
A educação ambiental na Educação Infantil tem como objetivo identificar, na literatura, a abordagem 
sobre a mesma, assim como os métodos e as práticas pedagógicas adotadas pelos professores do 
Sistema de Ensino Municipal de Vila Velha. A metodologia adotada foi de cunho qualitativo por meio 
de estudo bibliográfico e pesquisa de campo realizada em quatro escolas de Educação Infantil.  Nos 
resultados obtidos percebeu-se que apesar de não receberem e/ou participarem de formação 
continuada sobre a temática em foco, desenvolvem ações pedagógicas com a mesma, considerando 
que se trata de um assunto relevante, de debate com repercussão internacional para os dias atuais, e 
que ação educativa de conscientização e prevenção é pertinente desde os primeiros anos de vida 
escolar, e que para tanto, cabe  formação continuada de professores, para que tenham fundamentação 
teórica e subsídios apropriados para o exercício da docência.   

Palavras-chave. Educação Infantil.  Meio Ambiente.  Educação Ambiental  

 

ABSTRACT 

The research deals with the theme of the environment and the need to address it at school. 
Environmental education in early childhood education aims to identify, in the literature, the approach to 
it, as well as the pedagogical methods and practices adopted by teachers in the Municipal Education 
System of Vila Velha. The methodology adopted was of a qualitative nature through bibliographic study 
and field research carried out in four early childhood schools. In the results obtained, it was noticed that 
although they do not receive and / or participate in continuous training on the theme in focus, they 
develop pedagogical actions with it, considering that it is a relevant subject, of debate with international 
repercussion for the present day, and that educational action of awareness and prevention has been 
pertinent since the first years of school life, and that, for that, there is a need for continuous training of 
teachers, so that they have theoretical foundation and appropriate subsidies for the exercise of teaching. 

Keywords. Early Childhood Education.  Environment. Environmental education 
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INTRODUÇÃO 

A partir do início da década de 70, 
países industrializados passaram a 
observar com maior atenção às agressões 
ao meio ambiente, e perceberam o 
impacto negativo que suas tecnologias 
causavam. Despertando assim, um maior 
interesse por compreender os principais 
agentes agressores de uma maneira 
integrada e global, para mitigar os efeitos 
ecologicamente nocivos. 

Considerando tais evoluções, o estudo 
tem como objetivo geral investigar as 
práticas docentes voltadas às temáticas 
ambientais com crianças de faixa etária de 
quatro e cinco anos de idade, e se estas 
possibilitam ou não, a construção de 
valores de interesse para a EA. 

Segundo Carvalho (apud BISSOTO e 
BONOTTO, 2017), essa preocupação se 
intensificou nas últimas décadas com o 
aumento da discussão acerca da 
preservação do meio ambiente no cenário 
nacional e internacional, dado o acelerado 
crescimento da destruição do ecossistema 
motivado pelo uso irresponsável dos 
recursos naturais; catástrofes, 
desmatamentos, uso indevido de matérias 
primas são exemplos palpáveis do 
desequilíbrio da natureza, e a intensa 
utilização de tais recursos motivam a 
discussão acerca do tema como um 
problema real, atual e global.  

Tais debates foram oficializados em 
1972, na Suécia, na Conferência das 
Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano, com a primeira grande 
conferência mundial sobre o Meio 
Ambiente. Desde então, uma série de 
grandes conferências mundiais, 
organizadas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), pautaram-se na 
discussão sobre o agravamento dos 
problemas ambientais com o objetivo de 
implementar políticas públicas para 
preservar o meio ambiente e no 
desenvolvimento de ações imediatas para 
a proteção do ecossistema, visto que 
pesquisas científicas da época já 

apontavam previsões de catástrofes 
irreparáveis para a humanidade e o meio 
ambiente, caso o modelo de crescimento 
econômico e a forma desequilibrada de 
utilização do material natural não se 
alterasse (Ibidem). 

No Brasil, a Constituição Federal 
(BRASIL, 1988), em seu Art. 225, 
estabelece que: todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade, o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Ou seja, o 
espaço ecologicamente equilibrado é peça 
fundamental para a vida sadia e com 
qualidade, e as questões sobre a 
preservação do meio ambiente estão 
integradas desde o início da formação 
educacional, dentro do âmbito escolar.  

Nesta concepção, percebe-se que as 
Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil (DCNEI), vem a 
contribuir para o ensino da EA desde os 
primeiros anos da educação básica, 
quando reconhece a criança quanto:  

Sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(BRASIL, 2010, p. 12). 

É papel da educação tratar de 
questões que promovam a 
conscientização de preservação do meio 
ambiente, desde os primeiros anos da 
criança dentro do espaço escolar, por 
meio de ações pedagógicas internas e 
projetos que envolvam a comunidade. 
Assim sendo, levantou-se algumas 
questões que nortearam o estudo: O que 
é Educação Ambiental? O que os 
documentos oficiais dizem a respeito do 
ensino da Educação Ambiental na 
Educação Infantil? Quais as metodologias 
são usadas para despertar a consciência 
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ambiental nas crianças no Município de 
Vila Velha?  

Conforme Almeida (2011), para 
compreender a posição da EA no 
ambiente escolar, é necessário 
contextualizar momentos importantes 
vividos pela sociedade relacionados com 
as questões ambientais e seus reflexos no 
processo educativo, uma vez que 
assistimos pelos meios de comunicação, o 
desgaste entre o homem a natureza e 
suas consequências para as vidas das 
pessoas e nas comunidades. 

Cascino (apud ALMEIDA, 2011, p. 18) 
relata que: 

 

O movimento ambientalista surge em 
meio a uma série de outros movimentos 
sociais ditos minoritários e alternativos numa 
época em que as informações eram 
vinculadas com certa velocidade através dos 
meios de comunicação, por isso carrega 
elementos revolucionários construídos pela 
história recente da humanidade. O 
movimento em favor do meio ambiente surge 
na convergência do movimento hippie, o 
rock-and-roll, a libertação sexual e as 
drogas, o feminismo, os movimentos dos 
negros e homossexuais, a luta “por um 
planeta mais azul”, antinuclear e pacifista, o 
nascimento da multimidiatização, a 
proliferação da informática, da TV, e mais 
recentemente, nos anos 90, a informática.  

Portanto, a natureza passou a ser 
fonte de recursos para a continuidade da 
vida humana, e neste contexto, surgem 
organizações não-governamentais e 
associações.  Grupos estes que buscam 
práticas e ações voltadas para o 
questionamento do modo de vida atual, 
inclusive com iniciativas de escolas e 
professores que buscam refletir sobre os 
problemas ambientais, mesmo que com 
limitações (Ibidem).  

No entanto, a ciência moderna, com o 
pensamento racional como modelo, ainda 
mantém uma perspectiva na qual o 
homem se considera controlador e 
manipulador da natureza, e o separa do 
ambiente natural. Este pensamento 
fragmentado mecanicista regulariza os 

conteúdos escolares, por isso hoje 
existem dificuldades de se desenvolverem 
práticas interdisciplinares (Ibidem). De 
acordo com Santomé (apud ALMEIDA, 
2011, p. 19),  

 

A educação, incorporando essa 
abordagem fragmentada, deixa de formar os 
sujeitos com visão sistêmica dos problemas 
contemporâneos e com a necessidade de 
mão-de-obra especializada gerou-se uma 
demanda na educação que reforçou e 
dicotomizou trabalho manual e trabalho 
intelectual. 

Nesta concepção, Almeida (Ibidem) 
afirma que a escola por meio de práticas 
pedagógicas sem objetividade e 
esclarecimento da relevância da EA não 
promove o diálogo com a diversidade e 
exclui possibilidades dos estudantes se 
envolverem e participarem de debates 
relativos à temática presentes em seu 
cotidiano (Ibidem). 

E Cachupuz (apud ALMEIDA, 2011, p. 
19) considera que a escola realize 
mudanças em suas práticas, uma vez que 
atualmente se apoiam na memorização e 
são descontextualizadas. Ou seja, é 
necessário uma renovação do processo 
educativo a partir de um novo 
posicionamento do professor para que o 
ensino vá além da mera transmissão de 
conteúdo.  

Neste contexto, o ensino deveria 
propiciar condições de os alunos 
participarem de discussões 
contemporâneas, opinando e 
principalmente, tendo acesso ao 
conhecimento científico de forma crítica. O 
debate sobre as questões ambientais é 
necessário para o entendimento da 
complexidade dos problemas enfrentados 
na sociedade atual para possibilitar a 
melhoria da qualidade de vida (ALMEIDA, 
2011).  

Segundo os artigos 205 e 225 da 
Constituição Federal, é dever do estado 
definir políticas públicas que envolvam o 
aspecto ambiental, promover a educação 
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ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a 
preservação, recuperação e melhoria do 
meio ambiente (BRASIL, 1988). No que se 
refere ao âmbito educacional, os 
documentos norteadores estabelecem 
que: 

De acordo com a Lei nº 12.796/2013, 
que alterou a LDB 9.394/96, os currículos 
da Educação Básica “devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos” 
(BRASIL, 2013). Abrangendo 
obrigatoriamente “o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e 
da realidade social e política, 
especialmente do Brasil” (IBIDEM). Ou 
seja, as questões relativas ao meio 
ambiente devem ser contempladas desde 
os primeiros anos da vida escolar da 
criança. 

De acordo com as DCNEI (IBIDEM, p. 
12) o currículo da EI deve buscar “articular 
as experiências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade”. E suas 
propostas pedagógicas devem respeitar 
os princípios: 

Éticos: da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente 
e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades.  

Políticos: dos direitos de cidadania, do 
exercício da criticidade e do respeito à 
ordem democrática.  

Estéticos: da sensibilidade, da 
criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais (grifo nosso) (IBIDEM, 
p. 16). 

Ainda nas DCNEI, no Artigo 9º, são 
definidos os eixos estruturantes das 
práticas pedagógicas: as interações e a 
brincadeira, visando promover 
experiências nas quais as crianças 
possam construir e apropriar-se de 
conhecimentos junto aos seus pares e 
com os adultos, possibilitando-lhes 
aprendizagens, desenvolvimento e 
socialização. 

A Resolução nº 2, de 18 de junho de 
2012 (BRASIL, 2012) estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental, em seu artigo Art. 16 
determinando a inserção dos 
conhecimentos concernentes à Educação 
Ambiental nos currículos da Educação 
Básica e da Educação Superior, 
ocorrendo nos seguintes modos: 

 

I - pela transversalidade, mediante 
temas relacionados com o meio ambiente e 
a sustentabilidade socioambiental;  

II - como conteúdo dos componentes já 
constantes do currículo;  

III - pela combinação de 
transversalidade e de tratamento nos 
componentes curriculares. 

Respeitando a concepção de criança e 
de educação para esta primeira etapa da 
Educação Básica proposta na DCNEI, 
quanto aos eixos estruturantes das 
práticas pedagógicas para a EI, a BNCC 
estabelece seis direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento: conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e conhecer-
se. 

Considerando os eixos estruturantes e 
os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, a BNCC está 
estruturada em cinco campos de 
experiências, nos quais são definidos os 
objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento a serem contemplados 
no currículo da EI. São eles: O eu, o outro 
e o nós; Corpo, gesto e movimento; 
Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 
pensamento e imaginação, e Espaços, 
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tempos, quantidades, relações e 
transformações (BRASIL, 2017);  

Observa-se que indicativos para a 
abordagem de questões relativas à 
Educação Ambiental podem ser tratados 
em vários campos de experiências por 
meio de projetos interdisciplinares. 

Segundo Bissaco e Bonotto (2017) é 
preciso fazer uma reflexão do modo como 
se dão as relações entre os seres 
humanos com todos outros seres vivos 
que formam o planeta Terra, pois no dia a 
dia, têm-se o desejo de consumir cada vez 
mais, de estar na moda, e  isso conduz à 
relacionamentos superficiais com outros 
seres, apoiado no individualismo e na 
competição, não sendo incomum seres 
pensantes se colocarem superior a outros 
visando satisfazerem suas próprias 
necessidades, explorando  tudo e a 
qualquer ser ou recurso da natureza.  

Um dos caminhos utilizados por 
educadores ambientais tem sido o da 
apreciação estética da natureza, de 
contemplação e do contato da criança com 
o meio. Este é um caminho a ser 
trabalhado junto aos educandos, o que 
poderia contribuir, intensamente, para a 
construção de uma nova forma de relação 
ser humano-natureza (Ibidem). Neste 
sentido, Gonçalves (apud BISSACO; 
BONOTTO, et al, 2017, p. 265), corrobora 
ao afirmar que: 

 

[...] a questão ambiental deve abarcar 
diversos campos do saber, já que diz 
respeito ao modo como a sociedade se 
relaciona com a natureza. [...] isso significa 
entender que as relações sociais são 
mediadas, simbolicamente, por meio de 
“normas, valores e objetivos histórico 
culturalmente instituídos e instituintes.  

Bissaco e Bonotto (2017) defendem 
que a EA deve ser iniciada desde a 
Educação Infantil em ações práticas e 
reflexões sobre a temática, uma vez que 
desde este nível de escolaridade, ela é 
vista quanto um ser histórico, social e 
político, e que pode obter informações que 

lhe permitem formular, questionar, 
construir e reconstruir o espaço que a 
cerca. Ressaltam as autoras que a 
Resolução CNE/CEB n° 05/09, em seu 
artigo 8°, a EI tem como objetivo principal:  

 

[...] promover o desenvolvimento 
integral das crianças de até cinco anos de 
idade garantindo a cada uma delas o acesso 
a processos de construção de 
conhecimentos e a aprendizagem de 
diferentes linguagens, assim como o direito 
à proteção, à saúde a liberdade, ao respeito 
à dignidade, a brincadeira, à brincadeira, à 
convivência e interação com outras crianças 
(BRASIL apud BISSOTO; BONOTTO, 2017, 
p. 266). 

Considerando o artigo 3º, que 
estabelece que o currículo da EI deve 
buscar práticas articuladas às 
experiências e saberes que as crianças já 
trazem consigo, tais como conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e 
tecnológico, as autoras propõem que o 
trabalho da EA, independente de faixa 
etária, deve contemplar as dimensões do 
conhecimento, valores éticos e estéticos, 
e a participação política. 

A proposta trazida por Carvalho (2006) 
sobre as dimensões da EA comunga 
diretamente com as DCNEI (BRASIL, 2009), 
já que, em seu artigo 6º, ficam evidentes os 
princípios norteadores das propostas 
pedagógicas de EI, sendo eles: a) éticos 
(autonomia, responsabilidade, cooperação, 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente, 
às diferentes culturas, identidades e 
singularidades), b) políticos (direitos de 
cidadania, exercício da criticidade, respeito à 
ordem democrática) e c) estéticos 
(sensibilidade, criatividade, liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais) (IBIDEM, 2017, p. 268).  

Rodrigues (apud BISSACO; 
BONOTTO, 2017, p. 266) enfatiza que 
entre a Educação Ambiental e a Educação 
Infantil há um desafio a ser enfrentado: o 
de que parte considerável de “professores 
na EI ainda trabalharem com abordagens 
mais tradicionais de EA, muitas vezes, 
utilizando materiais prontos que não 
atendem às necessidades locais, e que 
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quase sempre remetem a uma prática não 
significativa para o aprendiz”.    

O professor, após a conclusão de sua 
formação no ensino superior, para o exercício 
da docência, deve reservar um tempo para sua 
formação continuada, uma vez que esta tem 
um papel fundamental na construção de um 
repertório de saberes para sua atuação em 
sala de aula, ou seja, essa continuidade na 
aquisição de conhecimentos proporciona-lhe 
novos saberes e formas que lhe possibilitam 
produzir a própria prática pedagógica. 

Rodrigues et al. (2018), em pesquisa 
realizada junto a professores da Educação 
Infantil no Sistema de Ensino Público de 
Curitiba, concluíram que a Formação 
Continuada precisa subsidiar os profissionais 
para que ampliem as possibilidades 
pedagógicas, a fim de sensibilizar as crianças 
que estão inseridas na Educação Infantil em 
relação ao meio ambiente. Ressaltam ainda, 
que esta deve propiciar aos professores 
“momentos de discussão, reflexão e pesquisa, 
visando ampliar o repertório desse professor 
para que haja uma melhoria de sua prática 
pedagógica” (Ibidem, s. p).  

Portanto, as proposições de formações 
continuadas devem ser pensadas a partir das 
necessidades dos professores. Estes devem 
ser motivados à participação; se sentirem 
valorizados ao perceber que seu cotidiano é 
contemplado na formação, e também se 
identificarem e se perceberem nessas 
formações para sentirem-se sensibilizados a 
repensar sua prática, especificamente a 
formação continuada no âmbito da Educação 
Ambiental para a Educação Infantil. 

Rodrigues et al. (2018) defendem que é 
necessário que essas formações sejam 
pensadas a partir das singularidades desta 
etapa, que requerem algumas especificidades.  

 

Além disso, devem ter uma abordagem 
crítica, pois, mesmo que os professores não 
trabalhem nessa perspectiva com as 
crianças, precisam ser estimulados a 
desenvolver atividades que contribuam 
efetivamente para a formação delas, 
buscando incentivar a formação de cidadãos 
críticos, solidários, preocupados com o meio 
no qual estão inseridos e sensíveis às 
pessoas que compartilham esse meio com 
eles (IBIDEM, s/p). 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi de cunho 
qualitativo, visando a compreensão da 
temática para interpretá-la junto aos docentes 
que participam da pesquisa. E considerando o 
ponto de vista dos objetivos, foi uma pesquisa 
descritiva.  

Sob o ponto de vista dos procedimentos 
técnicos, o estudo se deu por meio da 
pesquisa bibliográfica nos seguintes autores: 
Almeida (2011), Bissaco e Bonotto (2017), Gil 
(2010), Marconi e Lakatos (2011). E os 
documentos referenciais da Educação Básica 
Brasileira: BRASIL (1996), BRASIL (2006), 
BRASIL (2010), BRASIL (2017), e pesquisa de 
campo realizada em 4 (quatro) Unidades do 
Sistema Público de Ensino na Educação 
Infantil, localizadas no município de Vila 
Velha/ES, onde em sua estrutura funcional 
realiza-se o atendimento de crianças de 0 a 05 
anos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada em quatro escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha em 
que se realizou a distribuição de 34 (trinta e 
quatro) questionários, havendo um retorno de 
28 (vinte e oito) deles respondidos.  

Quanto ao perfil dos professores 
consultados, dos vinte e oito, apenas um não 
possuía habilitação em Pedagogia, e dois não 
eram pós-graduados. Quanto ao tempo de 
atuação profissional em docência, apurou-se 
haver uma grande diversificação, conforme 
demonstrado no Gráfico 01: Tempo de 
docência dos professores entrevistados. 

 

Tempo de docência 
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Grafico 1. Tri indica Trimestre. 

 

No que tange ao processo de 
formação continuada no campo da 
Educação Ambiental, no âmbito das 
Escolas de Educação Infantil, do total, 22 
(vinte e duas) responderam que não 
houve fomento ou oferta da capacitação 
pela escola, e outros 6 (seis), 
argumentaram que não houve formação 
continuada, mas, projetos que se mantêm 
na promoção da educação ambiental dos 
alunos.  

Percebe-se, portanto, que as escolas 
carecem, de sua gestão direta ou do 
fomento do poder público municipal, de 
um incremento na formação continuada 
dos professores acerca da educação 
ambiental, até mesmo para dotar de 
maiores chances de sucesso os 
programas existentes com tal objetivo, 
uma vez que são esses profissionais os de 
maior relevância nesse processo, 
principalmente no tocante à sensibilização 
do aluno pelo tema, conforme explicado 
por Rodrigues et al. (2018). 

Quanto às práticas pedagógicas, 
questionou-se se elas  contemplavam os 
aspectos referentes aos direitos de 
aprendizagem, conforme se encontram 
descritos na Base Nacional Comum 
Curricular, obtendo-se como resposta de 
todos, exceto  um educador, de que era 
contemplado de fato, havendo uma 
variedade dessas práticas quanto ao 
modo e instrumento de abordagem, pois 
alguns se utilizam da discussão sobre o 
tema em rodas de conversas, ou, em 
atividades lúdicas, ou ainda, por meio da 
apresentação de histórias, levando os 
educandos a pensarem sobre as maneiras 
possíveis de se ajudarem a preservar o 
meio ambiente, como por exemplo, por 
meio do descarte de lixo consciente e a 
reciclagem e reutilização de 
produtos/materiais. 

Em uma primeira análise, parece 
corresponder com a preocupação 
apresentada por Rodrigues (apud 

BISSACO; BONOTTO, 2017, p. 266), 
quanto à inexistência de inovação nas 
práticas pedagógicas, principalmente no 
que tange a se utilizar de mecanismos que 
aproximem os alunos do ambiente em que 
se encontram inseridos, vindo os 
profissionais a utilizar-se de materiais 
prontos e padronizados na aplicação de 
abordagens reconhecidas como 
tradicionais em Educação Ambiental, que 
deixariam a desejar pela sua baixa 
efetividade devido ao afastamento de seu 
teor da realidade do aluno. 

No que se refere aos métodos 
aplicados para  estimular o despertar da 
consciência ambiental nos alunos, dos 28 
respondentes, 17 afirmaram que se 
aplicam meios lúdicos, como: 
apresentação de vídeos, brincadeiras e 
contos de histórias, além disso, o projeto 
da criação e manutenção de horta, se 
apresenta como uma alternativa na visão 
dos demais respondentes. Essas 
atividades são importantes, 
principalmente quando realizadas pelos 
alunos junto aos seus pares, conforme 
exposto no art. 9º da DCNEI (BRASIL, 
2010). 

Apurou-se ainda, junto aos 
professores respondentes, que as 
crianças interagem nas ações 
pedagógicas propostas com entusiasmo, 
curiosidade, espontaneidade e animação, 
trabalhando em equipe e na construção e 
relato de suas próprias vivências. Outro 
fator positivo apurado, é o envolvimento 
total da família, assim como, da parceria 
com a comunidade em que se encontram 
inseridos, no desenvolvimento da 
consciência ambiental, em que todos 
participam e criam atitudes responsáveis. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem das discussões acerca 
da proteção ao meio ambiente faz parte de 
diversos fóruns em todo o mundo, com a 
participação de Organizações Não 
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Governamentais, Entidades, Governos, 
dentre outros. Mesmo assim, vem 
ocorrendo resistência, por parte de alguns, 
em aceitar as transformações negativas 
do meio ambiente. Portanto, é preciso a 
intervenção humana, com estratégias de 
enfrentamento da degradação ambiental, 
da conscientização e prevenção desde a 
idade mais tenra, na Educação Infantil.   

Inicialmente, se propôs verificar na 
literatura e legislação vigente, se a 
abordagem sobre a Educação Ambiental 
na Educação Infantil, e, principalmente, as 
metodologias aplicadas no âmbito da 
Educação Infantil do Município de Vila 
Velha, despertariam a consciência 
ambiental nas crianças. Foi possível 
concluir que a abordagem do tema junto 
aos alunos da Educação Infantil necessita 
ser realizada junto a seus pares, e em 
situações vinculadas à sua realidade. 
Outra questão também identificada é a 
importância da formação continuada dos 
professores para que possam desenvolver 
métodos e abordagens didáticas mais 
eficientes para despertá-los sobre a 
conscientização ambiental junto aos 
educandos. 

Nesse aspecto, concluiu-se que 
apesar de terem a consciência da 
necessidade de realizarem a formação 
continuada, todos os profissionais 
entrevistados não realizam de uma 
maneira programática e sistematizada, se 
valendo apenas da manutenção de 
programas, como de criação de horta, 
como instrumento empírico de formação, 
carecendo, portanto, fomento das 
unidades escolares ou do poder público 
municipal, para que possam formar 
sistematicamente profissionais 
preparados para executarem eficazmente 
a Educação Ambiental no seio da 
Educação Infantil. 

Por fim, ressalta-se que não houve a 
pretensão de esgotar o tema, pelo 
contrário, deixando como sugestão para 
próximos estudos, a abordagem junto a 
um maior número de escolas analisadas, 

assim como, envolver os responsáveis 
pela criação e execução das políticas 
públicas de educação. 
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Análise de interferências entre os projetos de uma edificação 
multifamiliar por meio da metodologia BIM 

 
SILVA Bruna Cristina B1

13; SANTOS Karoliny O1; SANTOS Mônica D2; Bôrtoli Evelyn B3; RODRIGUES 
Rovena D4 

 

RESUMO 

A metodologia BIM surge como um novo paradigma, que possibilita criar modelos virtuais 
tridimensionais, tornando possível visualizar precisamente o que está sendo projetado e identificar 
automaticamente interferências geoespaciais entre objetos. O BIM agrega conceitos de integração de 
equipes, análise de interferências e compatibilização de projetos. O presente estudo tem como objetivo 
demonstrar a aplicação da metodologia BIM na modelagem e análise de interferências de uma 
edificação multifamiliar. Foram modelados os projetos arquitetônico, estrutural e hidrossanitário com o 
software Revit estudantil e, posteriormente, sobrepostos no software Navisworks estudantil. Nos testes 
realizados foram encontradas 123 interferências em toda a edificação. Entre as incompatibilidades, 
66% correspondem ao projeto estrutural vs hidrossanitário, 20% ao arquitetônico vs estrutural e 14% 
ao arquitetônico vs hidrossanitário. O estudo apresentou os quantitativos e a análise das interferências, 
por meio da metodologia BIM, a partir da visualização mais precisa das plantas e da identificação dos 
conflitos, com o intuito de reduzir as imprecisões e falhas que surgem durante a elaboração e execução 
de projetos. 

Palavras-chave. BIM. Análise de Interferências. Incompatibilizações. 

 

ABSTRACT 

The BIM methodology emerges as a new paradigm, which makes it possible to create three-dimensional 
virtual models, making it possible to visualize precisely what is being designed and to automatically identify 
geospatial interferences between objects. BIM aggregates concepts of team integration, interference analysis and 
project compatibility. The present study aims to demonstrate the application of the BIM methodology in the modeling 
and analysis of interferences in a multifamily building. Architectural, structural and hydrosanitary projects were 
modeled with the student Revit software and, later, superimposed on the student Navisworks software. In the tests 
carried out, 123 interferences were found in the entire building. Among the incompatibilities, 66% correspond to 
structural vs. hydrosanitary design, 20% to architectural vs structural and 14% to architectural vs hydrosanitary. 
The study presented the quantitative and the analysis of the interferences, through the BIM methodology, from the 
more precise visualization of the plants and the identification of the conflicts, in order to reduce the inaccuracies 
and flaws that arise during the elaboration and execution of projects. 

Key words. BIM. Interference Analysis. Incompatibilities. 

 

INTRODUÇÃO 

No ramo da engenharia, arquitetura e afins, 
entende-se que o desenho é um conjunto de 
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dados necessários e bem estruturados para 
representar um edifício ou qualquer outro tipo de 
instalação. Se baseia em uma linguagem clara 
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e objetiva, onde todos conseguem se 
comunicar[1]. 

Com o advento dos softwares, nos anos 80, 
também surgiram os desenhos realizados com o 
auxílio de computador, como AutoCad (CAD)[1]. 
As representações passaram a ser realizadas 
nas máquinas. Entretanto, quaisquer 
informações específicas eram obtidas por meio 
do desenho. Desta forma, o computador 
substituiu as pranchetas e mesas de luz, antes 
utilizadas para desenhar[2]. 

Naquela ocasião, o instrumento tecnológico 
mais avançado era o CAD, que se tratava de um 
software com o objetivo de manusear projetos, 
com comandos voltados para elaboração e 
manipulação de desenhos, como: linhas, 
polígonos, ampliação, mudança de escala e 
etc[3]. 

Eastman et al.[4], entretanto, evidenciaram 
problemas com essa ferramenta, baseados em 
erros e omissões nos projetos que causavam 
inúmeros retrabalhos, atrasos de cronograma e 
gastos maiores que os orçados. Outro ponto, era 
a demora de execução de projetos, fazendo com 
que decisões importantes que deveriam ser 
tomadas na fase primária, acontecessem 
somente quando aumentavam o nível de 
complexidade de uma modificação ou não 
realizavam-se, devido às dificuldades, tornando 
o projeto ineficiente. 

Na passagem do século XIX para o século 
XX, surgiu a quarta revolução industrial, que 
caracterizou-se pelo aprendizado automático e 
também pela inteligência artificial. A tecnologia, 
que era uma novidade, passa a ser essencial, 
com o poder de transformar a sociedade e a 
economia global. Os sistemas físicos e os 
virtuais se unem tornando essa revolução 
distinta, em que a concepção e personalização 
de produtos permitiram a criação de “fábricas 
inteligentes”, capazes de sistematizar as 
cadeias globais de valor. Tal conceito é 
reconhecido como “Indústria 4.0”[5]. 

A partir da quarta revolução, começa-se 
então, o avanço das tecnologias de projeção, 
especificamente o Building Information Modeling 
(BIM), que possibilitou projetos mais detalhados, 
exatos e precisos, diferente do CAD, que não 
permitia uma visualização clara do que era 
projetado[6]. 

O BIM é uma metodologia utilizada para o 
gerenciamento de projetos, reunindo um 
conjunto de políticas, processos, informações e 
dados que trabalham por meio das plataformas 
digitais. Além disso, oferece novas 
funcionalidades para a modelagem, 
fundamentadas em modelos mais eficazes[7]. 

O crescimento da era digital se deu pela 
exigência de mercado, no qual é cada vez maior 
e notória a cobrança por soluções modernas que 
atendam à demanda de projetos, 
eminentemente, detalhados, em que haja 
integração de todas as disciplinas e fases do 
projeto, sendo resposta para diversos 
problemas encontrados nos métodos passados, 
baseados na elaboração de documentos em 2D, 
que atendiam à necessidade da época[8]. 

Com o aumento da procura por projetos mais 
modernos e complexos, surge a necessidade de 
utilizar ferramentas específicas, evoluídas 
tecnologicamente. O BIM trouxe a interação de 
todas as disciplinas dos projetos, envolvendo o 
planejamento, revisões e gestão, simplificando 
os procedimentos de validação e execução[8]. 
Entre as ferramentas do BIM, a 
interoperabilidade possibilitou a 
compatibilização de projetos, realizando 
análises de interferências, estimativa de custos 
e planejamentos de obras mais precisos[9]. 

Santos et al.[10], desenvolveram, por meio do 
software Revit, o esboço de um projeto 
estrutural baseado em um modelo 2D. 
Verificaram que a metodologia BIM traz 
benefícios na elaboração dos projetos, como a 
modelagem de forma parametrizada, 
possibilitando a integração de todos os usuários 
e deixando os projetos menos trabalhosos, além 
de trazer dados de detalhamento utilizando 
objetos inteligentes e em 3D, o que facilitou a 
visualização, elemento crucial na tomada de 
decisão, minimizando retrabalhos e reduzindo 
custos adicionais.  

A Sondagem da Construção divulgou uma 
pesquisa realizada em setembro de 2018, onde 
mostrou que apenas 7,5% das empresas do 
segmento da construção utilizam a tecnologia 
BIM. Também apresentou que a sua não 
utilização está diretamente relacionada ao fato 
das empresas não conhecerem essa tecnologia, 
representando 33%[11]. 

Por conta disso, o uso da metodologia BIM foi 
impulsionado, principalmente, pelos 

169



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

proprietários privados e também 
governamentais. Isso fez com que essa 
tecnologia crescesse significativamente, com o 
intuito de internalizar em suas organizações os 
benefícios de projetos com mais qualidade, 
custos precisos, maior velocidade e segurança 
na entrega do que foi elaborado[12]. 

Por meio da modelagem 3D, é possível 
visualizar precisamente o que está sendo 
projetado e identificar automaticamente 
interferências geoespaciais entre objetos, 
mesmo que a edificação ou instalação tenham 
muitos detalhes[13]. 

Considerando a proposta da metodologia 
BIM, o desenvolvimento de novas pesquisas 
pode gerar benefícios na obra e fornecer dados 
que auxiliem nos processos de construção com 
a compatibilização dos projetos, contribuindo na 
identificação prévia de erros e evitando 
retrabalhos. Exemplificando isso, temos a 
redução de prazos em até 12%, o aumento da 
precisão de custo em até 13% e a qualidade do 
projeto em cerca de 20%[11], bem como a 
redução de erros e omissões em torno de 
41%[14]. Portanto, esse estudo tem o propósito 
de demonstrar a aplicação da metodologia BIM 
na modelagem e análise de interferências de 
uma edificação multifamiliar. 

 

 

MÉTODO 

Estudo explicativo de caráter quantitativo 
para análise de interferências de projetos 
disponibilizados no AutoCad e modelados no 
Revit, realizado em um ambiente virtual 
utilizando os softwares AutoCad 2019, Revit 
2019 e Navisworks 2019, todos na versão 
estudante, no período de janeiro a maio de 
2020. 

Foram selecionados os projetos 
arquitetônico, estrutural e hidrossanitário, de um 
edifício multifamiliar no município de Vila Velha 
- ES. Não foram incluídos projetos de 
instalações elétricas ou de qualquer outra 
natureza. As principais variáveis analisadas 
foram as interferências identificadas no 
processo de sobreposição dos projetos. 

A análise foi descritiva, onde os dados foram 
apresentados como valores absolutos. As 
incompatibilidades identificadas pelo software 
Navisworks, por meio da sobreposição dos 
projetos, foram verificadas e listadas com intuito 
de levantar uma análise quantitativa dos 
problemas que poderiam ser solucionados antes 
da execução dos projetos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os projetos originais foram cedidos pelo 
proprietário do empreendimento, na extensão 
.dwg do software AutoCad, e preparados para a 
importação no software Revit, no intuito de 
auxiliar na modelagem.  

Foram utilizados templates próprios nas 
disciplinas Arquitetônico e Estrutural e, na 
disciplina de Hidrossanitário, o template da 
Tigre, com algumas adaptações. 

A primeira modelagem foi a do projeto 
arquitetônico, seguida pelo estrutural e 
hidrossanitário. Essa ordem se justifica, pois, as 
referências da arquitetura foram utilizadas para 
o posicionamento inicial das disciplinas 
Estrutural e Hidrossanitário (MEP). 

 

 

- Arquitetônico 

As plantas baixas, na extensão .dwg, foram 
importadas no software Revit para usar na 
modelagem do edifício as referências de eixos, 
detalhes de esquadrias, pisos e escadas. 

Os projetos modelados foram: pavimento 
semienterrado, térreo, 1º pavimento, 
pavimentos tipo (representado na figura 1), 
cobertura pavimento inferior, cobertura 
pavimento superior, vistas da fachada (a 
exemplo da vista frontal, conforme figura 2), 
telhado/casa de máquinas/barrilete, reservatório 
superior e tampa do reservatório, representando 
a edificação multifamiliar com área total de 
construção de 3.576,68 m², divididos em 10 
pavimentos. 

 

  

2
8

2
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Projeto Arquitetônico AutoCad – Pavimento Tipo 

 

Figura 1: Planta baixa arquitetônica do pavimento tipo (fonte: imagem extraída do 
AutoCad 2019). 

  

Projeto Arquitetônico AutoCad – Fachada Frontal 

 

 

 

Figura 2: Fachada frontal do Edifício  Pedra Azul (fonte:  imagem extraída  do AutoCad 2019). 
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Durante a modelagem do projeto 
arquitetônico, algumas divergências foram 

identificadas nas plantas do AutoCad. Os 
detalhes e as devidas correções são 
representados no quadro 1. 

 

 

 

 

Quadro 1: Divergências no projeto arquitetônico

 

 Fonte: Quadro elaborado pelos autores no Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Divergências - Projetos AutoCad Correções - Modelagem Revit
Imagem 

Detalhamento*

Planta Baixa -

Térreo

No projeto, consta uma previsão de 

plataforma e abertura do guarda corpo na 

entrada da portaria.

Foi decidido retirar essa plataforma, 

pois não havia nos projetos mais 

detalhes de sua implantação.

Imagens 1 e 2

Planta Baixa -

1º Pavimento

Na representação gráfica da planta baixa do 1º 

pavimento, não aparece o desenho completo 

da varanda frontal.

A varanda foi considerada na 

modelagem, conforme todas as outras 

varandas dos pavimentos tipos.

Imagens 3 e 4

Planta Baixa - 

Cobertura 

Pavimento 

Superior

Na laje da cobertura superior, consta que o 

vão próximo ao elevador tem 2,40m, 

entretanto, nos demais pavimentos consta 

uma abertura de 2,50m. 

Como todos os pavimentos foram 

executados com abertura de 2,50m, a 

cobertura também seguiu o mesmo 

padrão dos pavimento inferiores, foi 

necessário modificar as distâncias das 

paredes internas do pavimento.

Imagens 5, 6 e 7

Na planta do reservatório, consta uma mureta 

de altura de 20cm, mas não é representada em 

corte.

A mureta foi considerada na modelagem.

A planta do reservatório mostra 3 visitas de 

acesso a caixa d'água.
Foi modelada apenas uma visita.

Planta Baixa e 

Corte -

Pavimento Semi-

enterrado

Na escada de incêndio do pavimento semi-

enterrado para o térreo consta um depósito 

abaixo do patamar com um vão de 1,25m, 

dividido por uma parede.

Como a representação do depósito em 

corte e em planta baixa eram 

incompatíveis, foi decidido retirar o 

depósito.

Imagens 11, 12, 

13 e 14

Planta Baixa -

Térreo

A escada de incêndio entre o térreo e o 1° 

pavimento tipo apresenta a quantidade de 

degraus errada, onde do degrau 8 (patamar) já 

avança para o degrau 11. Dessa forma, na hora 

de executar a escada não é possível alcançar a 

altura necessária. 

A escada foi executada da forma 

correta, seguindo padrão de altura e 

espelho. Porém, a disposição das 

paredes e localização das portas corta 

fogo foram modificadas.

Imagens 15 e 16

O projeto arquitetônico do apartamento 01 

apresenta uma escada reta, diferente do 

hidrossanitário, que mostra uma escada em 

leque. Já os outros três apartamentos têm o 

mesmo tipo de layout. Porém, no 

hidrossanitário existem banheiros 

embaixo das escadas.

Foram retirados os banheiros, tornando-

os depósitos, seguindo o arquitetônico. 

Também foi realizada a adequação dos 

quatro apartamentos, com o mesmo 

layout de escadas em leque, seguindo o 

hidrossanitário.

No pavimento superior da cobertura, o 

primeiro apartamento tem um closet  no 

arquitetônico, diferente do hidrossanitário, 

que mostra um banheiro no lugar.

Foi modelado o banheiro, confome o 

hidrossanitário.

Nota: *Todas as imagens citadas encontram-se no Apêndice A

Divergências no Projeto Arquitetônico

Imagens 8, 9 e 10

Planta Baixa e 

Corte -

Reservatório

Imagens 17, 18, 

19, 20, 21 e 22

Planta Baixa -

Cobertura 

Pavimento 

Inferior e 

Superior
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Após os ajustes das divergências 
encontradas, foi possível concluir a modelagem 

do projeto arquitetônico da edificação, conforme 
figura 3. 

 

 

Modelagem 3D - Projeto Arquitetônico 

                                        (a)                                                        (b) 

  

Figura 3: Projeto arquitetônico modelado no Revit, antes (a) e após (b) renderização (fonte: 
imagens extraídas do Revit 2019). 

 

 

- Estrutural 

A modelagem estrutural teve como base o 
projeto arquitetônico, já modelado no Revit, o 
que possibilitou utilizá-lo como referência no 
vínculo entre as disciplinas. 

A execução dos elementos estruturais 
iniciou-se a partir dos eixos existentes nas 

plantas do arquitetônico. As paredes estruturais, 
lajes, pilares, vigas e fundações foram 
modelados utilizando os projetos estruturais do 
AutoCad, conforme exemplo da figura 4. 

 

 

Projeto Estrutural AutoCad – 
Pavimento Tipo 
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Figura 4: Planta baixa 
estrutural do pavimento tipo 
(fonte: imagem extraída do 
AutoCad 2019). 

A modelagem das peças estruturais não 
compreende a análise de cargas e 
dimensionamentos, visto que os projetos em 
.dwg já foram disponibilizados considerando 
todos os cálculos realizados anteriormente. 

Dessa forma, foi realizada a modelagem do 
projeto estrutural (figura 5). 

Modelagem 3D - Projeto 
Estrutural 

                                        (a)                                                                       
(b) 

 

Figura 5: Projeto estrutural 
modelado no Revit, antes (a) e 
após (b) renderização (fonte: 
imagens extraídas do Revit 2019). 

 

 

- Hidrossanitário 

A modelagem do hidrossanitário também 
teve como base o projeto arquitetônico, já 
modelado no Revit, o que possibilitou fazer o 
vínculo com o projeto hidrossanitário, utilizando 
as divisões dos cômodos e demais estruturas. 

Foram modeladas as partes de água fria, 
esgoto e águas pluviais, envolvendo cisterna, 
reservatório superior, prumadas, entradas e 
saídas da rede, caixas de concreto, CI, CA e 
sistema de recalque (bombas). 

As figuras 6 e 7 apresentam exemplos dos 
projetos de água fria exportados do software 
AutoCad. 

 

 

Projeto Hidrossanitário 
AutoCad – Pavimento Tipo 
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Figura 6: Planta baixa do hidrossanitário do 
pavimento tipo (fonte: imagem extraída do 
AutoCad 2019). 

Isometrias AutoCad – 
Pavimento Tipo 

 

Figura 7: Isometrias do banheiro, área de 
serviço e cozinha do pavimento tipo (fonte: 
imagem extraída do AutoCad 2019). 

 

 

Durante a modelagem do projeto 
hidrossanitário, algumas divergências foram 
identificadas nas plantas do AutoCad. Os 

detalhes e as devidas correções são 
representados no quadro 2. 

 

  

Quadro 2: Divergências no projeto hidrossanitário 

 

Fonte: Quadro elaborado pelos autores no Excel. 

Descrição Divergências - Projetos AutoCad Correções - Modelagem Revit
Imagem 

Detalhamento *

Isometrias - 

Térreo

Nas isometrias TE02, TE05 e TE06 constam 

duchas que não são representadas na 

planta baixa.

As duchas não foram executadas, visto 

que na isometria TE02 não havia espaço 

físico e nas demais havia suporte para 

cadeirante no local.

Imagens 23, 24 e 

25

Planta Baixa - 

Pavimento Tipo

O projeto hidrossanitário mostra uma área 

técnica nos pavimentos tipo, mas essas 

áreas não são representadas no 

arquitetônico.

As áreas técnicas foram modeladas no 

projeto arquitetônico, confome o 

hidrossanitário.

Imagens 26, 27, 

28 e 29

Planta Baixa - 

Térreo

No pavimento térreo, o tanque e a porta de 

acesso às caixas d'água estão em posição 

diferente do arquitetônico.

Foi modelado confome o 

hidrossanitário.

Imagens 30, 31

 e 32

Planta Baixa - 

Pavimento Tipo

As paredes externas do elevador são mais 

espessas no projeto de hidrossanitário 

(20cm) do que no projeto arquitetônico 

(10cm).

Foi modelado confome o 

hidrossanitário, para  que as tubulações 

pudessem ser embutidas.

Imagens 33 e 34

Nota: *Todas as imagens citadas encontram-se no Apêndice B

Divergências no Projeto Hidrossanitário
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Após os ajustes das divergências 
encontradas, foi possível concluir a modelagem 
do projeto hidrossanitário da edificação, 
conforme figura 8. 

 

 

Modelagem 3D - Projeto Hidrossanitário 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Figura 8: Projeto hidrossanitário modelado no Revit, antes (a) e após (b) renderização 
(fonte: imagens extraídas do Revit 2019). 

 

Algumas adaptações foram feitas nos 
materiais das tubulações. As famílias 
específicas das tubulações de drenagem 
(tubulação corrugada perfurada) e dos terminais 
de ventilação das prumadas também não foram 
encontradas. Em substituição, foram utilizadas, 
respectivamente, a tubulação de esgoto série 
reforçada para reuso e uma família de CAP. 
Essas escolhas não afetaram o objetivo da 
pesquisa. 

 

 

- Sobreposição dos projetos 

As modelagens dos projetos arquitetônico, 
estrutural e hidrossanitário, no software Revit, 
foram salvas na extensão .nwc e importadas 
para o software Navisworks. 

Dessa forma, foi possível fazer a 
sobreposição dos projetos arquitetônico, 
estrutural e hidrossanitário, para verificar as 
interferências geradas (figura 9). 

Sobreposição dos Projetos  
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Figura 9: Projetos arquitetônico, 
estrutural e hidrossanitário 
colaborados (fonte: imagem extraída 
do Navisworks 2019). 

Com o uso da ferramenta Clash Detective, 
do software Navisworks, foi possível confrontar 
os projetos e detectar as interferências.  

Nas configurações dos parâmetros de 
análise, representadas na figura 10, foi utilizado 
o nível Hard, o tipo mais comum e rigoroso de 
interferência, onde mostra um “choque físico” 
entre os elementos[15]. Na tolerância de 
identificação de erros, foi adotado um valor 
empírico de 0,010m, pois interferências com 
menor valor foram identificadas como menos 
complexas de serem resolvidas durante a obra. 

 

 

Ferramenta Clash Detective 

 

Figura 10: Ferramenta Clash Detective (fonte: imagem extraída do Navisworks 2019). 

 

O processo envolveu três testes de 
interferências. O primeiro, foi realizado entre os 
projetos arquitetônico e estrutural; o segundo, 
entre os projetos estrutural e hidrossanitário; e o 
terceiro, entre os projetos arquitetônico e 
hidrossanitário, conforme figura 10.  

Durante a detecção automatizada de 
conflitos foram geradas listas com inúmeras 
interferências, em sua maioria não 
caracterizadas como erros[15]. Cada conflito 
desse tipo foi analisado, aprovado e 
desconsiderado do quantitativo de interferências 
que causam impacto na obra. 
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Após a conclusão de cada teste, foram 
extraídos relatórios com as interferências e suas 
quantidades. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de sobreposição aplicado no 
estudo mostrou-se similar ao desenvolvido por 
Reginatto et al.[16], que após a modelagem, 
realizaram as combinações dos projetos 
arquitetônico vs estrutural, arquitetônico vs 
hidrossanitário e estrutural vs hidrossanitário, 
por meio da ferramenta Clash Detective, onde 
identificaram que 62% das incompatibilidades 
correspondem ao projeto estrutural e 
hidrossanitário, 26% ao arquitetônico e 
estrutural e 12% ao arquitetônico e 
hidrossanitário.  

Com a finalização de cada teste, foram 
observadas inúmeras interferências. Ao analisá-
las, individualmente, verificou-se que grande 
parte não se classificava como erros. Essas 
dificuldades, caracterizadas por diversos 
conflitos identificados pelo software de forma 
automática, se equivalem às encontradas no 
estudo de Aleixo et al.[17], que em sua pesquisa 
reduziram a quantidade de interferências, por 
exemplo, dos projetos arquitetônico vs 
estrutural, de 726 para 68. 

A primeira verificação ocorreu entre os 
projetos arquitetônico e estrutural, na qual 
detectou-se 39 interferências. Após análise e 
aprovação, restaram 25 conflitos, mostrados na 
figura 11 e detalhados no quadro 3. 

 

 

 

Relatório de Interferências – Primeira verificação 

 

Figura 11: Relatório de interferências dos projetos 

arquitetônico vs estrutural (fonte:imagem extraída do Navisworks 2019).

  

 

Quadro 3: Incompatibilidades entre os projetos arquitetônico e estrutural 
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 Fonte: Quadro elaborado pelos autores no 
Excel. 

 

Entre as interferências da primeira 
verificação, destacam-se os conflitos entre a laje 
projetada no estrutural e a rampa da garagem 
projetada no arquitetônico, bem como entre a 
escada e uma viga estrutural, mostradas na 
figura 12. Ambos os problemas possuem 

potencial de prejudicar o andamento da obra, 
gerando retrabalho. 

b) 

 

 

Interferências – Arquitetônico vs Estrutural 

        a)                                                                                                        

     

 

Figura 12: Incompatibilidades da 
rampa vs laje (a) e da escada vs viga 
(b) (fonte: imagens extraídas do 
Navisworks 2019). 

 

 

A segunda verificação ocorreu entre os 
projetos estrutural e hidrossanitário, na qual 
detectou-se 883 interferências. Após análise e 
aprovação, restaram 81 conflitos, mostrados na 
figura 13 e detalhados no quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição Repetição Sugestão

1
Laje do pavimento térreo 

extrapolando o limite da rampa 
1

Projetar a laje de forma que o limite entre ambos 

seja respeitado

2 Janela sobreposta à viga 2 Modificar a altura, de forma que atenda à norma

3 Viga sobreposta à escada 1
Realizar uma análise estrutural para modificar a localização 

da viga

4 Janela sobreposta ao pilar 4 Modificar posição de projeto

5 Janela sobreposta à laje 4 Modificar a altura, de forma que atenda à norma

6
Porta sobreposta à

parede estrutural 
13 Modificar a largura, de forma que atenda à norma

25

Incompatibilidades - Arquitetônico vs Estrutural

Total
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Relatório de Interferências – Segunda verificação 

 

Figura 13: Relatório de interferências dos projetos estrutural vs hidrossanitário 
(fonte: imagem extraída do Navisworks 2019). 

 

 

Quadro 4: Incompatibilidades entre os projetos estrutural e hidrossanitário 

 

Fonte: Quadro elaborado pelos autores no Excel. 

 

Entre as interferências da segunda 
verificação, destacam-se os conflitos entre o 
bloco de coroamento da fundação e a caixa de 
drenagem de captação de água pluvial, como 

também entre uma viga estrutural e uma 
tubulação de esgoto da área de serviço, 
mostradas na figura 14. Ambos os problemas 
podem causar ineficiência na edificação.

 

Interferências – Estrutural vs 
Hidrossanitário 

(a)                                                                      

     

Item Descrição Repetição Sugestão

1 Tubulação entrando no bloco de coroamento 36

2 Tubulação entrando na estaca 11

3 Tubulação entrando na viga 30

4 Tubulação entrando no pilar 2

5
Caixa de drenagem na base da rampa de entrada 

entrando no bloco de coroamento 
2

Modificar a posição ou o 

comprimento da caixa

81

Incompatibilidades - Estrutural vs Hidrossanitário

Total

Modificar a posição da tubulação

180



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Figura 14: Incompatibilidade da fundação vs caixa de drenagem (a) e da vida vs tubulação 
(b) . fonte: imagens extraídas do Navisworks, 2019. 

 

Com a conclusão dos testes, é possível 
perceber a proporção das 
incompatibilizações entre os projetos, 
conforme gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Interferências encontradas 
entre as verificações de cada projeto 

 

Fonte: Gráfico elaborado 
pelos autores no Excel. 

 

Reginatto et al.[16], também 
identificaram em sua pesquisa que grande 
parte das incompatibilidades decorreram 
dos projetos estrutural e hidrossanitário 
(62%) e defenderam que tal ocorrência se  

 

 

 

dá devido à falta de atenção na elaboração 
do projeto hidrossanitário, quando se utiliza 
como referência apenas o projeto 
arquitetônico, desconsiderando as 
características do estrutural. Mesquita et 
al.[18], também encontraram maior 
ocorrência de conflitos entre os projetos 
estrutural e hidrossanitário e apresentaram 
que elas ocorrem, principalmente, entre a 
fundação, viga e laje vs itens do 
hidrossanitário. 

De acordo com a pesquisa de Monteiro 
et al.[19], o BIM traz alguns benefícios, 
entre os quais a redução do tempo e maior 
representação e visualização dos projetos, 
fatores que corroboram na redução de 
erros e omissões de projeto e, 
principalmente, no aumento da 
colaboração entres os integrantes do 
processo.  

O propósito do presente estudo foi 
atingido, no qual é possível constatar que 
a modelagem 3D de projetos, antes 
executados em 2D, possibilita a 
identificação de inúmeros problemas. Esse 
fator, aliado à combinação dos projetos, 
aumenta a precisão na detecção de 
interferências por meio de softwares 
específicos para tal. 

Marisco et al.[20], também perceberam 
em sua pesquisa, que a modelagem 3D, 
realizada com software BIM, possibilitou 
uma maior interpretação e visão geral do 
projeto, manipulação e identificação de 
todos os elementos em 3D. Além disso, 
permitiu uma visualização bidirecional dos 
elementos, suas dimensões e 
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posicionamento. Essa facilidade gerou um 
aumento significativo na eficiência de 
elaboração dos projetos. 

CONCLUSÃO 

A importância da sobreposição dos 
projetos decorre da possibilidade de se 
antecipar, durante o processo de 
integração, aos problemas que 
possivelmente só seriam observados ao 
longo da execução da obra. 

A modelagem 3D possibilitou uma 
visualização mais simplificada e detalhada 
dos elementos das disciplinas envolvidas. 
Além disso, permitiu identificar visualmente 
e resolver os conflitos entre os projetos, 
previamente à realização dos testes na 
ferramenta de detecção de interferências.  

Com a análise dessas 
incompatibilidades, pode-se observar que 
muitos problemas poderiam ter sido 
identificados na fase de projeto. Logo, o 
estudo é relevante, pois as consequências 
de uma interferência durante a obra 
poderão impactar em outras atividades, 
gerando atrasos, não cumprimento de 
prazos, além de gastos não previstos no 
orçamento. 
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Os impactos da liberação pela SUSEP para usos de peças não 
originais: avanços ou retrocessos 

 
COUTINHO Bruna V1

14, LUCAS Isabelle L1, RIEGERT Matheus G2, TSCHAEN Ricardo3 

 

RESUMO 

Em junho de 2019, recentemente, portanto, discussões polêmicas surgiram a partir da Circular nº 1/2019, 
emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que autorizou a liberação para uso de peças não 
originais em consertos automotivos. A reflexão levantada na seara do Direito do Consumidor constitui-se em objeto 
desse estudo bibliográfico, cujo resultado permitiu considerar que os aspectos nocivos superam os positivos, 
expõem os consumidores a um cenário de incertezas e inseguranças, podendo culminar, não somente em 
prejuízos financeiros acerca da qualidade dos produtos, mas até mesmo em situações de riscos à integridade 
física. 

Palavras-chave. Seguros. SUSEP.  Peças não originais. Consumidor. 

 

 

ABSTRACT 

In June 2019, recently, therefore, controversial discussions emerged from Circular No. 1/2019, issued by 
the Superintendency of Private Insurance (SUSEP) that authorized the release for use of non-original parts in 
automotive repairs. The reflection raised in the area of Consumer Law is the object of this bibliographic study, the 
result of which allowed us to consider that the harmful aspects outweigh the positive ones, exposing consumers to 
a scenario of uncertainty and insecurity, which may culminate, not only in financial losses about product quality, but 
even in situations of risk to physical integrity. 

Keywords: insurance; SUSEP; Non-original parts; Consumer. 

 

INTRODUÇÃO 

Alguns questionamentos e discussões 
polêmicas -surgiram a partir da Circular 
01/2019 emitida pela Autarquia Federal 
que fiscaliza o setor de seguros, a 
Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), que autorizou a liberação para 
uso de peças não originais ou similares, 
inclusive usadas, quando se tratar de 
consertos/reparos automotivos. Nesse 
contexto, a delimitação do tema elege-se 
à área do Direito do Consumidor e 
contempla os desafios e enfrentamentos 
que possam resultar da efetivação da 
Circular da SUSEP, tendo em vista a 
liberação do uso de peças não originais ou 
similares em consertos de veículos 
automotores.  

De se notar que a proposta de 
mudança traz, em sua essência, 
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 3 Advogado, professor do curso de Direito da Faculdade Novo Milênio, Pós graduado em Processo Civil pela Universidade 
Anhanguera-Uniderp. Mestre em Sociologia Política pela Universidade Vila Velha (2019). E-mail: 
ricardo.tschaen@novomilenio.br  
 

disposições que tendem a provocar 
grande movimentação no âmbito de 
seguro de automóveis, seja com a 
intenção de viabilizar o seguro popular, 
seja de sanar as demandas do mercado, 
promovendo condições que ampliem a 
capacidade de competição para os grupos 
de proteção veicular. Desse modo, 
percebe-se a ênfase no mercado e na 
competitividade. Contudo, pouco se têm 
discutido sobre os impactos para o 
consumidor, em termos de eficiência, 
segurança, confiabilidade e garantias. 
Esse contexto encontra fundamentação 
teórica em Piazza (2019), Tunes (2018), 
Gummessom (2010), e outros estudiosos, 
com abordagens que respaldam o debate. 

Mediante o exposto, como problema 
de pesquisa, elege-se o seguinte 
questionamento: Quais os impactos para 
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o consumidor acerca da autorização pela 
seguradora de uso de peças não originais 
nos consertos de automóveis segurados?  

Com a arguição levantada, em 
consonância a investigação do problema 
proposto, busca-se refutar ou confirmar as 
seguintes hipóteses: A proposta de 
mudança da SUSEP estabelece 
dispositivos para o uso de peças não 
originais somente ocorrerá com a 
autorização do segurado, cabendo a 
empresa seguradora manter a qualidade, 
segurança e confiança nos serviços 
prestados, desenvolvendo programa de 
fiscalização, avaliação e apoio no 
atendimento da satisfação e qualidade 
total dos interesses dos consumidores; O 
teor da circular da SUSEP oferece 
benefícios amplos às seguradoras, porém 
satisfaz parcialmente o atendimento aos 
interesses dos consumidores/segurados; 
e, as mudanças editadas pela SUSEP 
denotam impactos nocivos a médio e 
longo prazo, tanto para as empresas 
seguradoras em virtude dos riscos de 
judicialização, quanto a total insatisfação 
no atendimento das necessidades dos 
segurados/consumidores. 

Constitui-se de significância por se 
tratar de discussão atual, inserido 
recentemente no contexto das 
prerrogativas contratuais securatórias, 
com previsão não pacificada no direito do 
consumidor, passível de debates e 
aceitação entre as demais instituições que 
regem as boas práticas contratuais das 
seguradoras e a proteção dos direitos do 
consumidor. Justifica-se, portanto, por 
tratar-se de uma reflexão pioneira, sobre o 
tema evidenciando a significância da 
matéria tanto a nível acadêmico como 
profissional e, também, relevância 
sociojurídica a partir das contribuições 
propostas através a investigação e 
reflexão do contexto abordado. 

Portanto, o objetivo geral busca refletir 
e discutir sobre a circular da SUSEP que 
autorizou o uso de peças não originais nos 
consertos de veículos automotores e os 
impactos para o consumidor 
especialmente no que tange ao custo-
benefício envolvendo garantia, segurança 
e qualidade.  

Entre as diretrizes que norteiam o 
estudo delineiam-se como Objetivos 
Específicos discorrer de forma reflexiva as 
disposições da circular da SUSEP que 
autorizaram o uso de peças não originais 
nos consertos de veículos automotores; 
Dissertar sobre as disposições e 
pertinências do Código de Defesa do 
Consumidor sobre a matéria objeto do 
estudo; Elencar os benefícios que 
fundamentam a proposta das mudanças e 
possíveis impactos que possam afetar o 
Direito do Consumidor; Observar relação 
custo-benefício entre seguradora e 
segurado nas principais implicações e 
responsabilidades. 

No que concerne à metodologia, 
considera o critério de classificação de 
pesquisa, proposto por Oliveira (2002), 
Vergara (2009), (Gil, 2010), Marconi e 
Lakatos (2017), entre outros. A 
abordagem consiste em método 
fenomenológico por meio da pesquisa 
bibliográfica, descritiva de caráter 
qualitativo e exploratório. Com tais 
procedimentos busca fundamentar o tema 
e as atribuições, que impactam o cenário 
das seguradoras e do consumidor, 
mediante disposições do Código de 
Defesa do Consumidor entre outros textos 
legais no Estado Moderno de Direito. 

 

 

- Considerações acerca da circular 
01/2019/SUSEP 

O objeto de estudo, centra-se nas 
propostas de mudança apresentadas pela 
Circular nº 1/2019/SUSEP, cuja finalidade 
consiste em minimizar o preço do seguro 
possibilitando a aquisição do produto a 
preço popular e, por conseguinte, 
promover a competitividade do mercado. 
Nesse contexto, traz em seu escopo as 
disposições: 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS 

 

CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA nº 
1/2019/SUSEP 

Assunto: Seguro Automóvel – utilização 
de peças nos sinistros de danos parciais.  
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Senhor Diretor de relações com a 
SUSEP,  

Trata-se de esclarecimento ao mercado 
segurador acerca da utilização de peças nos 
sinistros de danos parciais dos seguros de 
automóveis.  

Após parecer jurídico nº 
00104/2019/COAFIPFE-SUSEP-
SEDE/PGF/AGU, está claro para a Susep 
que não há impedimento regulatório à 
utilização de peças novas, originais ou não, 
nacionais ou importadas, ou mesmo usadas 
no âmbito da Lei n.º 12.977/2014.  

O art. 21 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece 
que o consumidor pode autorizar a utilização 
de peças que mantenham as especificações 
técnicas do fabricante[1]. A Susep ratifica 
este entendimento e solicita às seguradoras 
que especifiquem sempre o tipo de peça a 
ser utilizada nos reparos relacionados aos 
sinistros de danos parciais dos seguros de 
automóveis.  

Nesse sentido e com o objetivo de 
ampliar a concorrência no mercado de 
seguro de automóveis, apresentamos os 
esclarecimentos abaixo:  

1. É autorizada a utilização de peças 
novas, originais ou não, nacionais ou 
importadas.  

2. É autorizada a utilização de peças 
usadas, observadas as disposições da Lei 
n.º 12.977/2014, que regula e disciplina a 
atividade de desmontagem de veículos 
automotores terrestres. 

3. Em todos os casos a informação deve 
estar clara para o consumidor na proposta 
de seguro e nas condições contratuais. Deve 
ficar claro em quais componentes poderão 
ser utilizados os diferentes tipos de peças.  

Por fim, faz-se referência ao Ofício 
Eletrônico nº 9/2019/ SUSEP/ DIR2/ 
CGCOM/ COPAT, de 07/06/2019, cujo teor 
perde efeito.  

Atenciosamente, [...]. (SUSEP. Acesso 
em: 20 ago. 2019). 

 

A Circular em comento autoriza não só 
o uso de peça não originais, nacionais ou 
importadas, como também autoriza o uso 
de pecas usadas, devendo tais condições 
ficarem claras ao consumidor. Diante 
disso, os debates sobre o assunto 
começaram a tomar corpo e é necessário 
buscar entender os impactos que a citada 
Circular pode promover no âmbito das 
seguradoras e principalmente do 

consumidor. Tais implicações repercutem, 
também, no âmbito geral da sociedade, 
como no caso de uma peça não original vir 
a dar problema e ocasionar acidentes 
envolvendo demais usuários das vias e/ou 
pedestres. 

As mudanças apresentadas suscitam 
a investigação dos fatores que podem 
agregar valores na prestação de serviço, 
beneficiando ou prejudicando o 
segurado/consumidor e as empresas 
seguradoras. Não se deve analisar a 
questão apenas sob a ótica da 
competitividade, mas, principalmente, sob 
a ótica dos segurados que podem sentir o 
ônus da queda na qualidade, perda de 
garantias, riscos de segurança entre 
outros afetamentos provenientes da 
proposta em comento.  

Nesse cenário, é necessário o debate 
reflexivo para melhor compreensão das 
diretrizes propostas, com ênfase na 
prestação de serviços e demais aspectos 
relacionados à legislação vigente, no 
direito do consumidor e demais textos 
legais que abarcam a temática proposta. 
Entre esses aspectos destaca-se a 
pertinência das entidades governamentais 
e empresas seguradoras, mediante a 
criação de estratégias e textos 
complementares que minimizem os 
impactos nocivos aos segurados que 
possam resultar da referida Circular 
liberativa. 

 

 - Discussão sobre a liberação 

A literatura, artigos, doutrinas e 
legislação vigente sobre a Circular nº 
1/2019/SUSEP, indicam uma reflexão 
importante acerca do Direito do 
Consumidor, em especial quanto à 
insegurança jurídica. Também 
consideraram os impactos na 
regulamentação dos seguros, 
manutenção da garantia de segurança, 
bem como o funcionamento eficiente dos 
produtos e a maior competitividade no 
mercado, que se configuram em alguns 
dos aspectos relevantes de interesse a 
serem abordados nessa discussão.  
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Contudo, de acordo com Gummessom 
(2010), para tornar-se competitiva no 
mercado, é necessário que a organização 
realize um trabalho estratégico junto aos 
consumidores, procurando identificar o 
que realmente buscam e quais são suas 
reais necessidades. Ou seja, revelam 
desafios que transitam entre as vantagens 
e afetamentos ao consumidor. 

Por conseguinte, situações 
controversas acabam por emergir diante 
de tal quadro. Entre eles, elenca-se. 
Primeiro, a agressão ou não dessa 
regulamentação face ao Código de Defesa 
do Consumidor (CDC)? Segundo, as 
peças não originais atendem as 
particularidades determinadas pelo 
fabricante e o consumidor tem o nítido e 
efetivo conhecimento dessas informações 
no momento da contratação a respeito dos 
produtos que serão utilizados? Terceiro, 
existe a possibilidade de perda de garantia 
de automóveis novos pelo fabricante? 
Veja-se que são questões complexas que 
merecem uma atenção por parte da 
sociedade como um todo. 

Para a SUSEP, a discussão em voga 
propicia segurança jurídica às 
seguradoras por meio de produtos 
personalizados e, essencialmente, de 
maior acessibilidade ao consumidor, 
fundamentado na disposição do Código de 
Defesa do Consumidor. 

Mas o direito é bilateral e a segurança 
jurídica não pode visar proteger apenas as 
seguradoras como se depreende do 
entendimento acima. Ao revés, evidencia 
uma premente necessidade de levar em 
conta que o uso de peças não originais 
e/ou similares nos consertos e reparos de 
veículos automotivos, através da 
prestação de serviço das empresas 
seguradoras, devem estar sempre atenta 
à garantia, à qualidade, à segurança e aos 
interesses dos consumidores/segurados. 
É preciso, pois, que os consumidores 
sejam respeitados e seus direitos 
assegurados, conforme expressa garantia 
abrangente nos artigos 5º e 6º, do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC). 

Consoante as disposições legais dos 
artigos do CDC supra mencionados, 

constituem-se direitos básicos dos 
consumidores, entre outros, a informação 
adequada, a proteção à vida, a proteção à 
integridade física, a prevenção e a 
reparação de danos patrimoniais e morais. 
Razão pela qual a novidade trazida pela 
SUSEP envolve muitas dúvidas e 
polêmicas. 

A falta de conhecimento técnico do 
consumidor em saber, efetivamente, se 
aquela peça não original tem as mesmas 
características ou não da original, a 
possibilidade de perda de garantia do 
fabricante após reparos com instalação de 
peça não original, a possibilidade de 
incentivar práticas de roubos e 
desmanches de veículos, a ampliação de 
impactos ao meio ambiente com peças 
que sejam mais poluidoras que as 
originais, são questões que merecem 
maior atenção e regulação pois impactam 
diretamente o consumidor e a sociedade. 

É notório que o veículo automotor 
configura-se no principal meio de 
transporte na sociedade contemporânea e 
o impacto que o setor da indústria 
automobilística representa na economia 
mundial. Contudo, a extraordinária 
concorrência do setor exige esforço e 
estratégias competitivas em toda cadeia 
de produção e reposição, envolvendo 
envolve inúmeros fatores, dentre estes, se 
destaca a condição de qualidade do 
produto (PIAZZA, 2019). Nesse cenário, 
busca-se constantemente promover 
melhorias nos sistemas de gestão de 
qualidade, para que sejam obtidos as 
condições e requisitos necessários à 
segurança e satisfação dos clientes, 
criando dessa forma uma simbiose de 
desenvolvimento entre todos os 
stakeholders (TUNES, 2018). 

No entanto, é necessário que exista 
uma parceria ética, fidedigna e eficiente 
entre a empresa e fornecedores para que 
ocorra uma maior troca de informação e 
fluidez na comunicação propiciando maior 
segurança e qualidade dos produtos. Os 
fornecedores constituem-se nos principais 
responsáveis pela qualidade, eficácia dos 
produtos e cumprimento de prazos das 
empresas. O controle destes e de 
pequenos fornecedores denotam grande 
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ênfase, na medida em que, as normas de 
qualidade do setor direcionam-se também 
aos fornecedores e seus procedimentos 
quanto a fornecer aos clientes os mesmos 
padrões de qualidade recebidos das 
empresas (PIAZZA, 2019). 

O mercado automotivo brasileiro até 
2019, de acordo com dados do Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores, possui uma 
frota circulante de automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus de 45,9 
milhões de unidades (SINDIPEÇAS, 
acesso em 19 set. 2019).  

Para o Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), o número foi ainda 
maior e, em fevereiro de 2019, o registro 
de veículos circulante foi de 54.995.950 
milhões, correspondendo a um carro para 
cada 3,8 habitantes (DENATRAN, 2019). 

Para prover a frota, solidificou-se um 
setor industrial potente de peças, artefatos 
e acessórios, de sorte que somente em 
associadas ao Sindipeças e à Associação 
Brasileira da Indústria de Autopeças 
(ABIPEÇAS) constam aproximadamente 
460 fabricantes (CRIPTRONIC, 2018). 

O setor automobilístico brasileiro é 
responsável por 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB). No ano de 2017, o Brasil 
ocupou a nona posição de produtor 
mundial de veículos e a oitava colocação 
no mercado interno em comparação aos 
demais países. Em 2018 a inatividade da 
indústria automobilística ocupou cerca de 
50% da capacidade instalada no país que 
corresponde a 5,05 milhões de veículos 
(ANFAVEA, 2019).  

A Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores (FENABRAVE, 
2019) destaca que no término do ano de 
2018, a idade média dos automóveis foi de 
14,8 anos, por seu turno, em 2017, era de 
14,4 anos. Desse modo, quando um 
veículo se encontra em condições seguras 
para a rodagem, com riscos de acidentes, 
avarias, em virtude do seu mau estado ou 
por desgaste e obsolescência entre 
demais motivos, o ciclo de vida útil termina 
e o veículo automotor passa a ser 
classificado como um Veículo em Fim de 

Vida (VFV), compondo um agrupamento 
de resíduos (PIAZZA, 2019). 

O Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), por intermédio da Resolução 
611 de 2016, regulamentou a Lei 12.977 
de 2014, que dispõe acerca das atividades 
de desmontagem de automotores 
terrestres, cujo processo permite que as 
peças dos Veículos em Fim de Vida 
(VFVs) possam ser reutilizadas ou 
destinadas a resíduos para reciclagem, 
cujos rejeitos resultantes do processo 
apropriadamente realizados, retornam a 
indústria, como pressupõe a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
produtiva (PIAZZA, 2019).  

Registre-se que no Brasil, o número de 
VFVs produzidos ultrapassa a um milhão 
de unidades ano, representando grande 
potencial para a efetivação de uma política 
de estratégias direcionadas a preservação 
de peças e/ou acessórios, visando sua 
reutilização. Contudo, mesmo observados 
grandes progressos quanto a melhoras na 
eficiência e eficácia desses recursos, todo 
sistema fundamentado no consumo, ao 
invés da utilização restauradora, implica 
em relevantes perdas no decorrer de toda 
trajetória da cadeia (PIAZZA, 2019).  

Esse contexto, no que tange à Circular 
Nº 1/2019 da SUSEP e o uso de peças 
não originais nos reparos automotivos, 
incita reflexões nas consequências que 
podem surgir como danos, insegurança 
jurídica, risco de danos patrimoniais e 
extra patrimoniais, sinistros fatais, 
regulamentação dos seguros, 
manutenção da garantia de segurança e 
do funcionamento eficiente dos produtos, 
assim como a manutenção da ética e 
legalidade em virtude de maior 
competitividade no mercado (SUSEP, 
2019). 

Considerando que muitas vezes o 
veículo é instrumento de trabalho do 
cidadão, o fato do mesmo ficar parado por 
falta de peça é um entrave que merece 
consideração. Isso, porém, não é um 
passe livre para abrir mão da segurança e 
qualidade do produto. Aliás, o artigo 32 do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
assegura o fornecimento de peças, como 
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lembra o Instituto de brasileiro de defesa 
do consumidor (IDEC), senão vejamos: 

[...] o fornecimento de peças de 
reposição de todos os produtos disponíveis 
no mercado enquanto eles forem fabricados 
ou importados, até mesmo após saírem de 
linha. A responsabilidade é toda do 
fabricante ou do importador (no caso de não 
haver fabricante em território nacional), que 
devem oferecer peças originais e novas, 
segundo o artigo 21 do CDC. (IDEC, 2013, 
p.1). 

Veja-se que o IDEC entende pela 
obrigatoriedade do fornecimento de peça 
de reposição original e nova, mesmo se o 
veículo já tiver saído de linha. Desta feita, 
a Circula n 1/2019/SUSEP se mostra 
como um retrocesso ao direito do 
consumidor. O CDC ainda estabelece que 
a utilização de peças ou elementos de 
reposição usados, sem a devida 
autorização do cliente, constitui-se em 
crime de consumo por parte do fornecedor 
conforme art. 70 (CDC), com pena de três 
meses a um ano de detenção aos 
proprietários e representantes legais de 
empresas que praticarem tal crime, 
cabendo também estipular valor de multa. 

Os veículos automotores contemplam 
em sua composição estrutural cerca de 3 
(três) mil a 30 (trinta) mil peças, em 
conformidade com a marca, modelo, 
porte, formato de fabricação entre outras 
especificidades. As peças estão dispostas 
em distintos setores da estrutura, cada 
setor com características funcionais 
específicas exercidas por Sistemas 
diferenciados tais como: “Elétrico; 
Arrefecimento; Freio; Rodagem; Injeção; 
Ignição; e Transmissão”. (VALORCAR, 
2015, p.s/n.). 

As peças conhecidas como Genuínas, 
são as que possuem logomarca da 
indústria montadora e código impressos 
no corpo e ainda são fornecidas na 
embalagem da montadora, com a 
inscrição nítida de peça genuína. Tem 
como vantagem principal a garantia das 
grandes indústrias do setor 
automobilístico, haja vista que para 
imprimirem seus logotipos em uma peça e 
a colocarem como elemento parte de seus 
projetos, essas passam por inúmeros e 
rigorosos testes que requerem elevados 

índices de eficiência, eficácia, durabilidade 
e precisão. A sua maior desvantagem no 
mercado é que de modo geral, o preço é 
mais alto (CRIPTRONIC, 2018).  

Por outro lado, as peças ditas Originais 
são aquelas que os fabricantes fornecem 
para as montadoras, também 
disponibilizadas no mercado com marcas 
próprias, que comumente são nomes de 
fácil identificação no meio dos 
profissionais e proprietários do setor. 
Considera-se como vantagem o preço 
mais reduzido em relação às peças 
genuínas, com a promessa de mesma 
eficácia, eficiência, qualidade e 
durabilidade. No entanto, embora sejam 
certificadas por organismos de controle, 
não contemplam aval das montadoras. A 
desvantagem mais presente é a confusão 
feita em relação as peças genuínas e as 
originais fato que é usado indevidamente 
por alguns fornecedores para enganar o 
cliente, por vezes se adquire peças 
originas pelo custo das genuínas. 
Portanto, é preciso estar atento e conferir 
no ato da compra a qual especificação o 
fornecedor se refere (CRIPTRONIC, 
2018). 

Já as peças denominadas de Paralelas 
são as que apresentam maiores 
dificuldades de avaliação. Isso ocorre em 
virtude de existir uma diversidade de 
fabricantes. Uma parcela destes 
fabricantes são marcas "sérias", que 
atuam mediante padrões delimitados 
pelas montadoras e, em alguns casos, 
produzem peças originais para 
determinada marca, porém não para as 
demais. Mas também existem fabricantes 
de menor porte algumas e até sem 
padrões definidos com qualidade e 
padronização diferente as originais 
(CRIPTRONIC, 2018). 

Por sua vez, os componentes de 
segunda mão se reportam aos que são 
reaproveitados de veículos automotores 
sinistrados, consistem em peças de 
desmanche, que surgem como opção 
mais barata e, não raro, para veículos de 
modelos antigos, configura-se na única 
alternativa. Por outro lado, são as que 
mais requerem cuidados, em virtude do 
incentivo ao mercado ilegal, uma vez que 
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aos desmanches legalizados misturam-se 
aqueles provenientes de circunstâncias 
ilícitas. (CRIPTRONIC, 2018). 

De se notar que o leque de opções 
disponibilizadas para troca de 
componentes e reparos é amplo. Por esta 
razão, as dúvidas e questionamentos que 
surgem com a circular da Susep, 01/2019, 
são preocupantes e pertinente no que se 
diz respeito ao consumidor. Depreende-se 
que por meio da liberação de peça não 
original, o consumidor fica mais exposto a 
riscos, principalmente se o conserto for 
realizado com instalação de peças 
paralelas, recondicionadas ou até mesmo 
de segunda mão, comprometendo a 
própria segurança e correndo risco da 
desvalorização do bem. Não se afasta, 
também, um maior número de demandas 
judiciais para buscar uma reparação em 
prol do consumidor.  

Mesmo que a Carta Circular nº 
1/2019/SUSEP tenha respaldo em parecer 
jurídico da Procuradoria Federal, o qual 
entendeu não haver impedimento 
regulatório para uso de “peças novas, 
originais ou não, nacionais ou importadas, 
ou mesmo usadas”, o debate ganha novos 
contornos quando analisado em conjunto 
com as disposições da Lei 12.977/14, 
denominada “Lei do Desmonte”. 

A "lei do desmonte", seu Art. 3º 
determina que "A atividade de 
desmontagem somente poderá ser 
realizada por empresa de desmontagem 
registrada perante o órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal 
em que atuar". Entretanto, a fiscalização 
dessas empresas, seja ela (fiscalização) 
efetiva e suficiente ou não, bem como a 
existência de desmanches não oficiais, 
são um agravante no que diz respeito à 
qualidade e eficiência das peças a serem 
usadas no veículo reparado. Qual tipo de 
teste se realiza em tais peças para 
comprovar, por exemplo, que a mesma 
não está fadigada, trincada ou com sua 
vida útil deteriorada? Ainda eu tal teste 
exista seus resultados são 100% 
confiáveis? Mesmo que sejam confiáveis 
a realização dos mesmos não encareceria 
o serviço no final das contas? Enquanto 
tais questionamento não são respondidos 

de maneira convincente, o consumidor 
não terá certeza de estar em segurança. 

Considera-se que a medida em 
questão é uma reivindicação antiga das 
seguradoras, com a finalidade de viabilizar 
o seguro popular, uma vez que tal 
liberação impactará em todos os contratos 
de seguros de automóveis. Visa também, 
atender as necessidades do mercado, 
oportunizando condições adequadas para 
minimizar o preço final do seguro legal, 
que abre precedente para ampliar a 
capacidade de competição com as 
associações de proteção automotoras, 
que desenvolvem suas atividades à 
margem da legalidade (FENACOR, 2019). 

De acordo com a própria SUSEP 
(2019), a motivação da medida consiste 
em aumentar a concorrência no cenário de 
seguro de automóveis, uma vez que, 
estima-se que a diferença entre os valores 
praticados, entre as peças dos fabricantes 
e as não originais e usadas, alcança o 
patamar de até 70%. Diante tal premissa, 
de acordo com os apontamentos de 
Bozzato (2019), com as modificações 
impulsionadas pela liberação através da 
circular da Susep (2019), o preço do 
seguro pode reduzir em até 10%.  

Em entrevista para a Band News FM, 
Lucas Vergílio (2019), o então presidente 
do SINCOR-GO, abordou questões 
acerca do impacto da liberação da Susep 
no que se refere ao uso de peças não 
originais. Segundo o entrevistado, o 
entendimento da SUSEP foi positivo, uma 
vez que até então, a seguradora de 
automóveis vivenciava um ônus elevado 
com a obrigação de reposição somente de 
peças originais e genuínas.  

Ainda em Vergílio (2019), com a 
redução nos preços de seguros mais 
pessoas passarão a consumir este 
produto, asseverando que a referida 
liberação, não resultará, de maneira 
alguma, em baixa na qualidade da 
prestação de serviço e na segurança do 
consumidor. Compreende que sendo a 
seguradora aquela que se reveste de total 
responsabilidade pela reparação do bem, 
deverá oferecer garantias para a 

190



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

manutenção da prestação de serviços de 
qualidade (VERGÍLIO, 2019). 

Contudo, nem todas as entidades 
concordam plenamente com os objetivos 
da proposta da Susep (2019), como 
ressalta Sandra Lengruber (apud 
BOZZATO, 2019), presidente da 
Associação Nacional do Ministério Público 
do Consumidor (MPCON), que não 
acredita nessa possibilidade de redução 
de preços e assevera: 

Nunca reduz. Estão aí as passagens 
aéreas que foi falado a mesma coisa. De 
acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, esta mudança não vale para os 
seguros que já estão em vigor. Para os 
próximos contratos, tal mudança deve estar 
destaca no contrato, com letras em negrito e 
sublinhado (LENGRUBER, apud BOZZATO, 
2019, p. s/n.). 

Mesmo com tais disposições 
Lengruber (apud BOZZATO, 2019) 
acredita que tal liberação não irá reduzir o 
preço dos seguros e, para tanto, faz um 
paralelo com as passagens aéreas, tema 
muito discutido acerca da taxação das 
malas dos passageiros. Apesar disso, 
também entende que a mudança seja 
consolidada e, por isso, a MPCON 
pretende debater o assunto.  

Uma questão pouco debatida e que 
impacta diretamente o consumidor é a 
possibilidade de que os automóveis novos 
percam a garantia mediante consertos que 
tenham sido realizados com peças não 
originais. Geralmente, um fabricante 
concede garantias por três anos ou mais, 
em um carro novo. Porém, com a 
reposição de uma peça não original, essa 
garantia de fábrica pode perder a validade, 
o que implicaria, inclusive em 
judicialização (LENGRUBER, apud 
BOZZATO, 2019). 

A questão da demanda judiciária pode 
se ampliar, uma vez que, face à falta de 
normatização especifica e insegurança 
que o entendimento da SUSEP traz. 
Afinal, relembrando alguns 
questionamentos feitos acima, como ter 
certeza de que a peça não está com a vida 
útil comprometida? Quando não há 
clareza de informação e quando há risco à 
saúde e à integridade do consumidor a o 
CDC deve prevalecer sobre normas 

inferiores e as decisões judiciais serão 
cada vez mais buscadas para compor os 
litígios entre segurados/consumidores e 
seguradoras, assim como se depreende 
de Lengruber (apud BOZZATO, 2019). Tal 
afirmação funda-se na necessidade de 
delinear um cenário que envolve um rígido 
controle e acompanhamento, em um 
campo fértil para riscos e consequências, 
dos quais podem decorrer centenas de 
situações, que se transformem em 
demandas a exemplo de muitas já 
existentes, conforme se destacam alguns 
casos ilustrativos a seguir: 

Data: 12/01/2010 

Info: Reparação de danos em acidente 
de transito 

Launch Project 

A ação de reparação de danos em 
acidente de trânsito é cabível quando ocorre 
um abalroamento e as partes não se 
compõem amigavelmente atribuindo a causa 
do acidente a outra. Vale dizer que a base 
legal é a mesma legal é a mesma do art. 186 
do C.C havendo apenas uma especificação 
do nome da ação para melhor identificação 
do objeto do pedido. Art. 186. Aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito. [...] É necessário destacar 
que a lei não faz diferença entre culpa 
consciente e culpa inconsciente – culpa é 
culpa.[...] Provada a culpa por meio de um 
dos seus institutos decorre a obrigação de 
reparar. O que é importante consignar é que 
a reparação é um status quo ante, ou seja, o 
retorno ao estado anterior, ou seja, 
quanto custa o farol, quanto custa a 
pintura, quanto custa o serviço etc. tudo 
isso tem um valor. Uma afirmação que 
muitos fazem é que o carro apesar de 
“supostamente” voltar no estado anterior 
passa a ser um carro batido e que há uma 
redução no valor de mercado por isso. 
Neste ponto é possível pedir o que se 
denomina de “danos emergente” que é 
justamente este descompasso entre um 
carro não batido e um batido nos mesmo 
estado. [...] Não é demais relembrar que o 
direito é interpretativo. Que a interpretação 
deve ocorrer dentro dos limites da lei e 
que as orientações decorrem dessas 
decisões reiteradas que vão sendo objeto 
de reanalise pelos tribunais que também 
passam a decidir, e é nesse ponto que se 
forma a JURISPRUDÊNCIA, ou seja, 
decisões reiteradas sobre determinada 
situação que cabe interpretação [...] 
(GARCIA ADVOCACIA, 2010). (Destacou-
se). 
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Outra questão que tem gerado reflexão 
reporta-se a exigência de três orçamentos 
para o conserto do veículo. Não há 
consenso e nem imposição legal para a 
apresentação de ter orçamentos, daí a 
existência de decisões divergentes como 
vê-se abaixo: 

CIVIL – RESSARCIMENTO DE DANOS 
MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO 
– TRÊS ORÇAMENTOS – POSIÇÃO 
MERAMENTE JURISPRUDENCIAL – 
NULIDADE INEXISTENTE – ÚNICO 
ORÇAMENTO EXEQUÍVEL – 
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – VALOR 
JUSTO – 1. Conquanto o bom senso e os 
critérios de justiça aconselhem, na esteira na 
melhor jurisprudência, a vinda de, pelo 
menos, três orçamentos para balizar o 
arbitramento do valor indenizatório, em caso 
de ressarcimento por danos materiais 
decorrentes de acidente de veículo, tal 
proceder não é indispensável e não gera 
nulidade. Não se trata de requisito sine qua 
non e, muito menos, de condição de 
procedibilidade das ações de reparação de 
danos que envolvam sinistros de 
automóveis, mormente quando o julgador, 
em caso de justificativa plausível, se 
convence do valor justo apresentado através 
de um dos orçamentos, único exequível. 2. 
Recurso conhecido e improvido, mantendo 
íntegra a sentença recorrida. (TJDF – ACJ 
20010710133846 – DF – 2ª T.R.J.E. – Rel. 
Des. Benito Augusto Tiezzi – DJU 
29.08.2002 – p. 38). 

Embora a praxe seja pela necessidade 
de apresentar três orçamentos nas ações 
de reparação civil por acidente 
automobilístico, na decisão acima, o juízo 
entendeu não haver nulidade pela 
existência de um único orçamento. Com a 
mudança de entendimento trazida à lume 
pela Circula n. 1/2019/SUSEP é crível se 
imaginar um maior número de discussões 
e, por conseguinte, judicializações, acerca 
do valor do reparo, posto que de um lado 
o autor pode ter orçado com peças 
originais e do outro lado, o réu pode fazê-
lo com peças usadas. 

Também gera discussão e demanda 
jurídica a definição do local do conserto, 
se ao segurado ou a seguradora, tal qual 
a definição de usar ou não peças originais.  

Pelo exposto, são vários os aspectos 
que levantam debates e reflexões e que 
ainda não culminam em consenso na 
seara do direito e dos órgãos de proteção 
consumeristas. De certo, a liberação de 

uso propiciada pela Circular 01/2019 
(SUSEP, 2019) promove a expansão de 
modalidades de seguro e cria maior 
expectativa ao setor securatório com as 
novas regras e critérios de admissão do 
uso de peças não originais, abrindo 
precedentes para utilização dos mais 
variados tipos de peças e procedências, 
haja vista, que não lhe é imputada a 
obrigatoriedade de utilizar somente peças 
novas e originais. Contudo, caso essa 
opção seja feita pelo contratante poderá 
encarecer demais a apólice de seguros, e 
criar ainda novas modalidades para 
atender seguros de carros antigos, os 
quais são mais sujeitos a defeitos 
(FROMM, 2019). 

Com a viabilidade de proporcionar 
produto mais barato e competitivo, a 
circular da SUSEP vislumbra ampliar a 
frota segurada no cenário nacional, a qual 
se mostra estagnada a mais de uma 
década em análise percentual de 
aproximadamente 30% (FROMM, 2019). 
No entanto, as reflexões aqui levantadas 
sugerem, vários outros enfrentamentos, 
sendo o principal deles o risco à vida e ao 
bem-estar do consumidor que poderá 
resultar da utilização de peças de 
procedência duvidosa e má qualidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo explorou o viés de 
enfrentamento na perspectiva do 
consumidor e setor de seguros 
automotivos, a partir da Circular 01/2019 
(SUSEP) que autoriza a utilização de 
peças novas, originais ou não, nacionais 
ou importadas e usadas. Nessa seara 
possibilitou alcançar o Objetivo Geral 
proposto, de evidenciar os impactos para 
o consumidor relacionados ao custo-
benefício envolvendo garantia, segurança 
e qualidade. Este foi efetivado mediante a 
reflexão e discussão descrita nesse artigo. 

Fundamentado na literatura, 
documentos e pareceres de órgãos 
fiscalizadores, instituições oficiais, 
doutrinas e legislação vigente, 
possibilitou-se elucidar o problema de 
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pesquisa com a indagação: Quais os 
impactos para o consumidor acerca da 
autorização pela seguradora de uso de 
peças não originais nos consertos de 
automóveis segurados? Para tanto, em 
consonância refuta-se a hipótese que a 
proposta de mudança da SUSEP 
estabelece dispositivos para o uso de 
peças não originais somente ocorrerá com 
a autorização do segurado, cabendo à 
empresa seguradora manter a qualidade, 
segurança e confiança nos serviços 
prestados, desenvolvendo programa de 
fiscalização, avaliação e apoio no 
atendimento da satisfação e qualidade 
total dos interesses dos consumidores. 
Isso em virtude de que é praticamente 
impossível, acompanhar, fiscalizar e 
controlar todas as ações de reparos, tanto 
da procedência das peças, quanto da 
qualidade dessas quer seja pela 
seguradora quanto, pelos órgãos 
responsáveis, em virtude da ampla frota 
de veículos no país, quanto a diversidade 
de comercio paralelo, clandestino, entre 
outros que atuam nesse cenário.  

Nessa mesma linha reflexiva, refuta-se 
também a hipótese de que a proposta de 
mudança da SUSEP oferece benefícios 
amplos às seguradoras, porém satisfaz 
parcialmente o atendimento aos 
interesses dos consumidores/segurados. 
Isso, não condiz com a realidade por que 
ambos, consumidores e seguradoras 
podem ser afetados de diversas maneiras, 
conforme descrito no estudo. 

Contudo, confirma-se a suposição de 
que proposta de mudança da SUSEP 
através da Circular 01/2019, denota 
impactos nocivos a médio e longo prazo, 
tanto para as empresas seguradoras em 
virtude dos riscos de judicialização, quanto 
a total insatisfação no atendimento das 
necessidades dos 
segurados/consumidores. 

Como limitação para as considerações 
gerais, destaca-se a carência de 
pareceres dos órgãos fiscalizadores, além 
dos mencionados nesse escopo, algumas 
instituições a exemplo, da Associação do 
Ministério Público do Consumidor 
(MPCON) encontram-se em análise da 
questão. 

O estudo possibilitou concluir que a 
referida Circular chama atenção para as 
práticas acerca de promover insegurança 
aos consumidores, a possibilidade de 
proliferação de mercados ilegais e 
informais, contribuirá para o 
encarecimento de apólices àqueles que 
desejam manter peças novas e originais.  

Atenta-se ainda para as dificuldades 
no controle de qualidade e risco que 
possam proporcionar ao consumidor. Os 
pontos negativos superam as benesses, já 
que podem incentivar a criminalidade com 
roubo de carros, desmanches e 
comercialização de peças clandestinas 
que se constitui em prejuízos para as 
seguradoras e para a sociedade; ampliar 
o preço do seguro para uma parcela da 
população que prima pela segurança e 
qualidade das peças novas e originais; 
incitar a disputa desleal no mercado de 
autopeças em virtude de desmanches, 
além do aumento de demandas de 
judicialização.  

Portanto, os aspectos nocivos 
elencados, expõem de maneira nítida que 
os aspectos negativos resultantes das 
mudanças propostas pela circular em 
comento, expõem os consumidores ao um 
cenário de incertezas e inseguranças, 
podendo culminar, não somente em 
prejuízos financeiro e qualidade dos 
produtos, mas até mesmo se colocar em 
situações de riscos à vida. 

Dada às limitações do estudo, à 
carência de pesquisas atuais com ênfase 
nas disposições da Circular 
01/2019/Susep sugere-se novos estudos, 
com investigação empírica, de modo a 
contribuir para a ampliação do 
entendimento dos processos sociais, 
econômicos e jurídicos atinentes ao 
assunto. 
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Documentário “o peso da base: uma história de mulheres 

negras” 
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RESUMO 

Este artigo apresenta-se em formato de memorial descritivo do documentário “O Peso da Base – 
uma história de mulheres negras”, criado como trabalho de conclusão de curso e que busca identificar 
a percepção de um grupo de mulheres negras do Espírito Santo sobre suas vivências. O tema é 
fundamentado em análises da história dos negros no Brasil desde o período pós-abolicionista até os 
dias atuais, segmentando para tratar da condição da mulher negra, especificamente no Estado 
capixaba, que é um dos que mais tem mulheres negras como vítimas de violência. O documentário 
utilizou-se em sua construção de pesquisa bibliográfica para contextualizar as temáticas do negro, 
mulheres negras e racismo, bem como do método de Pesquisa Participante para a coleta de materiais. 
Diferentes etapas foram concebidas para a elaboração do documentário evidenciando a percepção das 
mulheres negras sobre sua vitimização. 

Palavras-chave. História do Brasil. Mulheres negras. Racismo. Resistência. Espírito Santo 

 

ABSTRACT 

This article is presented in the format of a descriptive memorial of the documentary “O Peso da 
Base – uma história da mulher negra”, created as a work of graduation and which seeks to identify the 
perception of a group of black women from Espírito Santo about their experiences . The theme is based 
on analyzes of the history of blacks in Brazil from the post-abolitionist period to the present day, 
segmenting to address the condition of black women, specifically in the state of Espírito Santo, which is 
one of the most black women as victims of violence . The documentary was used in its construction of 
bibliographic research to contextualize the themes of black, black women and racism, as well as the 
method of Participatory Research for the collection of materials. Different stages were conceived for the 
elaboration of the documentary showing the perception of black women about their victimization. 

Keywords: History of Brazil. Black women. Racism. Resistance. Espírito Santo. 

 

INTRODUÇÃO15 

A Lei da Abolição, que se resume na 
extinção da escravidão no Brasil, completou 131 
anos neste ano. Voltando na linha histórica, em 
1934, a Constituição Federal Brasileira tinha 
pela primeira vez a garantia de educação para 
todos os brasileiros, porém um de seus artigos 
garantia também o estímulo à educação 
eugênica, da Teoria Eugenista de Francis 
Galton, onde se acredita que o conceito de 
seleção natural também acontece com os seres 
humanos e além de se passar de pai para filho 
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características físicas, como a cor dos olhos, é 
passado os traços comportamentais, 
habilidades intelectuais, poéticas e artísticas. 
Nos dias atuais, a população negra ainda sofre 
com a sua marginalização, tem menos acesso à 
educação, saúde, moradia - em detrimento da 
população branca - e é a mais é encarcerada e 
assassinada (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019 e 
INFOPEN, 2016). 

Essa breve contextualização demonstra 
parte da trajetória dos negros no Brasil pós-
abolição até os dias atuais, porém a questão se 

Associação Educacional de Vitória, Bacharel em Artes 
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inicia muito antes e é a partir do século XVI que 
o tráfico de africanos ocorre de maneira 
sistematizada para a América do Sul e se torna 
uma atividade rentável para os dois lados do 
Atlântico. Nos primeiros momentos o translado 
era feito por comerciantes portugueses e aos 
poucos foram substituídos por brasileiros, que 
no século XVIII passaram a ter domínio sobre 
os negócios do tráfico (WEHLING, 1998). 

O Espírito Santo é um dos estados mais 
violentos para a população negra, sobretudo 
para mulheres negras que vivem nas periferias. 
Mesmo com movimentos e coletivos de 
resistência em constante crescimento, ainda 
existe a parcela que é mantida numa 
invisibilidade social (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 
2019). A partir disso este estudo busca 
entender: A mulher negra tem percepção 
sobre a realidade de sua vitimização no 
Espírito Santo? 

O objetivo geral deste projeto procurou 
identificar a percepção de um grupo de 
mulheres negras do Espírito Santo sobre suas 
vivências, a partir da realização de um 
documentário sob o método de Pesquisa 
Participante (GIL, 2010), tendo em vista que 
esse formato viabiliza experiências reais e 
reflexivas, aliado à teoria administrada em sala 
de aula. O método foi alinhado à técnica de 
coleta de entrevista. A mesma será detalhada 
na seção sobre “metodologia” do presente 
trabalho. 

A partir do tema abordado, sob a ótica de 
objetivos específicos, podemos verificar a 
relação das participantes com a história da 
cultura negra, identificar se as entrevistadas se 
veem afetadas por questões raciais, mostrando 
dados que expressam como a mulher negra é a 
vítima principal em diversas esferas sociais; 
expondo as principais ações afirmativas 
desenvolvidas no Estado do Espírito Santo e, 
por fim, apresentando o formato audiovisual 
como maneira de fomentar a discussão e 
disseminação de informação para além do 
ambiente acadêmico. 

O documentário, dentro da proposta 
cinematográfica foi abordado de forma 
observativa (NICHOLS, 2001), o que implica 
examinar o cotidiano das personagens sem 
interferir na realidade das mesmas, capturando 
informações com naturalidade, além de 
completar com depoimentos a respeito de suas 

vivências em entrevistas conduzidas pelas 
autoras diante de roteiros pré-estabelecidos, 
porém que não engessam a condução da 
conversa. 

Além de agregar conhecimento aos 
membros da equipe, esse documentário pode 
auxiliar estimulando o mercado audiovisual no 
Espírito Santo, visto que as autoras possuem a 
intenção de fazer exibições organizadas e a 
inscrição em festivais, dando voz a um grupo de 
mulheres que até então possuem histórias 
silenciadas ou apagadas por personagens 
masculinos. 

 

 

- História dos negros no brasil e a resistência 
da mulher negra 

No Brasil, existia uma condição jurídica dos 
escravos que os determinava como coisas e 
não como pessoas: 

Na condição de “coisa” eles não podiam possuir e 
legar bens, constituir poupança, nem testemunhar 
em processos judiciais. A coisificação jurídica do 
escravizado fazia parte de uma estratégia de 
dominação que buscava desumanizar os 
escravizados e que ao mesmo tempo em que os 
destituíam de todos os direitos criava uma ideologia 
de subalternidade, segundo a qual eles seriam 
incapazes de refletir e contestar a própria condição. 
(AMARAL, 2011, p. 13) 

Os europeus também justificavam a 
escravidão através do viés religioso e em prol 
da civilização. Os traficantes, parte da elite e 
considerados “homens bons”, ocupavam postos 
importantes da sociedade e promoviam o 
discurso de que o povo africano era infiel e 
selvagem, assim sendo de suma necessidade 
sua educação no Brasil católico. No trecho 
abaixo de um sermão feito pelo padre Antônio 
Vieira a um grupo de escravos do Recôncavo 
Baiano, é possível perceber tal justificativa que 
incutia na população negra novos hábitos, 
comportamentos e crenças em meio à 
desumanização e barbárie. 

Começando, pois, pelas obrigações que nascem do 
vosso novo e tão alto nascimento, a primeira e 
maior de todas é que deveis dar infinitas graças a 
Deus por vos ter dado conhecimento de si, e por 
vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e 
vós vivíeis como gentios, e vos ter trazidos a esta, 
onde, instruídos na fé, vivais como cristãos, e vos 
salveis. Fez Deus tanto caso de vós, e disto mesmo 
que vos digo, que mil anos antes de vir ao mundo, 
o mandou escrever nos seus livros, que são as 
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Escrituras Sagradas. (WLAMYRA R. DE 
ALBUQUERQUE e VALTER FRAGA FILHO, pág. 
42, Uma História do Negro no Brasil) 

Foram anos de dominação até a carta 
escrita pela Princesa Isabel com a conhecida 
Lei Áurea. Mesmo com o fim da escravatura 
determinado por lei e proibido em todo o país, 
as práticas dos antigos escravocratas 
permaneciam no país e foi alimentado pelos 
mesmos, o discurso racista que desqualificava 
e desmerecia o trabalhador negro e exaltavam 
os imigrantes vindos de diversos países da 
Europa. A luta dos negros pela liberdade e 
reconhecimento enquanto cidadãos foi grande e 
Amaral exalta a importância dessas 
organizações para moldar a sociedade e 
combater o preconceito e as desigualdades 
criados com a escravatura. As batalhas pelo 
direito ao voto, à vacinação e até mesmo ao de 
frequentar os mesmos espaços que as pessoas 
brancas foram travadas por negros que trazia 
consigo o espírito de liderança e sede de 
mudança. (AMARAL, 2011). 

Sob a condição de liberdade, os negros 
estavam à margem da sociedade e um novo 
ciclo se iniciou, onde nesse momento era 
necessário higienizar a população brasileira.  E 
é então, que a Teoria Eugenista, vem como 
resposta aos desejos desses antigos 
escravocratas de perpetuar tamanha 
segregação com a justificativa de 
desenvolvimento social, onde a espécie 
superior era a branca de descendência europeia 
(DIWAN, 2007). 

Em 1934, a Constituição Federal Brasileira, 
como dito inicialmente, garantia em um dos 
seus artigos o fomento à educação eugenista 
nas escolas e assim durante o final da década 
de 20 e início dos anos 30, o Brasil tem um de 
seus momentos mais racistas de sua história. A 
sociedade ainda inflamada pelo sentimento 
escravagista permanecia fomentando os 
pensamentos e comportamentos de exclusão e 
inferiorização dos negros, o que facilitava aos 
poderosos da época a contínua promoção de 
políticas de segregação e marginalização de 
toda uma população, a mantendo geração após 
geração sem mobilidade social mesmo sendo 
cidadãos livres. Não tinham acesso à educação, 
a empregos dignos, à moradia, à saúde, a sua 
cultura de origem e qualquer outra garantia de 
vida digna. 

Nesse contexto escravagista e pós-abolição, 
se tem o papel da mulher negra que viu seus 
filhos, maridos, irmãos, netos serem 
escravizados além de si mesma, e hoje ainda vê 
sua existência e de seu povo ser inferiorizada 
em diversos aspectos na sociedade. Subjugada 
por políticas públicas, violentada e assassinada 
de modo massivo e institucionalizado e 
destinada geração após geração a lugares de 
subordinação e permanente sexualização. E é 
importante destacar que as mulheres negras 
sempre mostraram a sua força na busca de 
liberdade e resistência, apesar da história não 
contar da mesma forma como conta a história 
de heróis ou figuras masculinas, existem 
documentos, cartas, certidões e testamentos 
que expõem a história das negras no Brasil. 
(VARGAS, 2016).  

Um dos movimentos de mulheres que 
tentava resistir ao período escravagista no 
Brasil é o das Negras de Tabuleiros, mulheres 
com ou sem alforria que vendiam bens 
alimentícios e aguardente em tabuleiros sobre 
as cabeças como meio de conseguir alguma 
riqueza para que pudessem trocar por liberdade 
(VARGAS, 2016). 

Devido à marginalização dessas mulheres, a 
prostituição passou a ser uma das maneiras de 
se alcançar a tão sonhada liberdade. Muitas 
procuravam prostíbulos para se vir livres de 
seus donos e conseguirem arrecadar algum 
dinheiro. Em determinado momento, a 
prostituição dessas mulheres era tão intensa 
que algumas delas começaram a escravizar 
outras com intuito de ganhar dinheiro e 
ascender socialmente. 

 Sendo mulher e negra, sofriam todo tipo 
de tortura e humilhação e a crueldade não vinha 
apenas de seus senhores, mas de casamentos 
abusivos e conturbados, do governo e de 
qualquer um que se sentia no direito de agredi-
las física e verbalmente, eram tidas como 
mercadorias, objetos que foram desumanizados 
e não tinham a opção de rebater as ofensas e 
covardia, pois temiam pela própria vida 
(XAVIER, 2012).  

Segundo a autora Giovana Xavier, durante o 
século XIX, as narrativas ficcionais começaram 
a destacar as características físicas das 
mulheres negras como anormais. Foi nesse 
período que nasceram expressões racistas 
como “crioula feia”, “boa mulata”, “mucama 
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sapeca” ou ainda “mestiça virtuosa”. Essas 
expressões eram utilizadas de forma vexatória 
e com intuito de reduzir a existência das 
mulheres negras à insignificância. Já as negras 
de pele mais clara eram tidas como prostitutas 
ou mulheres sem caráter. Tal narrativa existia 
com o intuito de marginalizar e impedir que 
essas mulheres ascendessem socialmente. Por 
não serem retintas como as outras, existia uma 
apreensão com a possibilidade delas se 
misturarem com as mulheres brancas. 

 

 

- Mercado de trabalho e educação da mulher 
negra 

O trabalho doméstico é historicamente 
associado à mulher e expressões popularizadas 
como “vocação para o lar” têm sido atribuídas 
às mulheres brancas ou negras como um 
estereótipo criado pelo patriarcado. As 
mulheres eram destinadas para essas funções 
porque os homens não acreditavam que elas 
fossem capazes de gerar valor em outras 
esferas de trabalho (VARGAS, 2016).  

À medida que as mulheres passaram a 
entrar no mercado de trabalho, a mulher negra 
sofria uma subvalorização muito maior do que a 
branca, submetida à exploração e sem opção 
de escolha não lhe era atribuído papel diferente 
de doméstica. De acordo com o artigo de Bianca 
Vieira, as negras que procuravam por empregos 
e espaços no mercado de trabalho, não 
conseguiam se desvencilhar das profissões 
consideradas pelos brancos como inferiores. 
Quando contestavam de alguma maneira o seu 
espaço na sociedade e a capacidade para 
exercer outras profissões eram 
responsabilizadas pelo passado escravista, 
como se de alguma maneira tivessem escolha 
em relação aos seus antepassados. 

Além de suas funções domésticas, as 
mulheres prestavam serviços para terceiros e 
tinham que exercer as suas funções de 
reprodutoras. O homem era visto como produtor 
e não cabia a ele o trabalho de cuidar e educar 
os filhos. Muitas dessas mulheres vinham de um 
passado assombroso de escravatura onde eram 
consideradas posses dos seus senhores. Os 
seus corpos não eram respeitados e elas 
conviviam com os traumas de abusos 
(VARGAS, 2016). 

Atualmente, a desigualdade no mercado de 
trabalho permanece, mesmo com as mulheres 
apresentando um melhor desempenho 
educacional, elas ainda enfrentam dificuldades. 
Esses obstáculos estão relacionados ao 
investimento educacional inferior aos homens e 
às condições de gênero, como por exemplo, a 
média de horas trabalhadas, fator relacionado à 
dupla e até tripla jornada que muitas mulheres 
enfrentam. Os postos de trabalho e os cursos 
mais frequentados por mulheres são os menos 
remunerados no mercado de trabalho. As 
mulheres negras são uma parcela muito menor 
dentro dos espaços acadêmico, e mesmo 
quando ocupam parte desse espaço têm uma 
probabilidade maior de perder o seu espaço 
para pessoas brancas (XAVIER, 2012). 

 

- A realidade social da mulher negra no 
Espírito Santo 

Diversos estudos e pesquisas demonstram 
que as mulheres negras acumulam os piores 
indicadores sociais e econômicos no Brasil. São 
as principais vítimas de violência doméstica, 
obstétrica, desigualdade no sistema de saúde, 
ambiente de trabalho, encarceramento, 
mobilidade social e da invisibilidade 
institucional. Confirmando isso, se tem os 
índices dos beneficiados dos programas sociais 
do governo, onde sete a cada dez famílias são 
comandadas por mulheres negras. 

No estudo sobre homicídio de mulheres no 
Brasil, O MAPA DA VIOLÊNCIA, de 2015, 
constatou três fatos: a população negra é vítima 
prioritária da violência homicida no país, 
enquanto o homicídio a população branca 
diminui o índice de mortalidade entre os negros 
aumenta e consequentemente, a vitimização da 
população negra aumenta drasticamente, 
conforme passam os anos. Em 2019, a última 
pesquisa do ATLAS DA VIOLÊNCIA, que 
analisou o período entre 2007 e 2017 constatou 
a continuidade na desigualdade racial nos 
dados de violência letal no país entre mulheres: 
3,2 para cada 100 mil mulheres não negras e 
5,6 para cada 100 mil mulheres negras. É ainda 
mais alarmante quando se traduz: 66% de todas 
as mulheres assassinadas em 2017 eram 
mulheres negras e conforme o estudo, esses 
dados só evidenciam o quanto o Estado tem 
dificuldade de implantar políticas públicas 
eficazes para ambos os grupos. 
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Mulheres negras e brancas vs assassinatos 

 

Figura 1. Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Atlas da Violência, 2019, 
tratado pelas autoras. 

 

E o Espírito Santo se destaca 
negativamente nesse estudo oscilando 
entre taxas que encabeçam o ranking de 
estado que mais mata mulheres negras. 
No ano de 2017, foram mortas 9,5 para 
cada 100 mil mulheres negras, ficando 
atrás apenas do Rio Grande do Norte 
(11,4) e Ceará (9,9). Importante destacar 
que esse estudo considera o número de 
negras ao somar negros e pardos, e o 
número de brancos ao somar brancos, 
amarelos e indígenas.  

No cenário político a invisibilidade 
também é questão. Numa matéria sobre a 
representatividade da população negra nas 
eleições de 2018, o jornal Gazeta Online 
destacou a discrepante quantidade de 
candidatos negros eleitos em relação ao 
total da população negra capixaba, que de 
acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostras e Domicílios (PNAD), do IBGE, 
constatou 60,3% da população capixaba 
autodeclarada como negra. De 44 pessoas 
que assumiriam os cargos eletivos em 
2019, apenas 2 se autodeclaram como 
negros e 11 como pardos. Todo o resto se 
autodeclara como brancos. 

Tal fato contribui para a falta de 
representatividade no cenário político e 
nas demandas da população negra, 
especificamente das mulheres negras. 
Desse modo, se faz de extrema relevância 
a conscientização e estudo que fomentem 
ações afirmativas em todos os segmentos 
para se evoluir em igualdade racial e de 
gênero no Espírito Santo. 

- Combate ao racismo e ações 
afirmativas no Espírito Santo 

No início do ano letivo da UNICAMP, 
São Paulo, em 2016, ano em que se inicia 
o sistema de cotas raciais, ocorreram dois 
eventos que configuram uma reação 
aberta de extremo racismo. Os muros 
foram pichados em dias diferentes com as 
mensagens “Aki (sic) não é senzala! Tirem 
os pretos da Unicamp já!” e “White Power”. 
Além de expressar o discurso de ódio 
racial, ambos caracterizam o racismo 
estrutural, ou seja, indivíduo ou grupo que 
acredita ter exclusividade de 
oportunidades e lugares em detrimento de 
outras pessoas não brancas. 

200



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

O racismo é uma discriminação ou 
preconceito do outro motivado pela sua cor 
ou etnia. Dito isto, é preciso entender os 
tipos de racismo para assim formular ações 
de conscientização, combate e afirmativas. 

Preconceito ou discriminação racial ou 
crime de ódio racial é quando um indivíduo 
ou um grupo se manifesta de maneira 
violenta, física ou verbalmente, contra um 
indivíduo ou um grupo, tendo como 
motivação sua cor, raça ou etnia. Negar o 
acesso a serviços ou locais pelo mesmo 
motivo também caracteriza racismo e é 
previsto como crime no ordenamento 
jurídico penal brasileiro (PORFÍRIO, 
2019).  

Antes de se elaborar políticas públicas 
para combater o racismo e a discriminação 
é necessário perceber as desigualdades 
sociais existentes. Como já foi falado, a 
alfabetização e as oportunidades no 
mercado de trabalho contribuem muito 
para marginalização da mulher negra na 
sociedade. O conhecimento é a chave para 
combater a ignorância. É importante que 
as pessoas conheçam as suas histórias e 
a origem dos seus semelhantes. No Brasil, 
nós temos uma lei que assegura a 
obrigatoriedade do ensino de História 
Cultural Afro-Brasileira e Africana em todas 
as escolas de ensino médio e fundamental, 
seja da rede pública ou privada. (VARGAS, 
2016). 

 A autora (2016) explica também a 
importância de aplicar a lei e ensinar de 
maneira correta a história dos negros 
brasileiros, a sensibilidade e empatia têm 
que ser despertadas para que as pessoas 
não ajam de maneira discriminatória. 
Quando os negros foram libertos, o Estado 
ajudou a disseminar ideologias racistas 
que estão inseridas na sociedade até os 
dias atuais. É recente a Lei Federal de 
Cotas no Brasil (Lei 12711/12), que vem 
como uma política pública para ressarcir 
uma dívida histórica em relação aos 
negros. 

As cotas são muito importantes para o 
acesso e permanência à educação, o que 
não é um favor, ou um fato desqualificador 
do grupo negro, é uma Política Pública da 
qual o povo negro é credor social, pois foi 

através do seu trabalho que o país se 
desenvolveu. Não lhes foram 
oportunizadas, de forma igualitária e 
democrática, o acesso à educação, o que 
lhes proporcionaria de maneira mais rápida 
e eficiente a inserção no mercado de 
trabalho. (VARGAS, p. 32, 2016). 

No começo da revolução feminista, a 
mulher branca precisou do movimento para 
poder ingressar no mercado de trabalho e 
nos ambientes acadêmicos, em 
contrapartida a mulher negra já lá estava 
de uma maneira exploratória. Marcia 
Vargas (2016) fala da necessidade de 
políticas específicas e de como o 
feminismo negro é importante no auxílio da 
conquista de objetivos que só as negras 
conseguem entender a necessidade. A 
escritora Djamila Ribeiro fala em seu livro 
“Quem tem medo do feminismo negro?”, 
sobre o papel do movimento para as 
mulheres negras. A autora fala que “O 
feminismo negro não é uma luta 
meramente identitária, até porque 
branquitude e masculinidade também são 
identidades. Pensar feminismo negro é 
pensar projetos democráticos.” (p.7, 2018). 
A experiência de uma mulher negra, que 
não se encaixava, não se aceitava e não 
conseguia falar só foi desconstruída 
quando encontrou outras que enfrentavam 
as mesmas lutas e que buscavam os 
mesmos espaços, a representatividade e o 
local de fala são batalhas que só podem 
ser vencidas em conjunto. (RIBEIRO, 
2018). 

A Educação é um dos meios utilizados 
para combater o racismo institucional; é 
com história que se conscientiza os 
brancos e se arma os negros. Com 
educação as mulheres negras capixabas 
passam por uma ascensão e integração 
social e estão munidas de instrumentos de 
conscientização. Uma mulher que conhece 
a sua história e a de seus antepassados 
está munida de conhecimento para 
enfrentar as mais diversas esferas sociais. 
(MACIEL, 2016). 

Foi nas últimas décadas do século XX 
que o Espírito Santo ganhou força com 
alguns movimentos negros 
contemporâneos. Desde 1980 que o 
estado contou com o lançamento de vários 
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livros, seminários, propostas pedagógicas, 
reivindicações governamentais entre 
outras ações. Em muitas das ações 
desenvolvidas “o movimento negro tem 
contribuído formulando pedagogias 
pautadas no combate ao racismo e na 
ressignificação da história e da identidade 
cultural afro-brasileira” (MACIEL, 2016). 

Não são muito mencionados os 
movimentos focados nas mulheres negras 
capixabas e na vivência delas na 
sociedade, mas de acordo com Maciel 
(2016),as ações afirmativas e o diálogo 
têm existido. Mesmo com a luta diária, os 
obstáculos não são poucos. 

Se por um lado ainda não podemos dizer 
que o racismo foi exterminado da 
educação capixaba, podemos afirmar 
que muitos caminhos já foram 
percorridos e vencidos com a atuação 
teórica e prática dos movimentos negros 
enquanto matriz indutora das/nas 
práticas cotidianas escolares (MACIEL, 
2016) 

Em 1996, o Grupo de Trabalho 
Interministerial da População Negra (GTI), 
definiu como ações afirmativas, as 
medidas determinadas pelo Estado 
(especiais e temporárias) que tem como 
objetivo eliminar a desigualdade 
historicamente acumulada, a fim de 
equiparar as oportunidades, o tratamento e 
compensar as perdas provocadas pela 
discriminação e marginalização por 
motivos étnicos, raciais, religiosos, de 
gênero e outros. Alguns exemplos são o 
Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) e as cotas étnico-raciais. 

A Universidade Federal do Espírito 
Santo, UFES, adota desde o vestibular de 
2013, a política de cotas que atendem as 
camadas mais populares da sociedade, 
negros, indígenas e estudantes de escolas 
públicas. Porém, desde a década de 1970, 
que a discussão acerca do tema gera 
debates por parte dos movimentos negros 
dentro da universidade. Aos poucos, os 
próprios estudantes negros foram se 
indignando com o ambiente elitista e 
excludente e foram incorporando a 
discussão pelas cotas étnico-raciais. 

Dito isso, é importante destacar que o 
Conselho Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial (CEPIR), presidido por 
Rosemberg Moraes Caitano, é 
responsável por propor políticas que 
promovam tal igualdade aos segmentos 
étnicos do Estado - também em outros 
segmentos além da educação -, convidou 
as alunas do presente estudo para 
participarem da reunião da mesa diretora 
que aconteceria no dia 21 de Junho de 
2019, porém tal dia foi dado como ponto 
facultativo adiando assim o encontro que 
forneceria conteúdo bastante rico acerca 
das metas e perspectivas para o futuro. 

 

 

- Argumento de “o peso da base” 

Diante da realidade do Estado do 
Espírito Santo, onde se continua matando 
mulheres negras em números alarmantes, 
o documentário aborda a vida de mulheres 
negras residentes no Estado e tem como 
objetivo entender sua consciência diante 
da questão proposta: A mulher negra tem 
percepção sobre a realidade de sua 
vitimização no Espírito Santo? Dados 
históricos do país e do Espírito Santo foram 
abordados e serviram de base para a 
construção do documentário junto a 
informações e entrevistas. 

O documentário se passa no ano de 
2019, com dados e relatos atuais e do 
passado de cinco personagens 
intercalados com fatos históricos do Brasil 
e do Espírito Santo. Peso da Base – Uma 
História de Mulheres Negras é um 
documentário observativo (NICHOLS, 
2001) que visa trazer um recorte da 
realidade das mulheres negras capixabas, 
onde os fatos das vidas de cada uma delas, 
contados por elas mesmas e se tem a 
percepção acerca do tema proposto.

Angela Davis, filósofa norte-americana, 
diz que quando a mulher negra se move, a 
sociedade se move junto com ela, pois a 
mesma está na base da pirâmide social. 
Davis também exalta em seu discurso que 
esta mulher está cansada de tal fardo e 
destaca as conquistas da resistência 
feminina negra brasileira, revelando que o 
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que é feito no Brasil ecoa e serve de 
exemplo para outros grupos em diversos 
contextos. E tal afirmação inspirou o nome 
do referido documentário: O Peso da Base. 

Foram coletados cinco depoimentos de 
mulheres negras, como personagens 
centrais do documentário, residentes na 
Grande Vitória e possuem contextos 
diferentes uma das outras. Apenas o 
primeiro nome de cada uma delas foi 
adotado como identificação respeitando 
possíveis exceções de exposição. Assim a 
primeira delas é Maria da Penha é auxiliar 
de serviços gerais e mora no bairro 
Guaranhuns, em Vila Velha; Priscila é 
jornalista, no momento desempregada, 
mora com os pais no bairro Vale 
Encantado; Ana Cláudia é cozinheira e 
mora em Cariacica com os filhos, uma 
sobrinha e o ex-marido; Drica mora no 
bairro Grande Vitória e Suzana é 
fonoaudióloga e mora na Enseada do Suá. 
Cada uma representa uma realidade 
dentro de um universo ainda maior, o que 
abre margem para este estudo ser 
ampliado a fim de se buscar uma maior 
abrangência. 

Todas as filmagens se deram em 
ambientes escolhidos pelas personagens, 
a fim de deixá-las confortáveis para as 
entrevistas e captar sua integração no 
próprio ambiente. A curva dramática se 
dará no momento em que as personagens 
relatarem sua percepção diante do 
problema e/ou ao terem seus relatos 
confrontadas com dados e acontecimentos 
reais (ANEXO 3 – Cronograma das 
Filmagens). 

É de extrema relevância falar sobre 
racismo, que ainda reverbera, ora velado, 
ora escancarado em diversas esferas da 
sociedade. Racismo é um sistema de 
opressão que nega oportunidade a um 
grupo de pessoas por sua cor de pele.  E a 
partir de estudos e pesquisas, dados 
comprovam a crueldade cometida ao longo 
dos anos, de forma sistêmica e organizada, 
especificamente contra as mulheres 
negras. (RIBEIRO, 2018). 

E esse mesmo olhar deve ser voltado 
para o cenário capixaba, devido o mesmo 
ser um dos estados em que mais morrem 

mulheres negras vítimas de homicídio, por 
exemplo, e essa é apenas uma das 
estatísticas em que a mulher negra está 
padecendo (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 
2019).  

 

 

METODOLOGIA 

A partir da percepção das alunas de 
que o Brasil vive um período de intolerância 
étnico-racial tão significativo quanto 
alarmante. No estado, ataques são feitos 
aos centros de religiões de matrizes 
africanas, os dados de homicídios de 
mulheres negras subiram em relação ao 
ano passado e se revezam em números, 
ora dominantes no ranking nacional, ora 
entre os que lideram. Casos são 
repercutidos e sentidos de maneira que se 
chegou a necessidade de formular um 
projeto que não só se abordasse o tema e 
refletisse através de experiência 
documental, mas se tivesse a intenção e 
planejamento de disseminar ao principal 
grupo invisibilisado pela sociedade.  

No estudo, o documentário é utilizado 
como forma de Pesquisa Participante, 
onde se tem como objetivo “auxiliar a 
população envolvida a identificar por si 
mesma os seus problemas, a realizar a 
análise crítica destes e a buscar as 
soluções adequadas” (LE BOTERF, 1984 
apud GIL, 2010). Tal modelo de pesquisa 
se adequa ao propósito do estudo que é 
entender a percepção das entrevistadas 
sobre determinado tema e assim levá-las a 
analisar suas próprias vidas e 
experiências, visto que esse tipo de 
abordagem não se resume a decisão dos 
pesquisadores, mas da própria população 
envolvida. 

A Pesquisa Participante tem como 
origem na ação educativa, onde a principal 
influência se encontra nos trabalhos de 
Paulo Freire, que tinha como método de 
alfabetização a leitura do alfabetizando de 
seu próprio contexto sócio-histórico (GIL, 
2010). Assim se pretende repetir com o 
documentário, as participantes ao falarem 
de suas realidades, talvez antes nunca dita 
de maneira analítica e reflexiva, poderão 
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ser estimuladas a olhar para sua própria 
história e confrontar com o contexto sócio-
histórico. 

A pesquisa bibliográfica (GIL, 2010) 
contextualiza o documentário do período 
pós-abolicionista brasileiro e segmenta 
para o combate ao racismo e as ações 
afirmativas que estão implementadas e/ou 
previstas para o estado do Espírito Santo. 
Com as limitações de um projeto 
experimental e sem recursos suficientes 
para a abrangência de um universo mais 
amplo, são contempladas cinco 
personagens com contextos e experiências 
únicas, de idades entre 26 e 53 anos e 
moradoras da Grande Vitória. Para a coleta 
sob forma de entrevistas e o uso de 
imagem das participantes foram feitos 
contratos de autorização de uso de 
imagem (ANEXO 1). 

É utilizado como técnica de coleta para 
a Pesquisa-Participante o procedimento 
observativo (NICHOLS, 2001), 
caracterizando a proposta de 
documentário, onde se tem como 
elementos principais a realidade ser 
exposta com o mínimo de intervenções, 
sem trilha sonora e narração, direção e 
equipe sem aparecem nas filmagens. 
Nichols (2001) afirma que também faz 
parte da construção do documentário 
observativo poder ser feito de maneira 
despretensiosa com o que ele chama de 
“entrevista mascarada”, onde o diretor 
sugere o tema, faz perguntas e capta as 
imagens nas sequências de maneira 
observativa. 

A presença da câmera “na cena" atesta sua 
presença no mundo histórico. Isso confirma a 
sensação de comprometimento ou engajamento 
com o imediato, o íntimo, o pessoal, no momento 
em que de ocorre. Essa presença também 
confirma a sensação de fidelidade ao que 
acontece e que pode nos ser transmitida pelos 
acontecimentos, como se eles simplesmente 
tivessem acontecido, quando, na verdade, foram 
construídos para ter exatamente aquela 
aparência. Um exemplo despretensioso é a 
“entrevista mascarada". Nesse caso, o cineasta 
trabalha de maneira mais participativa com seus 
temas, no intuito de estabelecer o tema geral de 
uma cena, e, em seguida, filma-a de modo 
observativo. (NICHOLS, 2001). 

Foram também criados perfis nas redes 
sócias Instagram e Facebook, a fim de 

alimentá-los com informações acerca do 
filme e do tema proposto. Na sequência, 
seguem sob forma de memorial descritivo 
(NICHOLS, 2001), as etapas de 
elaboração do documentário. 

- Roteiro 

Antes de ser redigido o roteiro, um 
contato muito breve foi feito com as 
participantes, a fim de somente explicar-
lhes o projeto e verificar suas 
disponibilidades e entender suas 
características. Nenhuma das participantes 
teve acesso ao roteiro. 

Inicialmente, se pensou em trabalhar 
um roteiro único para as gravações e após 
a decupagem do material bruto, se redigir 
o roteiro do produto final, porém devido às 
diferentes características de cada 
entrevistada, se viu a necessidade de cada 
personagem ter um roteiro específico. 
Algumas perguntas são únicas e 
particulares de cada uma e outras formam 
uma base para todas as conversas e ao 
decorrer da entrevista são aproveitados os 
ganchos de determinados assuntos 
relevantes ao projeto. 

O desenvolvimento do roteiro final 
usará como modelo o master scenes, 
(MOSS, 1998) que consiste em um modo 
sequencial de narrativa, baseado na 
diagramação e tipografia da máquina de 
escrever com as seguintes informações: 
cabeçalho de cena, ação, diálogos e 
transição. Nessas condições, uma página 
corresponde em média a um minuto de 
imagem, fato que possibilita tanto para o 
leitor, quanto para o escritor ter a noção do 
tamanho do filme com mais facilidade 
(ANEXO 2). 

Diante da pesquisa de referências 
sobre o estilo documental, o renomado 
Eduardo Coutinho, importante 
documentarista brasileiro, foi o 
responsável por se optar pelo caminho 
mais orgânico de se produzir e conduzir 
todo o processo, visto que uma das 
maiores características de Coutinho é fazer 
cinema com baixos orçamentos, se atendo 
a simplicidade estética e ao conteúdo 
extraído.  
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A construção da narrativa do enredo 
final se utilizou da personagem mais 
experiente, a Maria da Penha, como ponto 
guia e de partida e as entrevistas se 
mesclarão de acordo com os assuntos 
pertinentes, ao decorrer do vídeo. 

 

 

- Sinopse 

O Peso da Base – Uma História de 
Mulheres Negras traz a percepção de cinco 
personagens sobre a cruel realidade que 
assola o estado capixaba com a violência 
sobre mulheres negras. As mulheres 
negras estão morrendo sem sequer saber 
de onde está vindo a motivação de 
tamanha violência. Relatos profundos de 
experiências reais e marcantes mostram 
que a sociedade capixaba de hoje não se 
desprendeu da sociedade escravocrata do 
século XIX, só mudou de forma. 

 

- Produção 

Desde o início foi estabelecido um 
cronograma que em constante adaptação 
foi alterado conforme o decorrer do projeto. 
A partir desse cronograma, se determinou 
metas para pesquisa e montagem de 
referencial, roteiro e definição de 
personagens (incluindo coleta de dados 
das mesmas), visita técnica, definição de 
estética e equipamentos, equipe e 
colaboradores (agenda), planilha de 
custos, organização de documentos, 
cronograma de gravação e ordem do dia. 

Todas as etapas foram divididas entre 
as autoras, tendo apoio de equipe externa 
apenas em duas diárias de gravação (na 
função de câmera). As intervenções foram 
mínimas nos ambientes escolhidos pelas 
personagens, se limitando apenas ao lugar 
de melhor luz e condições que não 
atrapalhassem a captação de áudio. 

Os figurinos das personagens não 
sofreram interferências por parte das 
autoras, bem como todas as diárias foram 
estabelecidas de acordo com a 
disponibilidade das entrevistadas. 

 

 

- Edição 

O processo de edição se deu 
inicialmente com a decupagem do material 
bruto, definindo a minutagem das cenas já 
sem as perguntas, seguindo da primeira 
montagem de cenas e por último, o produto 
final a partir de um roteiro concebido 
através da montagem. Se optou por 
destrinchar as cenas e construir um enredo 
não-linear, mesclando os depoimentos não 
por ordem da fala de cada uma ou das 
histórias,  mas pela coesão dos discursos 
das personagens. 

Após a montagem estabelecida, se 
iniciou o tratamento das imagens e se 
optou por cortes secos e transições a partir 
de imagens de apoio. A colorização foi feita 
para corrigir determinadas cenas e tratá-
las de maneira que tivessem sincronia, 
devido aos diferentes ambientes e horários 
de gravação de cada personagem.  

Conforme dito anteriormente, o 
documentário segue o formato observativo, 
logo tem as sequências de cenas 
intercaladas às informações pertinentes de 
cada assunto discorrido pelas 
entrevistadas, excluindo as participações 
das diretoras nas perguntas feitas às 
entrevistadas. O objetivo principal é 
destacar os depoimentos de cada 
participante. 

O áudio foi todo captado através de um 
microfone lapela e outro acoplado na 
câmera, um GK-SM10, além de se ter a 
segurança de duas captações possíveis e 
de qualidade, visto que não se teve o 
auxílio de trilha sonora na construção de 
significados, devido ao estilo de 
documentário, porém foi possível trabalhar 
o som ambiente e direto de maneira 
eficiente. 

O gravador utilizado foi um Sony ICD- 
PX240 e a câmera para as captações foi 
uma Canon Eos Rebel T6i. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A percepção das personagens não é 
unânime, algumas demonstraram 
conhecer o contexto social-histórico e por 
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isso acreditam sofrer certos tipos de 
abordagens e situações, outras 
conseguem pontuar apenas situações 
específicas como forma de vitimização por 
conta de sua cor. Exemplo disto, uma das 
personagens relata se sentir diferente e só, 
desde a infância, no sentido de no 
ambiente escolar ver que ela “era pouco”, 
que não se tinham mais meninas negras e 
que era só ela e mais uma ou duas 
crianças. Isso é bastante forte quando se 
tem como realidade que a maior parte da 
população brasileira é negra e parda e 
ainda assim não é 
representada/encontrada como tal nos 
diversos ambientes. Enquanto outra 
personagem relata que só sofreu algum 
tipo de vitimização quando foi destratada 
numa loja de eletrodomésticos e não se 
sente excluída ou vitimada de nenhuma 
outra maneira.   

É válido frisar que das cinco 
personagens, uma concluiu até a 5° série 
do ensino fundamental e a outra foi até o 2° 
grau do ensino médio, tendo baixo acesso 
à educação, ambas por terem de trabalhar 
para ajudar as famílias. E isso diz muito 
sobre o acesso e a oportunidade real ao 
ensino de qualidade para as famílias que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social. 

É importante destacar que as autoras 
perceberam como a história de cinco 
mulheres diferentes se tornou uma só. 
Relatos que comovem e levantam  ainda 
mais questionamentos. 

Após o desenvolvimento do referido 
estudo é de suma importância a 
apresentação do mesmo a instituições que 
possam garantir a constante discussão do 
tema e sua conscientização por parte das 
mulheres negras, para assim continuarem 
se movendo como luta não somente por e 
para existir, mas para viverem de maneira 
protagonista e ativa toda e quaisquer 
escolhas e oportunidades. 

O universo de cinco personagens 
diante do relato de suas vivências, tenta 
explicar a amplitude deste contexto de 
violência contra mulheres negras, 
deixando um material que poderá servir de 
base para o desenvolvimento futuro de 

projetos. Projetos que poderão se utilizar 
de um maior número de entrevistas e 
percepções que não somente provocarão 
novos trabalhos audiovisuais, quanto 
discussões acerca do tema. 
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Os direitos constitucionais fundamentais e a reserva do possível 
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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo esclarecer a eficácia dos Direitos Fundamentais que estão previstos na 
Constituição Brasileira de 1988, diante da reserva do possível. Desta forma, exploraremos as teorias e conceitos 
dos direitos fundamentais, que tem a função de resguardar a dignidade humana, bem como veremos as suas 
características. Por fim, analisaremos a sua aplicabilidade quando se encontra diante de teorias como a Reserva 
do Possível, observando a capacidade de ocorrência de uma redução em sua eficácia. 

Palavras-chave.  Direitos Fundamentais. Reserva do Possível. Eficácia. 

 

ABSTRACT 

This article aims to clarify the effectiveness of the Fundamental Rights that are foreseen in the Brazilian 
Constitution of 1988, before reserving the possible. In this way, we will explore the theories and concepts of 
fundamental rights, which have the function of safeguarding human dignity, as well as their characteristics. Finally, 
we will analyze its applicability when faced with theories such as the Reserve of Possible, observing the capacity 
of occurrence of a reduction in its effectiveness. 

Keywords. Fundamental Rights. Possible Reserve. Effectiveness. 

 

INTRODUÇÃO16 

Os direitos e garantias fundamentais 
são aqueles previstos pela Constituição 
Federal, são Direitos indispensáveis a 
toda pessoa humana. Garantem aos 
cidadãos o estabelecimento de limite ao 
poder político, ocorrendo a incorporação 
de direitos subjetivos do homem em 
normas fundamentalmente básicas, 
subtraindo-se seu reconhecimento e 
garantia à disponibilidade do legislador 
ordinário. 

O Princípio da reserva do possível, no 
Brasil, traz a ideia de uma teoria da 
reserva do financeiramente possível, 
sendo considerada como limite à 
efetivação dos direitos fundamentais 
assegurados. Ou seja, os direitos e 
garantias fundamentais dependem das 
condições financeiras do Estado para 
serem colocadas em prática. 

Assim, questiona-se se a arguição do 
princípio da reserva do possível pelo 
Estado seria capaz de restringir a eficácia 

 
16 Alunas do Curso de Direito da Faculdade Novo Milênio, 
Vila Velha – ES. 

dos direitos constitucionais fundamentais. 
Tal restrição ocorreria tendo em vista que 
a reserva do possível faz com que o 
acesso do titular desse direito ao benefício 
do mesmo, dependa da quantidade de 
recursos financeiros disponíveis, com a 
possibilidade de realização de um direito 
fundamental e a restrição de outros. 

O tema apresentado é de tamanha 
importância e deveria ser de 
conhecimento do máximo de pessoas 
possíveis, pois é algo que trata dos 
principais direitos do cidadão, e muitos 
deles nem se dão conta de que possuem 
tais direitos. Os direitos fundamentais são 
previstos na lei magna do Estado 
brasileiro e a sua restrição pode causar 
uma insegurança jurídica pelo fato de 
limitar direitos que possuem tamanha 
relevância para a sociedade. 

A presente pesquisa busca trazer o 
conhecimento de um tema que é alvo de 
debates entre os juristas, para que todos 
tenham a noção de que a aplicabilidade de 

2 Professora Orientadora do Curso de Direito da Faculdade 
Novo Milênio – Vila Velha, ES. 
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seus direitos fundamentais, previstos pela 
Constituição Federal do país, fica à mercê 
de um orçamento financeiro equilibrado do 
Estado.  

Assim, temos como objetivo deste 
artigo, pesquisar e dissertar sobre os 
direitos constitucionais fundamentais, 
determinando as suas definições e 
classificações, e analisar a sua relação 
com a chamada Reserva do Possível, 
observando a maneira em que ela pode 
afetar a eficácia e efetividade de tais 
garantias constitucionais fundamentais. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada será a 
pesquisa exploratória, com a discussão da 
problemática em questão, proposta à luz 
de pesquisas feitas em doutrinas 
bibliográficas, análise de textos e busca 
sobre a livre escolha e a limitação da 
eficácia dos direitos humanos 
fundamentais. 

A prioridade do tema desenvolvido diz 
com uma perspectiva plena do estudo dos 
Direitos e Garantias Constitucionais 
Fundamentais, individuais e sociais. 
Estudando-se o Direito Constitucional 
mediante o cotejo da Constituição de 1988 
e doutrinas específicas sobre Direitos 
Humanos Fundamentais. 

Quanto ao procedimento técnico, será 
embasado em estudos aprofundados em 
livros e sites, de modo que este será um 
procedimento técnico bibliográfico. 

O método adotado é o dedutivo, pois 
pressupõe a existência de verdades já 
confirmadas e servirá para alavancar 
conhecimentos. Contribuirá para os 
estudos, e a busca de respostas em 
questões ocultas e pouco conhecidas. 

RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 

 Teoria dos Direitos Fundamentais 

Os direitos fundamentais, que por 
possuírem certa conexão, muitas vezes 
também chamados de direitos naturais, 
direitos humanos, direitos individuais, 
liberdades fundamentais ou liberdades 
públicas, são normas reconhecidas e 

inseridas no texto constitucional, e estão 
relacionados aos âmbitos individuais, 
coletivos, sociais e políticos, e são 
considerados básicos para qualquer ser 
humano, independentemente de 
condições pessoais específicas.  

São direitos constitucionais na medida 
em que se inserem no texto de uma 
constituição ou mesmo constem de simples 
declaração solenemente estabelecida pelo 
poder constituinte. São direitos que nascem 
e se fundamentam, portanto, no princípio da 
soberania popular. [...] No qualitativo 
fundamentais acha-se a indicação de que se 
trata de situações jurídicas sem as quais a 
pessoa humana não se realiza, não convive 
e, às vezes, nem mesmo sobrevive; 
fundamentais do homem no sentido de que 
a todos, por igual, devem ser, não apenas 
formalmente reconhecidos, mas concreta e 
materialmente efetivados. Do homem, não 
como macho da espécie, mas no sentido de 
pessoa humana (SILVA, 2005, p. 178-180). 

Diversos são os conceitos dados pelos 
doutrinadores sobre os direitos 
fundamentais, e dentre eles, citamos: 

Os direitos fundamentais podem ser 
conceituados como a categoria jurídica 
instituída com a finalidade de proteger a 
dignidade humana em todas as dimensões. 
Por isso, tal qual o ser humano, tem natureza 
polifacética, buscando resguardar o homem 
na sua liberdade (direitos individuais), nas 
suas necessidades (direitos sociais, 
econômicos e culturais) e na sua 
preservação (direitos relacionados à 
fraternidade e à solidariedade). (ARAUJO; 
NUNES JÚNIOR, 2005, p. 109-110) 

Partindo da citação acima, podemos 
observar que os direitos fundamentais são 
uma categoria que busca proteger a 
sociedade, na esfera íntima e coletiva, 
garantindo os seus direitos perante o 
Estado. O autor Gilmar Mendes (2010, p. 
310) apresenta os direitos fundamentais 
como sendo “o núcleo da proteção da 
dignidade da pessoa”. Da mesma forma, 
Moraes (2003, p. 22) afirma que “a 
previsão dos direitos humanos 
fundamentais direciona-se basicamente 
para a proteção à dignidade humana em 
seu sentido mais amplo”. Nesse sentido, 
citamos: 

Os direitos humanos 
fundamentais, portanto, colocam-se 
como uma das previsões 
absolutamente necessárias a todas 
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as Constituições, no sentido de 
consagrar o respeito à dignidade 
humana, garantir a limitação de 
poder e visar o pleno 
desenvolvimento da personalidade 
humana (MORAES, 2003, p. 20). 

Historicamente, o surgimento dos 
direitos fundamentais está intrinsicamente 
ligado ao constitucionalismo, uma vez que 
as primeiras constituições surgiram como 
movimento de limitação dos poderes 
estatais. 

A busca pela proteção do homem 
contra o poder absoluto do Estado, bem 
como o reconhecimento de direitos 
naturais inerentes ao homem, 
constituíram-se como elementos 
essenciais para o desenvolvimento de 
ideias que serviram como base para a 
concretização e formulação da Declaração 
de Virgínia de 1777 e na Declaração de 
Direitos do Homem, proclamadas pela 
Revolução Francesa em 1789. Partindo 
desse entendimento, citamos: 

[...] o reconhecimento da Constituição 
como norma suprema do ordenamento 
jurídico e a percepção de que os valores 
mais caros da existência humana merecem 
estar resguardados em documento jurídico 
com força vinculativa máxima, indene às 
maiorias ocasionais formadas na 
efervescência de momentos adversos ao 
respeito devido ao homem (MENDES, 2010, 
p. 307). 

Assim, tendo em vista o caráter 
eminentemente histórico dos direitos 
fundamentais, em razão de serem 
resultantes de momentos sociopolíticos 
específicos, não são pensados e 
entendidos de forma única. Diversamente, 
são divididos e classificados 
doutrinariamente, considerando o 
momento histórico em que foram 
reconhecidos e, por fim, positivados, 
conforme será observado a seguir. 

 

 

- Classificação dos Direitos 
Fundamentais 

Na Constituição Federal, os direitos 
fundamentais são observados no Título II 
da Constituição de 1988, o qual subdivide-

se em cinco capítulos: direitos individuais 
e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; 
direitos políticos e partidos políticos. 

Essa foi a classificação feita pelo 
legislador ao elaborar o texto 
constitucional, estabelecendo as 
seguintes espécies ao gênero direitos e 
garantias fundamentais: direitos e 
garantias individuais e coletivos; direitos 
sociais; direitos de nacionalidade; direitos 
políticos; e direitos relacionados à 
existência, organização e participação em 
partidos políticos. 

Atualmente, a maioria dos 
doutrinadores apresenta a classificação 
dos direitos fundamentais como sendo de 
primeira, segunda e terceira geração. 
Sobre o tema, Celso de Mello afirma que: 

[...]enquanto os direitos de primeira 
geração (direitos civis e políticos) - que 
compreendem as liberdades clássicas, 
negativas ou formais - realçam o princípio da 
liberdade e os direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais) - 
que se identificam com as liberdades 
positivas, reais ou concretas - acentuam o 
princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de 
titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações 
sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento 
importante no processo de desenvolvimento, 
expansão e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados enquanto valores 
fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade (apud 
MORAES, 2014, p. 29). 

Essa classificação leva em conta a 
cronologia em que os direitos foram 
conquistados pela humanidade e a 
natureza de que se revestem. É 
importante observar que, apesar do uso 
do termo “geração”, não significa dizer que 
uma geração irá substituir a outra, ou que 
a enumeração de gerações apresentando 
uma ideia de antiguidade ou posteridade 
de um rol de direitos em relação a outros. 
Contrariamente, as gerações 
acrescentam-se umas as outras, 
demonstrando um caráter cumulativo. 
Desta maneira, citamos: 

A visão dos direitos fundamentais em 
termos de gerações indica o caráter 
cumulativo da evolução desses direitos no 
tempo. Não se deve deixar de situar todos os 
direitos num contexto de unidade e 
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indivisibilidade. Cada direito de cada 
geração interage com os das outras e, nesse 
processo, dá-se à compreensão (MENDES, 
2010, p. 310). 

Por esse motivo, alguns autores, como 
Paulo Bonavides, defende o uso do termo 
“dimensões” ao invés de “gerações”. 
Neste trabalho, apresentaremos a 
classificação segundo a teoria geracional, 
utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, 
que divide os direitos fundamentais em 
direitos de primeira, segunda e terceira 
geração, conforme citado anteriormente. 

Sendo assim, os direitos de primeira 
geração são aqueles que estabelecem 
direitos e garantias individuais e políticos 
que limitam o Estado na atuação perante 
as liberdades, ou seja, tem como objetivo 
garantir o afastamento do Estado das 
relações privadas, buscando impedir a sua 
interferência, sendo o Estado apenas um 
guardião destas liberdades.  

O autor Gilmar Mendes afirma que a 
primeira geração dos direitos 
fundamentais, “[...] abrange os direitos 
referidos nas Revoluções americana e 
francesa. São os primeiros a ser 
positivados, daí serem ditos de primeira 
geração” (MENDES, 2010, p. 309). 

Os direitos de primeira geração estão 
presentes em todas as Constituições das 
sociedades democráticas e são integrados 
pelos direitos civis e políticos. Citamos 
como exemplo, os direitos à propriedade, 
igualdade formal (perante a lei), liberdade 
de crença, de manifestação de 
pensamento, direito à vida etc. Sobre eles, 
podemos observar: 

Trata-se de direitos que representavam 
uma ideologia de afastamento do Estado das 
relações individuais e sociais. O Estado 
deveria ser apenas o guardião das 
liberdades, permanecendo longe de 
qualquer interferência no relacionamento 
social. São as chamadas ‘liberdades 
públicas negativas’ ou ‘direitos negativos’, 
pois exigem do Estado um comportamento 
de abstenção (ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 
2005, p. 116). 

Paulo Bonavides, ao lecionar sobre o 
assunto, ministra que: 

Os direitos da primeira geração são os 
direitos da liberdade, os primeiros a 
constarem do instrumento normativo 

constitucional, a saber, os direitos civis e 
políticos, que em grande parte 
correspondem, por um prisma histórico, 
àquela fase inaugural do constitucionalismo 
do Ocidente. [...] Os direitos de primeira 
geração ou os direitos de liberdade têm por 
titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, 
traduzem-se como faculdades ou atributos 
da pessoa que ostentam uma subjetividade 
que é seu traço mais característico; enfim, 
são direitos de resistência ou de oposição 
perante o Estado (BONAVIDES, 2006, p. 
563-564). 

Ainda sobre a primeira geração dos 
direitos fundamentais, segundo o autor 
Gilmar Mendes, “são considerados 
indispensáveis a todos os homens, 
ostentando, pois, pretensão universalista” 
(MENDES, 2010, p. 309). 

Já os direitos de segunda geração são 
os direitos sociais, culturais e econômicos, 
que vão exigir do Estado um dever de 
prestação ou garantia. Na Constituição 
Federal brasileira, estão previstos no 
artigo 6º. 

Os direitos de segunda geração, 
diferente da primeira, tem caráter positivo, 
ou seja, impõem ao Estado uma obrigação 
de fazer, de prestar; buscam a 
participação estatal que preze pelo bem 
estar social do povo. André Ramos 
Tavares entende que: 

Os direitos de segunda dimensão são os 
direitos sociais, que visam a oferecer os 
meios materiais imprescindíveis à efetivação 
dos direitos individuais. Também pertencem 
a essa categoria os denominados direitos 
econômicos, que pretendem propiciar os 
direitos sociais. [...] Trata-se, com essa nova 
dimensão, não de se proteger contra o 
Estado, mas, sobretudo, de elaborar um rol 
de pretensões exigíveis do próprio Estado, 
que passa a ter de atuar para satisfazer tais 
direitos (TAVARES, 2012, 503-504). 

São direitos sociais, o direito à saúde, 
educação, moradia, segurança pública, 
lazer, etc. É importante mencionar que os 
direitos de segunda dimensão não negam, 
tampouco exclui os direitos de primeira 
dimensão, mas a estes se somam. 
(FERREIRA FILHO, 2005, p. 41). Gilmar 
Mendes ainda ministra que: 

Os direitos de segunda geração são 
chamados de direitos sociais, não porque 
sejam direitos de coletividades, mas por se 
ligarem a reivindicações de justiça social – 
na maior parte dos casos, esses direitos têm 
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por titulares indivíduos singularizados 
(MENDES, 2010, p. 310). 

A terceira geração dos direitos 
fundamentais é aquela estabelecida pela 
proteção dos direitos difusos e coletivos, e 
que são direitos que pertencem a toda a 
humanidade, ou seja, estabelecem para 
um bem comum. Também são 
denominados como direitos de 
solidariedade ou fraternidade, tem como 
titular o coletivo, um grupo de pessoas; e 
são considerados difusos, pois se 
conectam com uma relação igualitária 
entre todos os seres humanos, ou seja, 
são considerados “de todos”, mas não 
pertencem realmente a ninguém. Sobre os 
direitos de terceira geração, ainda citamos 
que: 

São direitos transindividuais, isto é, 
direitos que são de várias pessoas, mas não 
pertencem a ninguém isoladamente. 
Transcendem o indivíduo isoladamente 
considerado. São também conhecidos como 
direitos metaindividuais (estão além do 
indivíduo) ou supraindividuais (estão acima 
do indivíduo isoladamente considerado) 
(CAVALCANTE FILHO, 2010). 

São exemplos de direitos de terceira 
geração o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, direito à paz, 
ao desenvolvimento, direitos dos 
consumidores, direito à comunicação, etc. 
Em conformidade, Gilmar Mendes afirma 
que “[...] os direitos chamados de terceira 
geração peculiarizam-se pela titularidade 
difusa ou coletiva, uma vez que são 
concebidos para a proteção não do 
homem isoladamente, mas de 
coletividades, de grupos” (MENDES, 
2010, p. 310). 

Essa é classificação segundo teoria 
dimensional clássica advinda de Karel 
Vasak, que é adotada pelo Supremo 
Tribunal Federal, que tem como base o 
lema da Revolução Francesa (liberdade, 
igualdade e fraternidade).  Dessa maneira, 
Ferreira Filho conclui que: 

a primeira geração seria a dos direitos 
de liberdade, a segunda, dos direitos de 
igualdade, a terceira, assim, complementaria 
o lema da Revolução Francesa: liberdade, 
igualdade, fraternidade” (apud MORAES, 
2014, p. 30). 

Observa-se que os direitos 
fundamentais são construídos em pilares 

históricos, políticos e culturais. Não se 
revelam de forma universal e absoluta, 
mas moldam-se de acordo com a época a 
qual são levados em consideração e, por 
fim, reconhecidos, de maneira que, no 
decorrer do tempo, vão ganhando sentido 
e alcance à sociedade na qual serão 
aplicados. 

 

 

Direitos humanos fundamentais 

 

- Conceito, características e 
finalidades dos Direitos Humanos 
Fundamentais 

Há uma dificuldade em conceituar dos 
direitos humanos fundamentais, de forma 
a abranger totalmente seu conteúdo de 
maneira proveitosa. Ainda assim, muitos 
autores conseguem chegar muito próximo 
do que seria um conceito ideal. Segundo 
Moraes, os direitos humanos 
fundamentais podem ser entendidos 
como: 

O conjunto institucionalizado de direitos 
e garantias do ser humano que tem por 
finalidade básica o respeito a sua dignidade, 
por meio de sua proteção contra o arbítrio do 
poder estatal e o estabelecimento de 
condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana 
[...] (MORAES, 2003, p. 39). 

O citado autor ainda explana que os 
direitos humanos fundamentais, 

[...] colocam-se como uma das 
previsões absolutamente necessárias a 
todas as Constituições, no sentido de 
consagrar o respeito à dignidade humana, 
garantir a limitação de poder e visar o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana 
(MORAES, 2003, p. 20). 

Observamos, então, que os direitos 
humanos fundamentais são direitos 
básicos do homem, necessários para a 
sua existência e seu desenvolvimento 
para participar plenamente da vida social 
e política, válidos para todos os povos e 
em todos os tempos, ou seja, objetivando 
a dignidade humana. Atualmente, são 
reconhecidos internacionalmente, comuns 
a todos os povos civilizados. “Os direitos e 
garantias fundamentais, em sentido 
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material, são, pois, pretensões que, em 
cada momento histórico, se descobrem a 
partir da perspectiva do valor da dignidade 
humana” (MENDES, 2010, p. 313). 

Vemos como principal finalidade dos 
direitos humanos fundamentais, 
assegurar o mínimo de dignidade 
existencial do homem, seja no ponto de 
vista negativo, proibindo a intromissão do 
poder público na esfera individual de cada 
um, quanto no positivo, exigindo do 
Estado a sua participação na efetivação 
dos direitos fundamentais. 

Para que os direitos humanos sejam 
reconhecidos como fundamentais, em 
relação aos demais direitos previstos em 
um ordenamento jurídico, devemos 
identificar algumas características, que 
lhes são associadas com mais frequência. 
Entre elas, a universalidade, que significa 
dizer que os direitos humanos 
fundamentais alcançam todos os 
indivíduos, em qualquer lugar do mundo, 
independente de nacionalidade, cor, sexo, 
raça, credo ou convicção político-
filosófica. 

A segunda caraterística é a 
imprescritibilidade, que garante que os 
direitos fundamentais não se perdem pela 
ação do tempo; a terceira, é a 
irrenunciabilidade, diz que ninguém pode 
abrir mão dos direitos fundamentais; não 
podem ser renunciados; podem não ser 
exercidos, mas não renunciados; a quarta 
característica é a inalienabilidade que diz 
que os direitos humanos fundamentais não 
podem ser transferidos, seja de maneira 
gratuita ou onerosa. 

Por conseguinte, tem-se a 
inviolabilidade, que garante que os direitos 
não podem ser desrespeitados, sob pena 
de responsabilização civil, administrativa e 
criminal; por fim, tem-se a 
interdependência/complementariedade: 
os direitos humanos fundamentais não 
vivem sós; os direitos dependem um dos 
outros para que sejam efetivados. 

 

 

- Restrições excepcionais aos Direitos 
Fundamentais 

Como visto, neste trabalho 
abordaremos o questionamento da 
restrição da eficácia dos direitos 
fundamentais mediante a Reserva do 
Possível. Porém, existe a possibilidade de 
restrição dos direitos fundamentais 
previstas no texto constitucional. É o caso 
das restrições excepcionais. 

A Constituição Federal reconhece em 
situações excepcionais e gravíssimas a 
possibilidade de restrição ou supressão 
temporária de direitos e garantias 
fundamentais [...] Essa possibilidade é 
prevista em diversos ordenamentos jurídico-
constitucionais que possibilitam, sempre em 
caráter excepcional e presentes certos e 
determinados requisitos, a restrição ou 
suspensão de direitos fundamentais 
(MORAES, 2003, p. 48). 

No ordenamento jurídico brasileiro, 
esse regime excepcional ocorre no 
chamado estado de necessidade (estado 
de defesa e estado de sítio). No caso do 
estado de defesa, é possível a suspensão 
de determinadas garantias 
constitucionais, podendo ser restringidos o 
sigilo de correspondência e de 
comunicações telegráficas e telefônicas, o 
direito de reunião, bem como a 
exigibilidade de prisão somente em 
flagrante delito ou por ordem da 
autoridade judicial competente, conforme 
previsão constitucional no art. 136, § 1º, I, 
a-c e § 3º, I. Na situação do estado de sítio, 
as restrições previstas, que podem ser 
observadas no art. 139, CF, são ainda 
mais amplas, e envolvem a: 

[...] liberdade de locomoção, o sigilo das 
comunicações, a liberdade de comunicação 
em geral (prestação de informação, 
imprensa, radiodifusão e televisão), o direito 
de reunião, a inviolabilidade do domicílio e o 
direito de propriedade (MENDES, 2010, p. 
382). 

É importante frisar que, apesar de 
serem admitidas, as restrições 
excepcionais não podem ser utilizadas de 
maneira injustificada e arbitrária, indo 
além do necessário. Pimenta Bueno alega 
que: 

[...] a suspensão das garantias 
constitucionais é sem dúvida um dos 
atos de maior importância do 
sistema representativo, e tanto que 
em tese não deve ser admitido e 
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nem mesmo tolerado. É um ato 
anormal, que atesta que a sociedade 
se acha em posição extraordinária, e 
tal que demanda meios fora dos 
comuns ou regulares (apud 
MORAES, 2003, p. 48). 

Assim, a restringibilidade de direitos 
fundamentais, ainda que 
constitucionalmente prevista, deve se dar 
de maneira cuidadosa e limitada, 
objetivando impedir a ação discricionária 
do Estado sobre o cidadão. A restrição aos 
direitos fundamentais deve sempre ser a 
exceção, e não a regra. 

 

 

 Direitos Fundamentais e a Reserva 
do Possível 

A teoria da Reserva do Possível teve 
origem em 1972, em um julgamento 
promovido pelo Tribunal Constitucional 
Alemão, do caso conhecido como 
“Numerus Clausus”. 

Nesse caso, alguns estudantes 
propuseram uma demanda judicial por não 
terem sido admitidos em universidades de 
medicina de Hamburgo e Monique, devido 
à política de limitação de vagas em cursos 
superiores, adotada pela Alemanha na 
época. Essa demanda fundamentou-se no 
artigo 12 da Lei Fundamental Alemã, que 
apresenta o direito de livre escolha de 
profissão, local de trabalho e centro de 
formação. 

A decisão do tribunal foi de que não 
seria razoável obrigar o Estado a 
disponibilizar o acesso a todos os 
indivíduos que quisessem cursar 
medicina, entendendo que esse direito 
pretendido pelos estudantes autores da 
demanda, encontrava limitação na então 
inovadora Teoria da Reserva do Possível, 
que foi entendida como o que o indivíduo 
poderia razoavelmente exigir da 
sociedade. De acordo com Sarlet, o 
entendimento do Tribunal Alemão, foi o 
seguinte: 

[...] a prestação reclamada deve 
corresponder ao que o indivíduo 
pode razoavelmente exigir da 

sociedade, de tal sorte que, mesmo 
em dispondo o estado de recursos e 
tendo poder de disposição, não se 
pode falar em uma obrigação de 
prestar algo que não se mantenha 
nos limites do razoável (SARLET, 
2001, p. 265). 

É importante salientar que a Corte 
Alemã não relacionou a Reserva do 
Possível à ausência orçamentária e à falta 
de recursos, como ocorre nas doutrinas 
atuais, e sim à existência de prestações 
limitadas à coerência, questionando a 
razoabilidade de destinar grande parte dos 
recursos para atender ao caso específico, 
usando como base um critério de 
proporcionalidade. 

Atualmente, no Brasil, e em diversos 
outros países, o conceito de Reserva do 
Possível é entendido como a reserva 
daquilo que é financeiramente possível, e 
acaba por se tornar um empecilho à 
efetivação dos direitos fundamentais 
diante da “limitação do Estado em dispor 
de recursos financeiros suficiente para 
implementá-los” (SOUZA, 2013). 

A Reserva do Possível “consiste na 
realização dos direitos sociais 
condicionada à quantidade de recursos 
disponíveis, sob pena de, ao dar enfoque 
a apenas um desses direitos, inviabilizar a 
prestação de outros” (SOUZA, 2013). De 
tal maneira, podemos perceber que o 
aspecto condicionante dos direitos 
fundamentais mediante a Reserva do 
Possível em muito se relaciona ao Estado, 
na sua função de órgão responsável em 
positivar os direitos presentes na 
Constituição. 

[...] conceito ordinário de direitos 
humanos: são direitos do indivíduo e 
vinculam o Estado. A sua particularidade 
relativamente a outros direitos subjetivos 
reside na sua categoria constitucional. 
Exigem justificação ao Estado e são-lhe a 
este respeito anteriores (PIEROTH; 
SCHILINK, 2012, p. 55). 

Ainda sobre a relação do Estado com 
os direitos humanos fundamentais, 
citamos: 

A atuação do Poder Público deve ser no 
sentido de garantir a efetivação dos direitos 
e garantias previstos, com mecanismos 
coercitivos para tanto, uma vez que a 
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Constituição Federal não se satisfaz com o 
simples reconhecimento abstrato. 
(MORAES, 2003, p. 41). 

Ao analisarmos os direitos 
fundamentais no âmbito social, percebe-
se que uma de suas finalidades é a de 
proporcionar qualidade de vida para os 
membros da sociedade, possibilitando 
melhores condições a todos. Os direitos 
sociais são considerados como uma das 
dimensões dos direitos fundamentais, e 
são prestações positivas proporcionadas 
pelo Estado de maneira direta ou indireta. 
Segundo Moraes, os direitos sociais: 

[...] são direitos fundamentais do 
homem, caracterizando-se como 
verdadeiras liberdades positivas, de 
observância obrigatória em um Estado 
Social de Direito, tendo por finalidade a 
melhoria de condições de vida aos 
hipossuficientes, visando à concretização da 
igualdade social, e são consagrados como 
fundamentos do Estado Democrático, pelo 
art. 1º, IV, da Constituição Federal 
(MORAES, 2014, p. 203). 

Sobre a relação do Estado com os 
direitos fundamentais, Moraes afirma que: 
“O respeito aos direitos humanos 
fundamentais, principalmente pelas 
autoridades públicas, é pilastra-mestra na 
construção de um verdadeiro Estado de 
direito democrático” (MORAES, 2003, p. 
21). 

Logo, é sabido que a prestação dos 
direitos fundamentais é responsabilidade 
do Estado, uma vez que este foi criado 
devido à necessidade de dar proteção aos 
direitos naturais. Sobre o tema, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho ministra que: 

Esses direitos-liberdades, graças ao 
reconhecimento, ganham proteção. São 
garantidos pela ordem jurídica, pelo 
Estado. Isto significa passarem a gozar 
de coercibilidade. Sim, porque, uma vez 
reconhecidos, cabe ao Estado restaurá-
los coercitivamente se violados, mesmo 
que o violador seja órgão ou agente do 
Estado (FERREIRA FILHO, 2011, p. 
49). 

Sobre o Estado, e sua 
responsabilidade, Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho ainda explana que: “[...] é ele 
quem deve, principalmente, respeitar as 
liberdades, prestar os serviços 
correspondentes aos direitos sociais, 

igualmente prestar a proteção judicial, 
assim como zelar pelas situações objeto 
dos direitos de solidariedade” (FERREIRA 
FILHO, 2011, p. 130). 

Porém, o Estado (analisando, 
sobretudo o Poder Executivo) por muitas 
vezes acaba falhando nessa função de 
prestar e garantir os direitos fundamentais: 

Na vivência prática dos direitos 
fundamentais, é o Poder Executivo, ou 
melhor, o administrador público que tem o 
papel de vilão [...] Poder que prende, 
censura, confisca, nega matrícula na escola, 
ou ingresso no hospital, não raro conspurca 
o meio ambiente... ou seja, viola as 
liberdades públicas, não satisfaz os direitos 
sociais, não respeita os direitos de 
solidariedade (FERREIRA FILHO, 2011, p. 
103). 

É objetivo do Estado satisfazer as 
necessidades públicas de uma sociedade. 
Necessidades essas, caracterizadas 
pelos direitos fundamentais, presentes na 
Constituição. Porém, percebe-se que ele 
acaba tendo o poder de restringir a 
eficácia dos direitos fundamentais, e isso 
ocorre principalmente devido à Reserva 
do Possível, conceito relacionado às 
limitações orçamentárias do Estado. 

Como a implementação dos direitos 
sociais depende de recursos, sujeita-se ao 
princípio da reserva do possível. Segundo 
esse princípio, os direitos sociais devem 
ser efetivados na exata medida em que 
isso seja financeiramente possível. 

Quando o Estado delimita uma baixa 
quantidade de recursos direcionados a 
prestação dos direitos fundamentais ou 
realiza um mau planejamento de verbas, 
isso acaba por afetar negativamente a 
eficácia e efetividade desses direitos. 
Sobre isso, citamos: “A grande maioria 
dos direitos fundamentais depende de 
prestações positivas, exigindo gastos 
financeiros por parte do Estado, que 
encontra restrições para a total efetivação 
desses direitos na escassez de recursos” 
(SOUZA, 2013). 

[...] é importante lembrar que há um 
limite de possibilidades materiais para esses 
direitos. Em suma: pouco adiantará, do 
ponto de vista prático, a previsão normativa 
ou a refinada técnica hermenêutica se 
absolutamente não houver dinheiro para 
custear a despesa gerada por determinado 
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direito subjetivo. (BARCELLOS, 2008, p. 
236) 

Acerca do assunto, ainda citamos: 

A afirmação dos direitos fundamentais 
do homem no Direito Constitucional positivo 
reveste-se de transcendental importância, 
mas, como notara Maurice Hauriou, não 
basta que um direito seja reconhecido e 
declarado, é necessário garanti-lo, porque 
virão ocasiões em que será discutido e 
violado (SILVA, 2005, p. 186). 

O que ocorre é que os recursos 
financeiros do Poder Público são finitos, 
enquanto as necessidades humanas, que 
podem ser observadas nos direitos 
fundamentais, não o são. Um direito que é 
fundamental ao ser humano, assegurado 
na Constituição Federal, depende 
exclusivamente das reservas 
orçamentárias possíveis do Estado, e de 
como o mesmo irá direcionar o orçamento. 

Diante da finitude dos recursos 
financeiros, nasce a dúvida do que deve ser 
atendido com prioridade. A Constituição 
elenca alguns valores que devem ser 
priorizados, enquanto a legislação erige 
outros. Nesta seqüência é que deve haver a 
alocação dos recursos no momento político 
da decisão orçamentária. No confronto entre 
prioridades do Estado versus direitos dos 
indivíduos, que sejam qualificados como 
humanos, não há dúvida que deve 
prevalecer a segunda. [...] o interesse 
público está dotado na peça orçamentária, 
ou seja, há recursos para a saúde, 
educação, saneamento básico, iluminação, 
habitação etc. No entanto, em determinada 
situação, não há recursos para o 
atendimento individual no sentido de uma 
internação, de uma vacina, de um 
tratamento específico, que depende de 
remédios importados ou de operação que só 
pode ocorrer no exterior (OLIVEIRA, 2010, p. 
290). 

Sendo assim, a possibilidade do 
Estado priorizar outro tópico que não seja 
relacionado diretamente à esfera 
individual do homem, como por exemplo, 
o pagamento de dívidas públicas, poderá 
ocasionar o perecimento de outro direito, 
que, muitas vezes, acabará por ser uma 
das espécies dos direitos fundamentais, 
restringindo assim, a sua eficácia. 

Portanto, concluímos o entendimento 
de que os direitos fundamentais estão sob 
a reserva do possível e, dessa maneira, a 
sua eficácia poderá ser restringida, uma 

vez que eles só podem ser exigidos no 
caso de existir recursos suficientes 
disponíveis. Porém, o poder público não 
pode se negar a efetivar uma medida 
pública, simplesmente alegando não ter 
dinheiro para tal. 

Cumpre ressaltar que a 
impossibilidade financeira do Estado deve 
ser comprovada, ou seja, a reserva do 
possível não pode ser invocada de 
maneira irresponsável. 

Não se deve permitir, portanto, que o 
argumento da Reserva do Possível constitua 
um escudo que proteja o Estado de sua 
inatividade, considerando que este tem 
negligenciado, por diversas vezes, direitos 
que, na verdade, não são impossíveis de 
serem concretizados, ou seja, que se 
enquadram perfeitamente no âmbito da 
reserva do possível (SOUZA, 2013). 

Souza (2013) ainda ministra que “[...] 
há necessidade que o Poder Público 
demonstre, ou seja, prove que a negativa 
do oferecimento ao direito do indivíduo é 
para que não prejudique a efetivação de 
outros direitos ligados ao mínimo 
existencial da população”. 

Então, no caso de realmente haver a 
restrição dos direitos fundamentais, os 
titulares de tais direitos não ficarão 
desamparados. Será responsabilidade do 
Poder Judiciário a fiscalização do Poder 
Executivo na prestação dos direitos 
inerentes ao homem. Sobre o Poder 
Judiciário, Moraes leciona que: 

[...] sua função não consiste somente 
em administrar a Justiça, pura e 
simplesmente, sendo mais, pois seu mister é 
ser o verdadeiro guardião da Constituição, 
com a finalidade de preservar os direitos 
humanos fundamentais e, mais 
especificamente, os princípios da legalidade 
e igualdade, sem os quais os demais 
tornariam-se vazios (MORAES, 2003, p. 52). 

Sobre o tema, o autor ainda ministra 
que: 

A constitucionalização dos direitos 
humanos fundamentais não significou mera 
enunciação formal de princípios, mas a 
plena positivação de direitos, a partir dos 
quais qualquer indivíduo poderá exigir sua 
tutela perante o Poder Judiciário para a 
concretização da democracia. Ressalte-se 
que a proteção judicial é absolutamente 
indispensável para tornar efetiva a 
aplicabilidade e o respeito aos direitos 
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humanos fundamentais previstos na 
Constituição Federal e no ordenamento 
jurídico em geral (MORAES, 2003, p. 21). 

Observamos então, a defesa dos 
direitos fundamentais caracteriza-se como 
elemento essencial da função do Poder 
Judiciário, que tem a tarefa de defender os 
direitos violados e ameaçados de 
violência, conforme previsto na 
Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Cabe 
ao Judiciário intervir na realização dos 
direitos fundamentais, porém, sem 
atrapalhar a Administração Pública. Para 
o autor Regis Fernandes Oliveira: 

Ao Poder Judiciário, pois, cabe 
assegurar a plena execução dos direitos 
fundamentais insculpidos na Constituição. O 
único obstáculo será a explanação ampla e 
convincente da autoridade pública no 
sentido de demonstrar a impossibilidade 
material do cumprimento. É que, como já se 
ressaltou, os recursos são finitos e, pois, não 
há como atender a tudo e a todos de forma 
plena. Por conseqüência, deve haver por 
parte do Estado o atendimento a todos os 
direitos assegurados (OLIVEIRA, 2010, p. 
292). 

Por fim, o citado autor ainda explicita 
seus pressupostos, e expõe: 

Diante de tais dados, o Poder Judiciário 
não pode omitir-se de assegurar ou tornar 
efetivos os direitos assegurados na 
Constituição (RTJ 175/1212-1213, rei. Celso 
de Mello). Se assim não for, restará 
comprometida a inteireza e a eficácia dos 
preceitos constitucionais. Em decisão do 
STF o mesmo Min. Celso Mello assinala que 
"não se ignora que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu 
processo de concretização - depende, em 
grande medida, de um inescapável vínculo 
financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a alegação de 
incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, então, considerada a 
limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da 
Carta Política (OLIVEIRA, 2010, p. 294). 

Assim, salienta-se que, para além da 
importância de tão somente positivar os 
direitos, é necessário que o Poder Público 
apresente meios capazes de efetivá-los no 
âmbito jurídico, objetivando evitar 
violações às garantias 
constitucionalmente previstas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conformidade com os estudos 
desenvolvidos, pode-se concluir que os 
direitos fundamentais são aqueles 
positivados em um determinado 
ordenamento jurídico, são previstos na 
Constituição Federal de uma nação, onde 
os mesmos tem base nos princípios dos 
direitos humanos. 

Vimos como principal finalidade dos 
direitos humanos fundamentais assegurar 
o mínimo de dignidade existencial do 
homem, seja no ponto de vista negativo, 
proibindo a intromissão do poder público 
na esfera individual de cada um, quanto no 
positivo, exigindo do Estado a sua 
participação na efetivação dos direitos 
fundamentais. 

Todavia, observamos que a efetivação 
dos direitos fundamentais pela ação do 
Estado não se dá de forma absoluta ou 
irrestrita, mas, ao contrário, está 
condicionada ao princípio da reserva do 
possível – ou reserva daquilo que é 
financeiramente possível, ou seja, 
estabelece que os direitos sociais 
fundamentais serão garantidos na medida 
em que isso seja financeiramente 
possível. 

De acordo com as pesquisas 
realizadas, concluímos que 
indiscutivelmente, o princípio da reserva 
do possível tem relevância para o 
ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, 
tal princípio não pode ser invocado com 
escopo de se eximir da responsabilidade 
maior do Estado, que é justamente efetivar 
os direitos mais importantes para que um 
homem tenha dignidade, palavra essa, 
que não pode ser interpretada de forma 
restrita e camuflada, pois, o mínimo a que 
faz jus qualquer pessoa, ainda é privilégio 
de poucos. 

Por óbvio, a Reserva do Possível não 
há de ser desprezada, mas, se arguida 
pelo Poder Público, deve ser demonstrada 
e comprovada, não devendo ser alegada 
de maneira aleatória e irresponsável. 
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Assim, ainda que sejam escassos os 
recursos estatais e múltiplas as 
necessidades dos cidadãos, deve o 
Estado estabelecer prioridades e realizar 
escolhas, que se revelarão em medidas de 
políticas públicas, devidamente previstas 
no orçamento público.  
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O desenho na educação infantil 

 
LOYOKA Andressa Izabel1 , FONSECA Maria da Penha2 

 

RESUMO 

O desenho é uma forma de comunicação, expressão e representação inerente ao desenvolvimento infantil e 
é uma manifestação, pela qual as crianças desde muito pequenas se utilizam. Considerando tais observações 
tem-se como objetivo investigar sobre sua importância para o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social 
da criança, assim como para a aquisição da escrita de forma lúdica. Estabelecer relações com o que está proposto 
nas orientações curriculares nacionais, envolvendo o desenho e as práticas pedagógicas propostas pelas docentes 
no contexto da educação infantil e reconhecer como são mediadas junto as crianças, de modo especial neste 
tempo de pandemia do Corona vírus.  O método adotado foi pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, junto à 
professores da Educação Infantil. Os resultados obtidos sinalizam os professores reconhecem a importância do 
desenho para o desenvolvimento da criança e que neste período de pandemia do COVID-19 é um dos instrumentos 
mais utilizados como forma de interação professor e aluno.  

Palavras-chave.  Desenho. Educação Infantil. Desenvolvimento. Aprendizagem. 

 

SUMMARY 

Drawing is a form of communication, expression and representation inherent in child development and is a 
manifestation, by which children from a very young age use themselves. Considering such observations, the 
objective is to investigate their importance for the child's motor, cognitive, affective and social development, as well 
as for the acquisition of writing in a playful way. Establish relationships with what is proposed in the national 
curricular guidelines, involving the design and pedagogical practices proposed by teachers in the context of early 
childhood education and recognize how they are mediated with children, especially in this time of the Corona virus 
pandemic. The method adopted was bibliographic research and field research, together with teachers of Early 
Childhood Education. The results obtained signal the teachers recognize the importance of drawing for the child's 
development and that in this pandemic period the COVID-19 is one of the most used instruments as a form of 
teacher and student interaction. 

Keywords. Drawing. Child education. Development. Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 17 

O desenho é uma forma de expressão e 
representação gráfica presente na história da 
humanidade desde a antiguidade, representado 
pelos homens das cavernas. Pode ser realizado 
utilizando-se de diferentes materiais, como 
lápis, pincel, carvão, etc. sobre variados 
suportes, como por exemplo: com uma simples 
vareta pode-se desenhar na areia da praia 
inspirado em pensamentos, imaginações, 
imagens já existentes, paisagens entre outras. 

Segundo Derdyk (2010, p. 10),  

O desenho, como linguagem, é uma forma de 
comunicação construída ao longo dos anos. O 
homem primitivo deixou sua marca nas cavernas, 
representou imagens, criou símbolos e registrou a 

 
1Graduanda do Curso de Pedagogia – Licenciatura – ade 

Novo Milênio. 

sua história. É fato que o homem sempre desenhou. 
Sempre deixou registros gráficos, índices de sua 
existência, comunicados íntimos destinados à 
posteridade. O desenho, linguagem tão antiga e tão 
permanente, sempre esteve presente, desde que o 
homem inventou o homem. Atravessou as fronteiras 
espaciais e temporais, e, por ser tão simples, 
teimosamente acompanha nossa aventura na 
Terra. 

O desenho é um modo de comunicação, 
expressão e representação inerente ao 
desenvolvimento infantil. É uma manifestação, 
pela qual as crianças desde muito pequenas se 
utilizam, fazendo uso de lápis, caneta entre 
outros objetos e saem riscando sobre um 
suporte qualquer. 

Nesta atitude não há nenhuma 
intencionalidade, riscam pelo prazer de rabiscar, 

2 Profª Ms. Orientadora do Trabalho de Conclusão 
de Curso e Coordenadora do Curso de Pedagogia – 
Licenciatura, Faculdade Novo Milênio.   
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de gesticular, de se aprimorar, expressando 
seus sentimentos, imaginação, tentando 
representar algo. E para tanto, é preciso que os 
adultos que convivem ao seu redor, tenham 
conhecimento da importância deste registro 
para o seu desenvolvimento e respeitem essa 
fase da criança. 

É muito natural para criança de 18 meses, ao 
desenhar, expandir o gesto para fora dos limites do 
papel. Aos poucos, a criança vai percebendo as 
bordas, as pontas, a existência do campo do Papel. 
Esse processo coincide, de certa forma, com a sua 
própria socialização. A criança passa a diferenciar o 
que existe fora e o que existe dentro do papel e, 
similarmente, percebe o eu e o outro, o que o que é 
"meu" e o que é do "outro". O campo do papel se 
torna o campo do possível, do devaneio, da 
invenção E também o campo da concretização de 
suas carências e de seus desejos (DERDYK, 2010, 
p. 25). 

A partir desses pressupostos, surgiram os 
interrogantes que nortearam a pesquisa: O que 
os documentos norteadores curriculares 
orientam para o desenho na Educação infantil? 
Qual a importância do desenho para o 
desenvolvimento da criança desta etapa da 
educação básica? Qual o papel do professor 
nesse processo? Quais relações têm entre 
evolução do desenho infantil e aquisição da 
escrita? Considerando o novo contexto 
provocado de forma mundial, pela pandemia do 
Corona vírus, que levou os espaços escolares a 
não realização de aula no modo presencial, 
levando a diferentes realidades no âmbito 
educacional (remoto, atividades enviadas por 
WhatsApp, impressas ou mesmo nenhuma) 
surgiu um novo questionamento: Quais tipos de 
práticas pedagógicas têm sido realizados pelos 
professores da Educação Infantil? Como eles 
realizaram orientações e/ou mediações? 

Parte-se da hipótese de que o desenho 
infantil contribuiu no desenvolvimento da criança 
e aquisição de conhecimentos em diferentes 
áreas.  

Para muitas pessoas, o desenho é uma 
atividade ou aptidão específica da/para a arte. E 
de acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 
“contribui para a formação da criança, e garante 
em seu princípio como uma forma de proposta 
pedagógica que propicia a sensibilidade, 
criatividade, ludicidade e liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais [...]” (BRASIL, 2010, p. 26).  

Nos documentos norteadores da Educação 
Infantil, pode-se observar o uso de atividades 
artísticas utilizadas na educação das crianças, 
presentes em alguns direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento:  

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, 
texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, 
objetos, elementos da natureza, na escola e fora 
dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 
ciência e a tecnologia (BRASIL, 2018).  

Para a terceira etapa da Educação Infantil, 
consta na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), como um dos campos de experiência: 
Traços, sons, cores e formas, e nele o desenho 
se aplica diretamente por meio de diferentes 
materiais e suporte. No que se refere ao 
desenho mais especificamente, pode-se usar 
como suportes: papéis de diferentes, papelão, 
piso de calçadas, parede delimitada para 
desenho (quadro negro), etc. e como materiais, 
variando do graveto na areia/chão, lápis, gizes, 
carvão, pincéis, mão, entre outros.  

Neste campo de experiência, propõe-se que 
a criança experimente e vivencie diversas 
formas de expressões e linguagens, como as 
artes visuais (pintura, modelagem, colagem, 
fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o 
audiovisual, entre outras. E tais experiências 
contribuem para que, desde muito pequenas, 
elas desenvolvam senso estético e crítico, o 
conhecimento de si mesmas, dos outros e da 
realidade que as cerca, permitindo que se 
apropriem e reconfigurem, permanentemente a 
cultura e ampliem seus repertórios (BRASIL, 
2018). 

Observa-se que a orientação curricular da 
Educação Infantil garante o direito ao aluno em 
ter acesso à Arte e que isso traz benefícios aos 
mesmos em todos os sentidos de sua vida ao 
longo de seu crescimento. 

De acordo com as afirmações de Edith 
Derdyk, é possível compreender de uma forma 
natural, por meio do desenho realizado, ela 
conta e interpreta suas histórias: “A criança, ao 
se tornar interprete de seu próprio desenho, 
demonstra o seu potencial de recriar 
significações, num jogo contínuo entre o real, o 
percebido e o imaginário” (DERDYK, 2010, p. 
93).  

A autora enfatiza ainda que é preciso 
respeitar o tempo do desenvolvimento gráfico da 

220



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

criança, não se deve exigir de forma exagerada 
que ela nomeie o que foi desenhado. 

A necessidade de “nomear” está muito 
presente na atitude do adulto, que olha para um 
desenho e logo pergunta: “o que é isso? O que 
representa? ” Existe, por parte do adulto, uma 
exigência implícita em querer saber o que é aquilo 
que ele não sabe, o que significam estas garatujas, 
estes gestos inexplicáveis. Esta atitude, se 
exagerada, pode inibir o processo de 
desenvolvimento gráfico da criança. Ela passa a se 
preocupar, precocemente, em “figurar”, a fim de 
atender aos apelos veementes que partem do 
mundo adulto. Em muitos casos o desenho até 
enrijece (DERDYK, 2010, p. 93). 

Ou seja, o desenho da criança é uma forma de 
comunicação e possivelmente, em algumas 
vezes faz desenhos imitando o outro (crianças 
maiores ou adultos), na tentativa de escrever, 
mesmo sem compreender a escrita ou aprender 
a escrever. E por meio destes, conta histórias já 
vividas, apresenta fatos, pessoas e 
conhecimentos percebidos em seu cotidiano.  

Para Derdyk (2010), a maioria delas 
começam a comunicar-se graficamente por 
meio do desenho, independentemente de raça, 
sexo ou nacionalidade. Isso já é um início do 
processo de escrita. E Iavelberg e Menezes 
(2019) corroboram ao afirmarem que o desenho 
é uma forma de linguagem e de a criança se 
expressar, e que isso prepara e auxilia na 
aquisição da escrita. 

 Portanto, o aprendizado da arte não pressupõe 
a incorporação da linguagem como técnica pura 
jamais; a técnica é intrínseca à ação artística, mas 
como instrumento das intenções de quem cria. 
Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que o 
objetivo do aprendizado de uma linguagem como o 
desenho é o de possibilitar a expressão pessoal 
cultivada, ou seja, a forma particular de cada um 
pensar e realizar seus trabalhos informado e filiado 
a determinados contextos (IAVELBERG e 
MENEZES, 2019, p. 665). 

O desenho nas práticas pedagógicas na 
Educação Infantil pode auxiliar no 
desenvolvimento motor, criativo, estimulando a 
sensibilidade, o pensar, na escrita, 
comunicação, expressão, aquisição da escrita, 
expressa e reflete suas ideias, sentimentos, 
percepções e descobertas. Pode até ser 
dependendo da forma que for trabalhada uma 
aprendizagem lúdica em que a criança aprende 
brincando. O desenho pode ser uma estratégia 
pedagógica para auxiliar na aprendizagem 
(IBDEM). 

As autoras defendem ainda que para a 
criança da Educação Infantil, a arte é 
basicamente procedimental, ou seja, quase tudo 
o que a criança de 3 a 6 anos aprende está 
ligado ao fazer e ver imagens (suas, de outras 
crianças e de adultos/empresas) sendo que o 
desenho uma das possibilidades mais usadas 
para sua comunicação, expressão e registro.  

Em leituras realizadas no decorrer do 
estudo, observou-se que uma das práticas 
pedagógicas comuns entre os professores de 
crianças pequenas é dar-lhes desenhos prontos 
para que pintem. A este respeito Santos e Silva 
dizem que: 

     O ato de entregar a criança um modelo de 
desenho não a beneficia para que seu 
conhecimento de mundo seja construído, levando 
em conta o seu papel criador. Materiais 
mimeografados, desenhos prontos para as crianças 
apenas colorirem, utilização de matrizes para 
reprodução de desenhos e formas são práticas que 
impedem a construção por parte da criança, pois a 
produção já está pronta e a criança simplesmente 
reproduz, sem a necessidade de pensar no que vai 
fazer e como fazer, o que propicia o comodismo 
mental, gerando a dificuldade de raciocínio lógico 
(2013, p. 15). 

Derdyk, amplia tal ideia ao afirmar que o 
desenho constitui para a criança uma atividade 
total, englobando o conjunto de suas 
potencialidades, e que ao desenhar, ela 
expressa a maneira pela qual se sente existir. 
Portanto, tal ato, é essencial ao ciclo inato de 
seu desenvolvimento nos aspectos: emocional, 
psíquico, físico e cognitivo. (2010). 

Vygotsky (apud, SILVA E BEZERRA, 2016) 
colabora para a compreensão desses ciclos, 
dividindo em quatro fases o desenvolvimento do 
desenho e das atividades de grafismo infantil e 
atribuindo a cada uma delas características 
distintas e marcantes. 

A primeira fase é tratada pelo autor 
supracitado como modelo de desenho 
esquemático, no qual a criança tem capacidade 
de representar figurativamente os seres 
humanos, mas como modelos e formas longe do 
real, ou seja, representam por meio de 
esquemas e “ao desenhar, a criança transmite 
no desenho o que sabe sobre o objeto, e não o 
que vê. Por isso, frequentemente desenha algo 
que é excessivo" (IBIDEM, 2016). 

Na segunda fase, o desenho da criança 
ainda possui características da fase 
esquemática, porém suas produções já se 
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apresentam de forma mais detalhada, 
aproximando-se de forma significativa do que é 
real. Na terceira fase, os esquemas cedem o 
lugar para o desenho com traços mais definidos 
e mais contorno. E por último, na quarta fase, 
ela é capaz de representar, de forma plástica, 
partes de objetos, transmitindo a aparência real.  

No decorrer da formação em Pedagogia, 
Licenciatura, diferentes disciplinas abordaram 
sobre o desenho da criança e da importância de 
o professor ter uma postura adequada ao 
planejar suas atividades pedagógicas a fim de 
produzir e ampliar conhecimentos e 
aprendizagens com a criança, mas, ao chegar 
ao espaço escolar para realização do estágio 
obrigatório, percebe-se que nem todos têm este 
mesmo ponto de vista.  

Neste sentido, pesquisar sobre o tema em 
discurso torna-se relevante tanto para a 
formação da pesquisadora, cujo interesse de 
área de atuação é o espaço escolar da 
Educação Infantil, quanto para outros que 
possam vir futuramente ler os estudos e 
resultados aqui apresentados.  

Tem-se como objetivo investigar sobre a 
importância do desenho infantil para o 
desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e 
social da criança, assim como para a aquisição 
da escrita de forma lúdica.  Estabelecer relações 
com o que está proposto nas orientações 
curriculares nacionais, envolvendo o desenho e 
as práticas pedagógicas propostas pelas 
docentes no contexto da educação infantil e 
reconhecer como são mediadas junto as 
crianças, de modo especial neste tempo de 
pandemia do Corona vírus. 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi uma pesquisa de 
cunho exploratória, em um primeiro momento 
com a revisão de literatura em estudiosos e 
pesquisadores da temática, DERDYK (2010), 
IAVELBERG (2017), IAVELBERG e MENEZES 
(2019), SANTOS & SILVA (2013), SILVA E 
BEZERRA (2016) e documentos norteadores do 
currículo da Educação Infantil, tais como as 
DCNEI (2010) e BNCC (2018); e em um 
segundo momento realizou-se pesquisa de 
campo, por meio de um questionário enviado via 
formulário Google para um total de 150 (cento e 

cinquenta) professores que atuam na Educação 
Infantil, no ensino público no município de Vila 
Velha, junto às crianças na faixa etária de 4 a 5 
anos. A princípio, no Projeto da Pesquisa, 
estava previsto a observação em sala de aula 
para apreciação de desenhos realizados pelas 
crianças, no entanto, como desde o mês de 
março de 2020, as escolas estão fechadas e os 
alunos em suas casas, esta ação tornou-se 
inviável.  

Após o recebimento das respostas dos 
professores convidados para participação na 
pesquisa, foi adotada como técnica para o 
tratamento e análise qualitativa dos dados, por 
meio da análise de conteúdo, dos modos 
adotados na proposição do desenho junto às 
crianças. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido ao estado de Pandemia do COVID-
19, decretado desde março de 2020, as escolas 
da Educação Infantil, encontram-se fechadas a 
ação pedagógica realizada por meio de 
ferramentas tecnológicas com respaldo legal, 
conforme determinações do Ministério da 
Educação e do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), por meio da Portaria nº 544/CNE/2020 e 
regulamentada no Município de Vila Velha/ES 
na Portaria nº 009/2020. E seu artigo 17 
determina que as aulas remotas, tem amparo 
legal retroativo à data de 13 de abril de 2020, 
data esta em que foi lançado pela SEMED o site 
Conectados da Vila, que disponibiliza o 
conteúdo aos alunos matriculados nas escolas 
municipais. No entanto, para garantir àqueles 
que não têm acesso às atividades via Internet, é 
feita a distribuição de materiais impressos a fim 
de garantir a aprendizagem e evitar a exclusão 
(disponível em www.vilavelha.es.gov.br . 
Acesso em 06/12/2020). 

Assim, a pesquisa de campo que seria a 
princípio realizada no espaço da escola, foi 
realizada por meio do envio de link no formulário 
Google para mais de 150 professores. No 
entanto, após algumas semanas de espera, 
envio de lembrete por meio de novo e-mail e 
WhatsApp, somente 19 (dezenove) professores 
responderam à pesquisa. 

Fazendo um breve contexto da identificação 
desses profissionais que responderam os 
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formulários, observa-se a formação acadêmica 
dos mesmos é de 73,7% com especialização e 
26,3% apenas a graduação. Com relação ao 

Sistema de Educação em que atuam, vê-se uma 
variação, incidindo em sua maioria para 11 a 20 
anos, conforme apresentado na figura abaixo:

 

 

 

 

 Figura 1. Tempo de atuação na Educação Infantil 

 

 

 

 Para começo do diálogo com as 
professoras abordou-se sobre a presença do 
desenho nas práticas pedagógicas e obteve-se 
resposta afirmativa de forma unânime.  

Entre as metodologias usadas para a 
proposição do desenho como atividade 

pedagógica, observou-se que predomina o 
desenho com tema, seguido de desenho livre, 
tanto no modo coletivo quanto individual. 
Utilizam-se também de outras possibilidades, 
conforme apresentado na figura abaixo: 
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Figura 2: Metodologias adotadas na proposição do desenho 
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O desenho da criança é sua 
expressividade natural e ampliada a partir das 
informações do que vê em outras imagens e 
explorar a experimentação de diferentes 
materiais e suportes contribui em seu 
desenvolvimento. No entanto, vale aqui ressaltar 
uma observação de Iavelberg e Menezes (2017), 
que dizem que não se deve exigir que cumpra um 
padrão imposto, como por exemplo, dando-lhe 
modelos para cópia, pois isso gera o sentimento 
de “Eu não sei desenhar.  

Nesse sentido, tanto professor quanto 
aluno, devem ter acesso a diferentes tipos de 
imagens, obras e as reproduções em vídeos, 
visitas a museu, na internet ou nas ruas, 
contemplando também a arte moderna e 
contemporânea ampliando assim o seu 
repertório e conceito sobre imagens.  

Ou seja, muitas são as possibilidades 
de trabalhar com o desenho com a criança, tanto 
em relação ao material usado quanto ao suporte 
também. Sobre as diferentes formas de se propor 
a criança o ato de desenha, Iavelberg (2017) diz 
que existem diversas maneiras de o professor 
trabalhar o desenho com os alunos e que seu 
papel neste processo é de acompanhar, 
observar e interagir. No início do trabalho, ele 
poderá orientar os alunos na escolha do material. 
E, enquanto eles estão desenhando, poderá 
intervir junto ao aluno, incentivando para que 
estabeleça entre o seu desenho e a produção do 
universo artístico. Propondo, inclusive, para que 
eles se juntem e troquem entre si suas 
experiências, pois isso amplia o seu repertório 
desenhista, e essa observação pode favorecer a 
percepção de que existe uma infinidade de 
maneiras para resolver as situações de 
dificuldades encontradas em seu desenho. 
Apreciar desenhos de artistas de diferentes 
épocas da história contribui para ela perceber e 
observar as transformações do desenho, 
revelando a época e o estilo de quem os 
produziu. 

Para os professores envolvidos na 
pesquisa, o desenho é importante para o 
desenvolvimento da criança nesta etapa da 
educação básica. Não é somente uma forma 
dele se expressar e se comunicar, mas é 
essencial para o desenvolvimento da 
coordenação motora, organização mental e 
espacial. É até um pouco poético, pois a 
partir dos rabiscos descontrolados é que se 
desenvolve a escrita, que também é um 

desenho com característica toda especial, 
uma vez que a caligrafia, é bem pessoal.  

A evolução do grafismo é de extrema 
importância para o desenvolvimento não só 
de coordenação motora, mas, também da 
imaginação, criatividade e linguagem. Nessa 
fase a criança passa a representar sua fala 
através das garatujas e rabiscos, dando 
significado a essas formas de representação. 
A criança desenha tudo o que pensa, sabe ou 
vive, sem a preocupação com a crítica 
(PROFESSORA A).  

De um modo geral, percebe-se que 
consideram o desenho como importante 
ação para o desenvolvimento da criança, 
pois contribui para o desenvolvimento 
psicomotor, cognitivo e emocional. Através 
dele a criança expressa seus sentimentos, 
os quais ainda não consegue expor por 
meio da fala, ou mesmo pela linguagem 
escrita. O que condiz com o que Derdyk 
(2010) defende em seus estudos. 

Segundo as professoras, durante o 
processo do desenvolvimento da 
percepção e realização do desenho, o 
papel do professor é estimular e mediar as 
atividades para ampliação da 
aprendizagem, organizando o espaço, 
materiais diversos para experimentações. 
E para que isso ocorra, ele precisa 
conhecer as fases do desenvolvimento do 
desenho infantil, “ter um olhar que 
transcenda a singularidade do desenho 
para que através dele possa compreender 
as subjetividades de cada criança” 
(PROFESSORA B).  

Em síntese de algumas respostas, 
percebe-se que por meio do desenho a 
criança escreve sua própria história, 
usando a sua imaginação. O que para 
muitos é considerado apenas como uma 
atividade lúdica e divertida, também é uma 
importante forma de expressão e é a partir 
dela que acontece a evolução do grafismo. 
Portanto, é importante para o 
desenvolvimento da coordenação motora, 
criatividade e linguagem.  

“O desenho infantil é muito importante 
para que as crianças possam expressar 
seus sentimentos, emoções, 
aprendizagem e criatividade” (Professora 
A). 
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Tais afirmativas dialogam com Derdyk 
(2010) e Iavelberg (2017) quanto à 
expressão por meio do desenho, na qual a 
criança representa com garatujas e 
rabiscos, dando significado a essas formas 
de representação. O desenho antecede e 
organiza o pensamento e palavra, é um 

meio de indicar os caminhos percorridos 
pela criança até chegar ao processo de 
construção da escrita. Ele pode ser visto 
com uma forma de demonstrar suas 
aprendizagens em diferentes fases do seu 
desenvolvimento.  

O desenho desenvolve a coordenação 
motora, percepção visual e espacial, 
afetividade, cognitivo, emocional, 
interpretação e escrita. É de suma 
importância e onde a criança coloca suas 
habilidades, suas alegrias, suas 
frustrações, desenvolvem coordenação 
motora grossa e fina, noção de espaço, 
entre outras. É muito importante para o seu 
desenvolvimento psico, motor e intelectual.  

Com relação ao papel do professor 
durante a realização de atividade com 
desenho, as respostas também se 
assemelham. A Professora H disse que 
“busca desenvolver atividades que 
estimulam a realização do desenho, 
ofertando também variados tipos de 
materiais para a elaboração do mesmo. As 
crianças sentem-se orgulhosas de suas 
produções e isso interfere diretamente em 
sua autoestima”. 

Outras disseram que incentivam seus 
alunos, observam e analisam as fases do 
desenho das crianças, mediam, orientam e 
estimulam, que não só proporcionam 
momentos onde a criança possa se 
expressar.  

Cabe ao professor ter um olhar que 
transcenda a singularidade do desenho 
para que por meio dele possa compreender 
as subjetividades de cada criança. De 
acordo com Iavelberg (2017) o professor 
deve oferecer ao aluno diversas formas de 
incentivo ao desenho, entre elas a 
contação de história, desenho de 
observação, releitura de obra de artes, 
desenho livre, entre outros. E ressalta 
ainda que é preciso estar atenta, observar, 
mediar, compreender e estimular; e ainda, 
procurar tornar a prática do desenho a mais 
prazerosa possível. E possibilitar, que a 
individualidade da criança seja respeitada 
e utilizada como base, orientador e 
incentivador. 

 Gosto de observar os desenhos e ver 
desenvoltura dos meus alunos. Vejo que a 

prática constante e planejada do desenho 
como forma lúdica de aprendizagem e a 
exploração em diversos materiais oportuniza 
conhecimentos para que a criança se 
expresse e exponha (Professora E).  

Considerando a experiência das 
professoras no tempo de docência, 
perguntou-se sobre quais as relações que 
estabelecem entre a evolução do desenho 
infantil e aquisição da escrita e obteve-se 
como respostas: 

“O desenho infantil é uma das primeiras 
formas de aquisição da escrita. Com ele 
podemos conhecer a criança e trabalhar a 
escrita de forma lúdica” (Professora F). 

A professora D, complementa ao 
discorrer que:  

 Considero o desenho a primeira forma 
de escrita do pensamento da criança, 
representa uma forma de se expressar o que 
faz parte da necessidade humana. O 
desenho e a escrita são duas linguagens que 
interagem e até se complementam através da 
afetividade, pensamento e motricidade pois 
se o desenho é uma construção de um 
sistema de representação, a escrita também 
é. 

Outros professores disseram que há 
um aprimoramento na sequência desenho 
e escrita e coordenação motora fina, que o 
desenho é a primeira forma de linguagem 
da criança, com esse processo estimulado 
a criança não tem dificuldades na sua 
alfabetização.  

Percebe-se que consideram o desenho 
como a primeira forma de escrita do 
pensamento da criança, representa uma 
forma de se expressar. “O desenho e a 
escrita são duas linguagens que interagem 
e até se complementam através da 
afetividade, pensamento e motricidade, 
pois se o desenho é uma construção de um 
sistema de representação, a escrita 
também é” (Professora G).   

“É através de garatujas, que a criança 
se desenvolve para a grafia. Melhora na 
coordenação motora, as relações são o 
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sistema de representação” (Professora E). 
Outros professores tiveram outras 
respostas iguais. 

O Professor H, tem uma resposta que 
chama muita atenção,  

Posso dizer que o desenho é a antessala 
da escrita. Ao realizar os rabiscos a criança já 
projeta no papel seu pensamento, isso, vai 
ajudá-la na elaboração da escrita. Ao ter 
contato com as letras, ela fica desejosa em 
aprender a escrever. Mas é bom lembrar que 
é necessário estimular e valorizar sempre as 
suas produções. 

Com relação a questão do uso dos 
referenciais curriculares usados em seus 
planejamentos, observou-se nas respostas 
que uma minoria utiliza para 
fundamentação as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) e 
a maioria usa a Proposta Curricular 
Municipal da Educação Infantil. No entanto, 
vale ressaltar que a Proposta Curricular da 
Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED) está em consonância com a 
DCNEI, se complementando com o 
contexto cultural local. 

Para finalizar os questionamentos junto 
às professoras, perguntou-se o como tem 
se dado as práticas pedagógicas durante o 
período de isolamento social ao COVID-19. 

“A secretaria de educação do município 
em que atuo disponibilizou um site 
interativo, e tenho feito trabalho com 
gravação de vídeos e chamadas através de 
aplicativos e reuniões com as famílias” 
(Professora B). Outros professores 
disseram que tem realizado live, grupo de 
famílias em WhatsApp, vídeos, mensagens 
gravadas e também Vídeo aulas 
disponíveis no canal do YouTube.  

A professora D ressaltou que a equipe 
de coordenação da educação infantil da 
secretaria municipal de educação, realiza 
uma análise previa do material impresso a 
ser disponibilizado aos alunos e caso haja 
necessidade são feitas adaptações de 
acordo com a realidade de cada turma. 
“Tivemos que nos reinventar por meio de 
vídeos, histórias com cenários diferentes. 
Até mesmo criarmos Avatar para dar uma 
qualidade diferente no nosso trabalho” 
(Professora D).  

Percebe-se nas falas das professoras, 
que dentro deste contexto de ‘novo 
normal’, o desenho tem sido uma 
possibilidade de proposta educativa 
bastante utilizado, como forma de 
expressão, comunicação, representação e 
interação entre escola, aluno e família. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das leituras realizadas em 
estudos e pesquisas que debatem acerca 
do desenho e da pesquisa de campo, 
reconhece-se a importância dessa 
manifestação gráfica, altamente criativa 
que faz parte do universo infantil. O ato de 
desenhar é visto como a atividade preferida 
das crianças, cuja produção é rica em 
detalhes que expressam e comunicam.  

O estudo oportunizou o entendimento 
do quanto o desenho possibilita a 
imaginação, a inovação e a produção 
espontânea, despertar e potencializa a 
criatividade e consequentemente se torna 
uma linguagem gráfica, por meio da qual a 
criança deixa registrada a sua história. 
Nele, cada traço, cada risco e rabisco 
revela um pouquinho da identidade, do 
sentir, do pensar e de sua história. Além 
de, também expressar suas alegrias, seus 
medos e seus sonhos; possibilitando, 
assim, ao professor a conhecer um 
pouquinho de seu aluno, de como pensa, 
de como age no seu meio e no meio que a 
rodeia.  

O desenho está estreitamente 
relacionado com o desenvolvimento global 
da criança. E conforme ela vai evoluindo, 
vai modificando também a sua maneira de 
se expressar graficamente.  

Desenhando estabelece relações do 
seu mundo interior com o exterior, adquire 
e reformula seus conceitos e aprimora suas 
capacidades, envolvendo-se afetivamente, 
convivendo socialmente e operando 
mentalmente, rumo a um desenvolvimento 
sadio, tanto nos aspectos intelectuais 
quanto nos emocionais.  

Considera-se que a prática do desenho 
é parte da vida da criança da Educação 
Infantil, e que é uma ação indispensável ao 
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seu bem-estar. Portanto, cabe aos 
professores oferecerem condições que a 
estimulem a registrar o mundo num 
pedacinho de papel ou em outro suporte, 
permitindo-lhes inventar, criar e sonhar. 

Nesse sentido, é fundamental que o 
professor atente-se para as orientações 
curriculares na BNCC, possibilitando assim 
às crianças experimentações e vivências 
de desenho em diferentes modos, variando 
estratégias de desenho de imaginação, 
observação e criatividade, assim como 
suportes (papel, madeira, parede, chão, 
entre outros), materiais (lápis, giz de cera, 
carvão, pincel com tinta, entre outros) e 
posições (deitado, sentado, em pé), pois 
lhes possibilitam relações diferentes de seu 
corpo com o espaço.  

Enquanto a criança desenha, cabe ao 
professor fazer a mediação, 
acompanhando-a, incentivando-a a narrar 
sobre o que faz e como faz, promovendo a 
observação de outros desenhos, sejam 
estes de colegas da sala ou de artistas. 
Abrindo novas possibilidades. 

É fundamental que pais e professores 
conheçam e compreendam as fases pelas 
quais as crianças passam na evolução do 
desenho, para que possam contribuir de 
forma significativa, fazendo mediações 
corretas ou pelo ao menos não tenham 
atitudes que prejudiquem a evolução das 
mesmas. Compreendendo que nesta etapa 
da educação básica, o eixo norteador da 
aprendizagem é a integração e o brincar, 
portanto, cabe propiciar as mesmas muitas 
possibilidades de experimentações e 
vivencias com o seu entorno. 

Quanto graduanda de Pedagogia, no 
decorrer do estágio obrigatório na 
Educação Infantil, ficou evidente que os 
professores participam de Formação 
Continuada em Serviço e que há na 
Secretaria de Educação Municipal uma 
coordenação, formada por profissionais 
especialistas que coordenam e orientam o 
processo de ensino aprendizagem da 
primeira etapa da Educação Básica.  

Considerando, as questões levantadas 
no início do estudo como respondidas, não 
tão quanto à princípio era esperado, devido 
aos ajustes de percurso demandado pela 

pandemia do Corona vírus, conclui-se o 
mesmo com novas perspectivas para 
ampliação da discussão futuramente em 
formação continuada. 
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O discurso da bancada da bala: uma análise a luz da biopolítica de 
Foucault 

 

VIONET Raquel Z1, VIONET José Miguel R2 

 

RESUMO 

A Frente Parlamentar de Segurança Pública ou Bancada da Bala da Câmara dos Deputados é composta 
por parlamentares que, em suas carreiras pregressas, atuavam como agentes das forças repressivas do Estado. 
A participação destes no processo decisório legislativo é fruto do o crescimento do conservadorismo no Brasil, a 
partir dos protestos de 2013 e de um discurso que não mais se envergonha de seu posicionamento, mas se 
apodera de uma forte sensação de insegurança motivada por experiências vividas pela população brasileira. A 
presente pesquisa tem por objetivo realizar uma breve análise da conexão entre a biopolítica de Foucault e do 
discurso proferido pelos conservadores aqui representados pela bancada da bala. O estudo mostra um retorno as 
práticas segregacionais como forma de controle. A escolha de um tipo social, de uma divisão dos direitos civis e 
fundamentais entre os que merecem e os que não merecem.  

Palavras-chave: bancada da bala; conservadorismo; biopolítica 

 

ABSTRACT 

The Parliamentary Front of Public Security or Bullet Counter of the Chamber of Deputies is composed of 
parliamentarians who, in their previous careers, acted as agents of the repressive forces of the State. Their 
participation in the legislative decision-making process is the result of the growth of conservatism in Brazil, starting 
with the protests of 2013 and a speech that is no longer ashamed of its position, but seizes a strong sense of 
insecurity motivated by experiences lived by the Brazilian population. The present research aims to make a brief 
analysis of the connection between Foucault 's biopolitics and the discourse given by the conservatives represented 
here by the bullet counterpart. The study shows a return to segregational practices as a form of control. The choice 
of a social type, a division of civil and fundamental rights between those who deserve and those who do not. 

Keywords: bullet counter; conservatism; biopolitics 
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INTRODUÇÃO18 

Com relação direta nas manifestações que 
se iniciaram em 2013, as eleições de 2014 
importaram em grande alteração no cenário 
político/social brasileiro. O perfil jovem dos 
manifestantes e a ampla divulgação dos 
resultados das intermináveis fases da 
operação Lava Jato, que desencadearam uma 
série de delações e investigações de 
representantes políticos localizados à 
esquerda e ao centro do espectro político 
brasileiro, ditam o plano de fundo de uma maré 
conservadora.  

O reflexo nas urnas foi o retorno de uma 
direita que desde a ditadura de 1964 não mais 
se assumia enquanto tal. A imprensa, divulga 
de forma ampla e irrestrita o que ficou 
conhecido como o ‘Congresso mais 
conservador do período pós 1964’(SOUZA, 
CARAM; 2014).  

Nesse período, o número de ex-policiais 
eleitos deputados, aumenta 25% em relação 
ao pleito anterior, ecoando um sentimento 
comum de insegurança motivado por 
experiências vividas, trocadas ou conhecidas, 
dadas as proporções midiáticas que a crise da 
segurança pública tomou (COSTA, 2014). 

Em fevereiro de 2015, a partir do 
requerimento do deputado Alberto Braga, 
Coronel da Policia Militar do DF, já na reserva, 
instaura-se a Frente Parlamentar de 
Segurança Pública, com o escopo de discutir a 
legislação referente à temática centrada na 
área de Segurança Pública. 

Esta pesquisa tem por objetivo uma breve 
análise da conexão entre a biopolítica de 
Foucault e o discurso proferido pela bancada 
da bala aqui representada pela Frente 
Parlamentar de Segurança - em que pese 
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Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Novo Milênio. 

entendermos pela existência de referida 
bancada no âmbito do legislativo estadual. 

Apesar de compreendermos a importância 
do conteúdo aqui apresentado, o fim aqui 
pretendido não é sob nenhuma forma esgotar 
o assunto, apenas iniciando uma breve 
reflexão para pesquisas posteriores, 
reconhecendo, desde já que os dados aqui 
apresentados se referem aos pleitos eleitorais 
de 2014, porquanto a coleta de dados relativos 
as eleições ocorridas em outubro de 2018 não 
configuram relevância para o principal objetivo 
da pesquisa servindo apenas como 
indicadores. 

Não obstante, análise se dará a partir de 
um dos principais posicionamentos do grupo 
que compõe a Frente Parlamentar de 
Segurança Pública, qual seja, o uso 
indiscriminado da força e da repressão como 
forma de reduzir os altos índices de 
criminalidade, ante os riscos de tornarmos 
longo, o presente estudo, tendo em vista que o 
próprio objeto aqui pesquisado, qual seja a 
bancada da bala já guarda, por si, razões para 
análise especifica. 

Em um primeiro capitulo torna-se 
necessária a discussão a respeito da 
elaboração do conceito de biopolítica, suas 
transformações, a relação com a figura do 
Estado e com as interfaces do crime enquanto 
fato social patológico e a instituição policial.  

Já no segundo capítulo identificamos os 
atores sociais aqui analisados e o contexto 
político/social que permite a ascensão de tais 
representantes às cadeiras do congresso 
nacional. 

Por fim, analisamos os discursos e as 
propostas defendidas pela Frente 
Parlamentar de Segurança Pública desde a 

2 Especialista em Direito Especialista em Direito do Trabalho, 
Constitucional e Processual pela Faculdade Cândido Mendes. 
Especialista em Docência do Ensino Superior pela 
Universidade do Grande Rio. Professor de Direito Civil parte 
geral, Direito das Obrigações, Direito dos Contratos e Direito de 
Família da Faculdade Novo Milênio. 

231



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

sua formação, estabelecendo uma ligação 
direta com a biopolítica de Foucault. Nesta 
seção é possível perceber as formas de 
intervenções biopolíticas idealizadas por 
estes representantes políticos sobre a 
população, nas quais se insere, também, a 
atuação da polícia. 

 

 

A bipolitica de Foucault 

Para que seja possível realizar a breve 
análise pretendida pela pesquisa, torna-se 
inicialmente necessário, entendermos o 
conceito de biopolítica, suas transformações, 
suas relações a figura do Estado, o crime e a 
instituição policial. 

Inserido no último capítulo de uma de 
suas obras – História da Sexualidade I, A 
vontade de saber – e apresentado ao público 
apenas em 1976, o conceito de biopolítica, 
elaborado por Michel Foucault, demorou 
quase duas décadas para ser amplamente 
compreendido, absorvido e apropriado por 
vários outros autores (DUARTE, 2008). 

A descoberta, durante o século XVII, de 
micro-poderes disciplinares com o escopo de 
administrar um corpo individual, foi o ponto de 
partida para os estudos de uma genealogia 
foucaultiana. Este período se encontrava em 
harmonia à formação de um conjunto de 
instituições sociais na sociedade como 
escola, hospital, fábrica e etc. (DUARTE, 
2008). 

A formulação da ideia de biopolítica surge 
ao se perceber o aparecimento, nesta 
sociedade, de um poder disciplinador que 
não mais atuaria de maneira individualizada, 
mas sim, de forma institucional, concentrada 
na figura do estado (DUARTE, 2008). 

Foucault (1979) apresenta, então, o 
conceito de biopolítica a partir de um poder 
engendrado como técnica que se desloca do 
corpo (individual, no caso da disciplina) e 
inscreve o biológico no registro da política. Já 
em sua obra Vigiar e Punir (1987), Foucault 

passa a descrever sobre a forma como se 
administra o poder disciplinar sobre o corpo 
que comete algum tipo de crime.  

Quando da análise histórico-filosófica dos 
métodos de punição da Idade Média, tem-se 
a compreensão de sua complexa função 
social enquanto técnica de poder, porquanto, 
entende-se que o poder é manifestação da 
repressão e, portanto, para ser estudado, é 
necessário a análise dos métodos de 
repressão. (FOUCAULT, 1987) 

Nesse período, por exemplo, os 
processos criminais instaurados na França, 
corriam sem conhecimento do povo, 
buscando-se garantir aos soberanos um 
poder exclusivo como forma de 
demonstração de força. A aplicação da pena 
do suplicio contemplava uma cerimônia 
meticulosa, militar, em que a justiça do rei se 
mostrava como uma verdadeira justiça 
armada (FOUCAULT, 1987). 

Segundo Foucault (1987, p. 96-97) este 
cenário se altera a partir do século XVIII. Leis 
mais rígidas são elaboradas promovendo, via 
consequência, um enrijecimento da justiça 
que passou a considerar a existência de uma 
parcela delinquente da sociedade. O aparato 
policial passa a se desenvolver e impede o 
crescimento e a organização do crime. 
(FOUCAULT, 1987). 

O poder disciplinar, então, se modifica e 
tem, como objeto, o adestramento do 
indivíduo porquanto o direito de punir é 
deslocado à defesa da sociedade. Desta 
forma surge a divisão das terras em 
quarteirões, a restrição da liberdade de 
locomoção e a vigilância constante exercida 
por homens armados, os chamados policiais. 
(FOUCAULT, 1987). 

É aqui que, para Foucault (1987), se 
encontra a figura do Panóptico, exemplificado 
na forma de um detento que é objeto de 
visibilidade mas jamais de comunicação, ou 
seja, a ideia é produzir no sujeito a sensação 
de uma observação contínua e permanente, 
mesmo que descontinuada na prática, 
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objetivando um efeito constante de disciplina 
sob forma de amaça (FOUCAULT, 1987).  

Essas transformações ocasionam, na 
sociedade, a estatização dos mecanismos de 
disciplina que fora desempenhada pelo 
sistema policial, ligado diretamente ao centro 
da soberania política (FOUCAULT, 1987). 

Surge, então, a ideia de polícia se 
interessando pelo homem em todas as suas 
relações, vez que possui a problemática da 
população não apenas como objeto 
secundário, mas como escopo central 
(RIBEIRO JUNIOR, 2013). 

É nas formas de administrar as 
penalidades que Foucault mostra que houve 
uma passagem entre o suplício e a biopolítica, 
não se falando mais no disciplinamento dos 
corpos ou no controle individual, mas sim no 
controle da população (ANGELO, 2007). Dois 
mecanismos biopolíticos aqui se destacam: a 
soberania e a disciplina. No primeiro estamos 
tratando do direito do soberano e, portanto, é 
um poder que faz morrer e deixa viver 
enquanto que o segundo, de maneira oposta, 
é um poder que exercido sobre a vida e, 
portanto, faz viver e deixa morrer. (RIBEIRO 
JUNIOR, 2013). 

A biopolítica, então, é a permissão da 
seleção tipos sociais. É o favorecimento para o 
estabelecimento da antecipação de perigos 
como justificativa para o exercício de um 
controle e uma regulamentação sobre aqueles 
tipos considerados perigosos, estigmatizados. 
É o controle da vida por meio de um sistema 
que opõe o normal ao patológico (CAPONI, 
2009). 

Desta forma com o objetivo de 
regulamentar a vida cotidiana, a biopolítica se 
ocupa com os processos biológicos 
estabelecendo um controle social afirmando 
quais são os sujeitos incluídos em determinado 
espaço social e quais, por não 
corresponderem a certos padrões normativos, 
não devem permanecer naquele local 
(WERMUTH; ASSIS, 2016). 

A polarização entre o normal e o 
patológico cria um lugar de inimigos 
biológicos em que o mal deve ser 
exterminado e apenas um único tipo de vida 
ideal deve permanecer (FOUCAULT, 2000). 

 

Contextualizando a Bancada da Bala 

Como já exposto a biopolítica transitou de 
um poder disciplinar exercido exclusivamente 
sobre um corpo para arte de governar movida 
pelas necessidades do mercado. Para tanto, 
o Estado reclama para si o monopólio 
legítimo da coação física, de modo que o 
indivíduo e todas as demais associações 
apenas poderão exercê-la no limite do que 
lhes for permitido (WEBER, 2004, apud, 
ABRANTES; IANINNI, 2018). 

No Brasil, a década de 70 foi marcada por 
uma escalada da violência e de crimes 
urbanos. A partir da década de 90 foi possível 
observar também uma intensificação da 
interiorização dos crimes violentos 
(ADORNO, 2003). Não obstante e via 
consequência, houve a necessidade da 
implementação de políticas públicas que 
respondessem de maneira efetiva às 
constatações apresentadas e às 
representações trazidas pela mídia, ligadas à 
violência. 

Neste contexto, a experiência profissional 
nas áreas de segurança pública surge como 
forte apelo nas campanhas eleitorais tendo 
em vista que, as demandas da população 
tendem à reformulação dos controles 
repressivos do Estado (BERLATTO e 
CODATO, 2014). 

A pesquisa de Fábia Berlatto e Adriano 
Codato (2014), colhida junto ao Observatório 
de Elites Políticas e Sociais do Brasil, revelou 
que do período de 1998 a 2014, 972 
integrantes das forças policiais e militares se 
candidataram a deputado federal no Brasil. 
Destes, os pesquisadores observaram, 
também, que praticamente 60% dos 
candidatos concorreram em partidos que se 
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identificam à direita do atual espectro político 
brasileiro. 

As marcas deste crescimento chegam ao 
que ficou conhecido como ‘Congresso mais 
conservador do período pós 1964’ (SOUZA, 
CARAM; 2014). 

O aumento de 25% do número de ex-
policiais eleitos como deputados estaduais ou 
federais; as discussões em torno de projetos 
como o da redução da maioridade penal; da 
terceirização das atividades-fim; o lobby das 
indústrias de armas contra o Estatuto do 
Desarmamento; as resistências em torno dos 
projetos de criminalização da homofobia e da 
inclusão de gênero no currículo escolar; todos 
esses exemplos notórios, entre outros, podem 
ser identificados como os sintomas mais 
recentes o crescimento da chamada onda 
conservadora (FAGANELLO, 2015, p. 145-146). 

Eleitos, os, agora, deputados e senadores 
ocupariam espaços de maneira a 
instrumentalizar as suas experiências, 
enquanto agentes de segurança pública. É 
assim que passa-se a conhecer a bancada da 
bala, termo utilizado pela imprensa para se 
referir a um grupo de parlamentares 
apoiadores da revisão do Estatuto do 
Desarmamento, financiados pela indústria de 
armas, defensores da redução da maioridade 
penal e conhecidos por ostentar impecáveis 
uniformes militares nos corredores do 
Congresso (VIANA, 2015). 

Trata-se de representante de um grupo 
político formado por atores que conjugam de 
ideias que se amparam em uma percepção 
de que a sociedade se encontra em 
crescente e contínua sensação de 
insegurança e desordem pública 
(FAGANELLO, 2015). 

Essa “tipologia” encontra representação 
em âmbito nacional, mas também estadual 
como a bancada da bala paulista, contudo a 
análise destes grupos em específico não é 
objeto da presente pesquisa. O que se 
verifica é a coerência do discurso proveniente 
de seus atores, razão pela qual passaremos 
à sua análise tomando como referência um 
dos principais posicionamentos, qual seja: o 
uso indiscriminado da força e da repressão 

como forma de reduzir os altos índices de 
criminalidade no Brasil. 

 

A bipolitica de Foucault e o discurso 

conservador da Bancada da Bala 

Na conformidade do pensamento de 
Durkheim (2009), o crime é um fato social e em 
razão dele há limites nos comportamentos a 
serem praticados pela sociedade, impostos por 
meio de uma coercitividade. 

Para que determinados atos, considerados 
criminosos, deixem de ser cometidos, dentro 
de uma sociedade, necessário se faz que os 
sentimentos feridos por estes atos estejam 
presentes na consciência de todo o indivíduo, 
com grau de força suficiente a repelir qualquer 
outro sentimento contrário (DURKHEIM, 
2009). 

Para que os sentimentos coletivos 
protegidos pelo direito penal de um povo, 
num momento determinado de sua 
história, consigam penetrar nas 
consciências que lhes eram fechadas ou 
ter mis influência lá onde não tinham 
bastante, é preciso que eles adquiram 
uma intensidade superior à que 
possuíam até então [...]. Para que os 
assassinos desapareçam, é preciso que 
o horror do sangue derramado torne-se 
maior naquelas camadas sociais em que 
se recrutam os assassinos; mas, para 
tanto, é preciso que ele se torne maior 
em toda a extensão na sociedade 
(DURKHEIM, 2009, p. 53-54). 

É nesse sentido que todas as desordens, 
irregularidades devem ser impedidas ou 
reprimidas com atos de contravenção penal e 
crimes (RIBEIRO JUNIOR, 2013). 

É composta basicamente por atores cujo 
histórico profissional se encontra diretamente 
vinculado à atuação das forças de repressão 
do Estado, partidários do pensamento 
supramencionado, que se fundamenta a 
bancada da bala. 
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Uma análise mais detida deste tipo de 
discurso – o que chamarei de securitário-
autoritário- nos permite diagnosticar, 
especialmente em sua versão extremista, a 
existência de uma representação de um princípio 
da cidadania não universal e inigualitário 
(FAGANELLO, 2015, p. 152). 

As experiências de violência 
compartilhadas ou vividas por estes e outros 
indivíduos influencia a valorização da tomada 
de medidas arbitrárias de repressão sobre 
todo e qualquer indivíduo que cometa um 
crime, sem qualquer proporcionalidade entre 
a conduta praticada, geralmente, orientada 
pela eliminação do sujeito, e o castigo 
aplicado (FAGANELLO, 2015). 

Isso exemplifica claramente o que 
Foucault (2000) chama de polarização entre 
o normal e o anormal tendo, como efeito, a 
ideia de que há um mal que deve ser 
eliminado em detrimento a um tipo de vida 
ideal que deve prevalecer, ou seja, “a morte 
da raça ruim, da raça inferior [...] é o que vai 
deixar a vida em geral mais sadia, mais sadia 
e pura” (FOUCAULT, 2000, p. 305). 

Trata-se de um sujeito que ‘carrega’ 
o crime em sua própria alma; não é 
alguém que comete crimes, mas que 
sempre cometerá crimes, um bandido, 
um sujeito perigoso, um sujeito 
irrecuperável, alguém que se pode 
desejar naturalmente que morra, que 
pode ser morto, que seja matável. No 
limite da sujeição criminal, o sujeito 
criminoso é aquele que pode ser morto 
(MISSE, 2010, p. 21) 

Outro fenômeno que guarda grande 
correlação com o discurso da bancada da 
bala é a forma de pensar o neoliberalismo a 
partir das intervenções biopolíticas, para 
entendermos a questão central aqui 
discutida. 

Partiremos, então, do princípio adotado 
por Humberto Ribeiro Junior (2013) de que o 
neoliberalismo, se fundamenta em três 
principais eixos: o eixo econômico que busca 
revalidar as ideias trazidas pelo liberalismo, o 
eixo sociológico que busca traçar o nexo 

entre Estado, mercado e cidadania e o eixo 
político que pensa a necessidade da 
liberdade do mercado. 

Desta forma é necessário pensar o 
mercado como engrenagem fundamental que 
move a máquina estatal, seja como 
indexador da sociedade e das atividades do 
governo, seja ao intervencionismo jurídico, 
seja como interventor biopolítico sobre a 
população (RIBEIRO JUNIOR, 2013). 

Conforme expressa Loic Wacqant (2003), 
as políticas criminais e de segurança pública 
no neoliberalismo passaram a partir da 
década de 90 a serem regradas por um 
discurso de “lei e ordem” 

Umas das grandes características do 
Estado é o fato de ser ele o detentor do 
monopólio legítimo do uso da violência no 
exercício do poder, conquanto em uma 
comunidade humana, dentro das limitações 
territoriais é ele quem detém a legitimação do 
uso da força física (WEBER, 2004, apud, 
ABRANTES; IANINNI, 2018). 

Quando do estudo do quadro de violência 
vivido no estado do Rio de Janeiro, Machado 
da Silva (2004), entende que a violência 
urbana expressa uma forma de vida que vê 
no uso na força a principal fonte organizadora 
das suas relações sociais. Assim, a violência 
urbana traça, de forma simbólica, uma forma 
de vida em que há a universalização do uso 
da força, suspendendo, mas não cancelando, 
o monopólio da legitimação do uso da força 
pelo Estado. 

A intervenção biopolítica, enquanto 
controle, passa por quatro mecanismos 
principais: a noção de criminalização das 
formas de vida e das estratégias de 
sobrevivência de um determinado grupo 
social; o encarceramento em massa e a 
utilização da prisão como instrumento 
singular para funções que ultrapassam o 
exercício do poder disciplinar; e, por fim, pela 
higiene social e pelo extermínio (RIBEIRO 
JUNIOR, 2013). 
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A ideia desse discurso securitário-
autoritário se fundamenta em uma visão que 
não entende como necessário o princípio de 
igualdade fundamental, instaurando uma 
desigualdade na distribuição de direitos sob 
critérios pessoais e subjetivos, dependentes 
de um juízo arbitrário da força policial 
(FAGANELLO, 2015). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conexão entre a biopolitica e o discurso 
da bancada da bala foi o objeto de estudo 
deste artigo. Para tal analisou-se a existência 
de elementos da biopolítica em um dos 
principais posicionamentos deste grupo, qual 
seja o uso indiscriminado da força e da 
repressão como forma de reduzir os altos 
índices de criminalidade. 

Como critério metodológico, utilizou-se a 
revisão bibliográfica e a análise de discurso, 
com a breve apresentação de dados 
secundários relativos ao pleito eleitoral de 
2014 e, neste ponto, entendemos que, 
apesar de um novo pleito haver sido realizado 
em outubro de 2018, a finalidade a que se 
destina esta análise não se mostrou 
comprometida, porquanto não se trataram de 
números essenciais ao alcance do objetivo 
principal do estudo, mas apenas indicadores 
do contexto estudado. 

Apresentou-se, então, o conceito 
biopolítica, segundo Foucault (1979) como 
técnica que se desloca do corpo e inscreve o 
biológico no registro da política e, nesse 
sentido, há seleção de um tipo social, uma 
antecipação de seus desvios como forma de 
se obter controle sobre as populações 
consideradas perigosas, estigmatizadas e 
marginalizadas. 

Essas características são plenamente 
percebidas no primeiro posicionamento 
analisado na presente pesquisa. Os 
defensores do discurso aqui considerado 
securitário-autoritário entendem uma 

cidadania dividida, uma repartição de direitos 
fundamentais entre aqueles que merecem e 
aqueles que abriram mão dela por optarem, 
de forma voluntária, pelo ingresso na vida 
criminosa. 

Medidas cada vez mais repressoras e 
ações extremistas são vigorosamente 
apoiadas, sem contudo, haver um 
questionamento quanto a proporcionalidade 
da punição e da conduta delituosa praticada, 
como se estivéssemos, de fato, retornado ao 
período analisado por Foucault quando da 
elaboração de Vigiar e Punir. 
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O USO DO MICROAGULHAMENTO EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS 
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RESUMO 

O envelhecimento traz inúmeras mudanças fisiológicas e físicas no ser humano. Com isto, a procura por 
tratamentos estéticos tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, talvez isso se justifique por uma 
tentativa de amenizar o impacto das consequências do envelhecimento. O microagulhamento também 
conhecido como Terapia de Indução Percutânea de Colágeno é um procedimento que consiste em 
regeneração da pele. Realizado com microagulhas que pode ser realizado em diversas partes do corpo. 
Portanto, este estudo tem por objetivo descrever sobre os benefícios da utilização do microagulhamento em 
tratamentos estéticos. Trata-se de uma revisão de literatura visando descrever sobre o microagulhamento e 
seus benefícios em tratamentos estéticos. Resultado: O microagulhamento favorece a injúria do tecido 
cutâneo lesado desencadeando a liberação de mediadores químicos e desta forma ocorrendo a reparação 
do tecido prejudicado e a reestruturação do colágeno. Conclusão: A técnica de microagulhamento mostra-
se eficaz no que tange aos tratamentos estéticos relacionados ao rejuvenescimento facial; tratamento de 
acnes e cicatrizes faciais, visto que promove uma melhora significativa no que tange ao estímulo do colágeno 
e regeneração do tecido cutâneo. 

Palavras-chaves: microagulhamento, envelhecimento, pele. 

 
ABSTRACT 

Aging brings innumerable physiological and physical changes in the human being. As a result, the 
demand for aesthetic treatments has increased considerably in recent years, perhaps this is justified by an 
attempt to mitigate the impact of the consequences of aging. The microneedle also known as Percutaneous 
Collagen Induction Therapy is a procedure that consists of skin regeneration. Made with microneedles that 
can be performed on various parts of the body. Therefore, this study aims to describe the benefits of using 
microneedle in aesthetic treatments. This is a literature review aimed at describing the microneedle and its 
benefits in aesthetic treatments. Result: The microneedle favors the injury of the damaged cutaneous tissue, 
triggering the release of chemical mediators and in this way the repair of damaged tissue and the 
restructuring of collagen occur. Conclusion: The microneedle technique is effective in relation to aesthetic 
treatments related to facial rejuvenation; treatment of acnes and facial scars, since it promotes a significant 
improvement regarding the stimulation of collagen and regeneration of cutaneous tissue. 
Keys words: microagulamiento, aging, skin. 

 
 
 
 
  

 

1.  INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento traz inúmeras mudanças 
fisiológicas e físicas no ser humano. Com isto, 
a procura por tratamentos estéticos tem 

 
19 1 Farmacêuticas. Pós-Graduandas em Estética com Ênfase em Prática Clínica. EMESCAM. Vitória - ES. 
2 Enfermeira, Mestre em Ciências Fisiológicas-UFES. Docente do Curso de Pós-graduação em Estética com Ênfase em Prática Clínica. 
EMESCAM. Vitória – ES. E-mail: brinabertoli@yahoo.com.br. 

aumentado consideravelmente nos últimos 
anos, talvez isso se justifique por uma tentativa 
de amenizar o impacto das consequências do 
envelhecimento, tais como: linhas de 
expressão estáticas e dinâmicas. Contudo, nos 
dias atuais existem vários tratamentos 
estéticos que auxiliam a minimizar as sequelas 
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do envelhecimento, assim como outros 
problemas de pele (1). 

Na concepção de Torquato (2014) existem 
diversos tipos de tratamentos estéticos no 
Brasil e no mundo em busca da perfeição e da 
beleza física. Tratamentos como aplicação de 
toxina botulínica, aromaterapia, peeling, laser, 
drenagem linfática e outros. Todos estes têm o 
objetivo de melhorar a autoestima da pessoa 
que encontra-se insatisfeita consigo mesma (1). 

O microagulhamento também conhecido 
como Terapia de Indução Percutânea de 
Colágeno é um procedimento que consiste em 
regeneração da pele. Realizado com 
microagulhas que pode ser realizado em 
diversas partes do corpo entre elas: pescoço, 
rosto, colo além de processo de 
rejuvenescimento, serve para rugas, acne, 
cicatrizes faciais (2). 

Na visão de Lima, Lima e Takano (2013), o 
microagulhamento tem como proposta a 
remodelagem do colágeno, através da 
perfuração da epiderme favorecendo liberação 
de citocinas ocorrendo à substituição do tecido 
danificado por um novo tecido após processo 
inflamatório (3). 

 
A terapia de indução de colágeno 

caracteriza-se por várias perfurações na pele 
através de micro agulhas com o intuito de 
induzir a produção de colágeno, assim como 
para tratamento de estrias, discromias e etc. (3). 

Através desta premissa, pergunta-se: quais 
os benefícios do microagulhamento em 
tratamentos estéticos? O estudo tem por 
objetivo descrever sobre os benefícios da 
utilização do microagulhamento em 
tratamentos estéticos. 

 

2. ENVELHECIMENTO 

 
O envelhecimento na concepção de alguns 
autores é considerado um fenômeno fisiológico 
e também cronológico, pois todas as células e 
órgãos do nosso corpo sofrem mudanças com o 

decorrer do tempo. Estas mudanças ocorrem 
em vários segmentos: mental, social e 
fisiológica (4). 

Conforme os dados obtidos no Instituto 
Brasileiro de Geografia – IBGE (2010), nos dias 
atuais, a idade média do povo brasileiro 
encontra-se entre 75 e 78 anos, porém, muitos 
estão ultrapassando esta estimativa, atingindo 
até mesmo a idade de 100 anos ou mais. 
Contudo, o corpo apresenta muitas 
modificações como: cabelos brancos, 
aparecimento das rugas e outros problemas de 
pele; a capacidade auditiva é diminuída, entre 
outras (5). 

Dentre as modificações corporais provenientes 
do envelhecimento, estão: a diminuição das 
funções dos órgãos e sistemas; diminuição da 
coordenação motora; perda da flexibilidade. A 
pele também sofre mudanças significativas e 
muito evidentes. Veremos a seguir as diversas 
alterações físicas e fisiológicas em 
consequência da senescência. 

 

2.1 FISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 
 
Sabe-se que nosso corpo sofre mudanças com 
o decorre do tempo. Estas mudanças 
envolvem tecidos e órgãos. O sistema 
cardiovascular sofre mudanças mais 
extremas, em decorrência ao estilo e qualidade 
de vida das pessoas. Pode ser agravado pelo 
uso excessivo de cigarro, álcool e alimentação 
inadequada, prejudicando as valvas cardíacas 
e consequentemente a problemas 
cardiovasculares (6). 

Quanto ao sistema orteoarticular, as 
alterações são: redução de massa muscular e 
óssea; curvatura da coluna; lentidão no que 
tange a marcha; aparecimento de problemas 
como artrite e artrose, entre outros. No que 
refere-se à pele, o envelhecimento cutâneo é 
visível. A pele apresenta as linhas de 
expressão; ocorre diminuição de vitamina D3; 
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o processo de cicatrização torna-se mais lento 
(6). 

O envelhecimento da pele ocorre a partir 
dos 30 anos, através de uma perda 
significativa da produção de colágeno e 
elastina, ambos responsáveis pela tonicidade 
e elasticidade da mesma, caracterizado pelo 
aparecimento das rugas. O tecido cutâneo 
sofre influência de alguns fatores, como 
veremos a seguir (6). 

 
2.1.1. Envelhecimento Intrínseco e 

Extrínseco 
 
A pele humana conforme Torquato (2014) 

forma o sistema epitelial concomitante com os 
pêlos, glândulas e as unhas. Age como meio 
de barreira à prova d’água; serve de proteção 
contra agressões externas; executa a 
termorregulação do nosso corpo. Com o 
passar do tempo começa a apresentar rugas 
em alguns lugares, tornando-se seca e em 
certos casos, escamosa. As fibras elásticas 
perdem certo nível de elasticidade 
(ocasionando as rugas), assim como as fibras 
colágenas tornam-se mais grossas (1). 

O envelhecimento cutâneo é classificado em 
dois tipos: o envelhecimento intrínseco e o 
envelhecimento extrínseco. O envelhecimento 
intrínseco ocorre em decorrência do tempo, ou 
seja, um processo natural, que tem a 
hereditariedade e a regulação hormonal como 
fatores principais. Acontece em decorrência de 
fatores genéticos, cronológicos e biológicos (1).  

Enquanto que o envelhecimento extrínseco 
sofre influência de fatores externos, tais como: 
poluição, tabaco e exposição a radiações 
solares. Com isto, nossa pele fica enrugada e 
flácida, além de hiperpigmentada, formando 
pregas naturais nas regiões comprometidas. 
Estas mudanças clínicas recebem o nome de 
fotoenvelhecimento, caraterísticas das pessoas 
idosas que sofreu exposição excessiva ao Sol 
(2). 

O envelhecimento cutâneo acontece devido 
diminuição da síntese da matriz dérmica; 
diminuição da capacidade quanto à divisão 
celular e o aumento de enzimas responsáveis 
em destruir a matriz de colágeno, pois os 
mecanismos de defesa nesta fase da vida 
encontram-se em desvantagem. Quando ocorre 
pela ação da radiação ultravioleta, a pele sofre 
uma desorganização das fibras colágenas e 
diminuição quanto ao número de fibroblastos. O 
excesso do uso de mímicas por algumas 
pessoas desencadeia o surgimento das rugas 
periorbitais, em consequência do desgaste das 
fibras elásticas (7).  

 

“As rugas periorbitais, são pregas cutâneas, 

geralmente simétricas, que se desenvolvem na 
área periocular. Resultam de danos causados 
pelo sol e pelo excesso de mímica” (2, p. 3). 

As rugas classificam-se como profundas ou 
superficiais. Rugas superficiais desaparecem 
após o estiramento da pele e desencadeadas 
pelo envelhecimento cronológico. Rugas 
profundas permanecem mesmo depois que 
estiramos a pele e ocorrem devido a exposição 
excessiva a luz solar. Além disso, podem ser 
classificadas como rugas de expressão, quando 
a pessoa realiza movimentos repetitivos; rugas 
estáticas que surgem mesmo quando não há 
nenhum movimento facial; rugas gravitacionais 
que surgem em consequência da flacidez da 
pele na face (8).  

Atualmente, o mercado vem oferecendo 
diversos tratamentos para atenuar a questão do 
envelhecimento facial. Um dos tratamentos de 
escolha pelos profissionais de estética é o 
microagulhamento, como veremos a seguir (9). 

 

2 MICROAGULHAMENTO 

 

De acordo com Kalil e colaboradores 
(2015), a técnica do microagulhamento age no 
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estímulo no que tange a produção de 
colágeno, entre algumas indicações para a 
técnica, uma delas é a indicação para tratar 
sequelas da acne e rugas substituindo o tecido 
cutâneo por um tecido novo (9). 

Para a realização desta técnica usa-se o 
roller, pois, em sua composição consta 
policarbonato com a cabeça em forma de um 
rolo contendo microagulhas estéreis. Pode ser 
de titânio ou de aço. Este procedimento é 
realizado na epiderme para a derme, 
provocando lesão superficial de acordo com o 
tamanho da agulha. Este procedimento 
provoca vários microfuros na epiderme 
favorecendo os fatores de crescimento, e 
consequentemente a proliferação de 
fibroblastos e logo após e formação do 
colágeno (10). 

Os poros ficam abertos e, com isto ocorre 
a penetração de ativos, ou seja, consiste em 
um sistema de drug delivery. Tal técnica foi 
criada para o tratamento de cicatrizes 
atróficas, e recebeu o nome de terapia de 
indução de colágeno devido sua ação em 
estimular a produção de colágeno (10). 

O procedimento pode ser realizado com ou 
sem anestesia. A anestesia é tópica. O 
resultado geralmente observa-se após 3 
meses do procedimento. Contudo, há algumas 
contraindicações quanto à utilização do 
microagulhamento, dentre elas: pessoas com 
psoríase; câncer de pele; verrugas; rosácea; 
diabéticos e imunossuprimidos, pois o seu uso 
pode disseminar nas células anormais. 
Indivíduos que fazem uso de Ácido 
acetilsalicílico devem suspender o uso no 
mínimo 4 dias antes de ser submetido ao 
procedimento (8). 

2.1 TÉCNICA DE APLICAÇÃO 

 

A técnica do microagulhamento vem da 
acupuntura, que é uma técnica também com 
agulha, pertencente à medicina oriental 

chinesa. A aplicação do microagulhamento 
pode ser realizada com ou sem anestésico, 
dependendo da sensibilidade da pessoa. O 
intervalo entre uma aplicação e outra 
geralmente consiste em um período de 30 dias 
conforme afirma Negrão (2015) (10). 

O rolo é passado na pele em média de 15 
a 20 vezes na horizontal, diagonal e vertical 
desencadeando uma pele hiperemiada até um 
pequeno sangramento. Dura em média 10 
minutos conforme a área a ser trabalhada. De 
acordo com Lima, Lima e Takano (2013), a 
técnica apresenta três mecanismos de ação: a 
indução percutânea de colágeno (IPC), 
cicatrização e a maturação. A Indução 
percutânea de colágeno estimula a liberação 
de citocinas, promovendo vasodilatação 
dérmica restaurando o tecido epidérmico (3). 

O profissional que executa esta técnica 
deve utilizar os equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), além disso, uso de luva e 
demais materiais estéreis. O uso das agulhas 
deve ser conforme a classificação do processo 
de injúria, ou seja, clientes que apresentam 
rugas finas, a injúria é classificada como leve. 
Clientes que possuem flacidez cutânea, a 
injúria classifica-se como moderada. E 
considera-se profunda quando o cliente 
apresenta cicatrizes e estrias (10; 11). 

O tratamento utilizando a técnica do 
microagulhamento requer muita destreza do 
profissional que o realiza, pois pode 
desencadear lesões graves a pele do indivíduo 
em caso de um manuseio inadequado com o 
roller e o uso das agulhas (13). 

Contudo, este procedimento pode ter 
vantagens e desvantagens. A vantagem é a 
estimulação de produção de colágeno e o 
tempo de cicatrização ser curto. Entretanto, o 
processo exige um conhecimento técnico por 
parte do profissional que exercerá o 
tratamento; necessita-se de uma avaliação 
detalhada quanto ao paciente, assim como o 
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mesmo deve ser informado sobre o possível 
resultado, que pode ser satisfatório ou não (13). 

 

O microagulhamento auxilia em diversos 
seguimentos da estética, não somente para 
estrias e cicatrizes como veremos a seguir (14). 

 

2.2 BENEFÍCIOS DO 
MICROAGULHAMENTO NA ESTÉTICA 

O uso de microagulhamento é cada vez mais 
comum em tratamentos estéticos. As linhas de 
expressão consistem em um processo 
fisiológico, irreversível. Contudo existem 
maneiras de retardar seu surgimento. Nos 
casos de linhas de expressão, Barbosa e 
colaboradores (2016) realizaram um estudo 
com um cliente de 36 anos, do sexo feminino. 
As sessões foram realizadas no intervalo de 15 
dias entre elas. Na segunda sessão, a cliente 
relata melhora quanto à espessura da pele. Na 
terceira sessão observou-se uma melhora no 
que tange às linhas de expressão. Após a 
sexta sessão, o resultado do tratamento foi 
satisfatório, conforme podemos visualizar na 
figura 1 logo abaixo: (14). 

 

   Figura 1: Uso do microagulhamento em linhas 
de expressão 

    
Fonte: BARBOSA et al (2017) (14). 

 

Observa-se pela figura 1 acima que a resposta 
ao tratamento é gradual e não imediata. Além 
disso, não houve nenhum dano à pele. O estudo 

mostra que houve uma melhora no que 
concerne à nutrição tecidual (15). 

Além do tratamento para linhas de expressão, o 
microagulhamento tem efeito positivo no que 
concerne às cicatrizes de acnes, conforme a 
figura 2 logo abaixo. As cicatrizes de acne 
acontecem devido à proliferação tecidual. As 
cicatrizes atróficas decorrem de perdas de 
colágeno, ou seja, após um processo de 
inflamação nas acnes (16). 

O mecanismo de ação deste tratamento tem por 
objetivo gerar diversas lesões na derme papilar, 
favorecendo a formação de fatores de 
crescimento e consequentemente, a liberação 
de citocinas (por exemplo: interleucina 1α, 8 e 6; 
fator de necrose tumoral αe; fator estimulante de 
colônias de granulócitos e macrófagos). Nesta 
situação, o microagulhamento torna-se um 
tratamento benéfico de baixo custo. Este 
recurso reduz as cicatrizes de forma 
significativamente proporcionando bem-estar ao 
cliente (16). 

Figura 2: Uso do microagulhamento em 
tratamento de cicatriz de acne 

 

Fonte: EVANGELISTA (2017) 16. 

 

Outra situação que mexe com a autoestima de 
uma pessoa, principalmente por parte das 
mulheres são as estrias. As estrias resultam da 
perda da elastina, das fibrilas. Com isto, no que 
tange ao tratamento de estrias, o 
microagulhamento (18). 
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Fabroccini et al (2009), acreditam que a TIC 
provoque a remoção do colágeno danificado e 
induza a produção de mais colágeno logo abaixo da 
epiderme, sendo esse procedimento realizado sob 
anestesia tópica, rolando o aparelho sobre a pele 
para frente e para trás, com a mesma pressão, em 
várias direções, para que se obtenha uma 
distribuição uniforme dos furos. A epiderme é 
perfurada pela trajetória que as agulhas de 
aproximadamente 1,5 a 2 milímetros realizam na 
pele, ocasionando a separação das células, 
enganando o corpo com a simulação de uma lesão 
para que inicie o processo de inflamação que 
culminará na cicatrização e na produção do novo 
colágeno (19, p. 5). 

 

A figura 3 abaixo mostra-nos o efeito positivo do 
microagulhamento após algumas sessões. Isto 
configura que esta técnica realmente promove a 
produção de colágeno deixando a pele com 
aspecto mais vistoso, reduzindo as estrias 
tornando-as menos visíveis (19).   

 

Figura 3: Uso do microagulhamento no 
tratamento de estrias 

 

 

As figuras acima citadas são alguns exemplos 
do uso correto da técnica de microgulhamento 
em tratamentos estéticos e seus resultados. 
Conforme os autores, a eficácia do tratamento é 
real, tem baixo custo e cicatrização rápida (19).   

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo trata-se de uma revisão de 
literatura de caráter qualitativo visando 
descrever sobre os benefícios da utilização do 
microagulhamento em tratamentos estéticos. 

Os artigos escolhidos para o referencial 
teórico foram retirados de bases de dados como 
SciElo, Bireme publicados entre 2008 a 2018 em 
idioma português, e também de livros e manuais 
referentes ao tema publicados em períodos 
anteriores do escolhido para o devido tema 
como critério de inclusão, tendo como palavras-
chaves: microagulhamento, envelhecimento, 
pele. 

A revisão de literatura fornece ao 
pesquisador vários subsídios para que o mesmo 
tenha uma opinião concreta e concisa sobre o 
assunto abordado (12). 
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4 RESULTADOS  

 

Segundo a literatura estudada, hoje no 
mercado existem diversos tratamentos 
estéticos com a finalidade de eliminar e/ou 
minimizar as imperfeições da pele. 
Imperfeições como estrias, cicatrizes de acne 
e as linhas de expressão que surgem com o 
decorrer da idade (1). 

Com isto, desenvolveu-se a técnica do 
microagulhamento ou terapia de indução 
percutânea de colágeno, que consiste na 
introdução de microagulhas, através de um 
roller em algumas sessões, com o objetivo de 
regenerar a pele (1). 

O microagulhamento favorece a injúria do 
tecido cutâneo lesado desencadeando a 
liberação de mediadores químicos e desta 
forma ocorrendo a reparação do tecido 
prejudicado e a reestruturação do colágeno (2). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a literatura utilizada para 
fundamentação téorica deste estudo, o 
microagulhamento mostrou-se como um método 
que ajuda quanto à remodelação da pele. 
Conforme os autores, essa técnica pode ser 
utilizada em diversos seguimentos no que tange 
aos tratamentos estéticos, como acnes, estrias, 
linhas de expressão e outras imperfeições que 
mexem com a autoestima do ser humano. 

Independentemente do tamanho da agulha, 
o microagulhamento atua no rompimento das 
fibras de colágeno, formando novas fibras. Tem 
como uma das vantagens a não formação de 
descamação da pele. Além disso, o período de 
cicatrização é curto, e o índice de efeitos 
colaterais é pequeno em relação a outros 
tratamentos estéticos. 

Conclui-se que a técnica de 
microagulhamento mostra-se eficaz no que 
tange aos tratamentos estéticos relacionados ao 
rejuvenescimento facial; tratamento de acnes e 
cicatrizes faciais, visto que promove uma 
melhora significativa no que tange ao estímulo 
do colágeno e regeneração do tecido cutâneo. 
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MICROAGULHAMENTO EM CASOS DE ALOPÉCIA ASSOCIADO AO 
MINOXIDIL 

 

MEDEIROS Cinthia Dias F, TRINDADE Raquel F, RUAS, Samara M1
20, RODRIGUES Sabrina B2 

 

RESUMO 

Os cabelos exercem um papel de extrema importância nas pessoas, visto que é considerado um fator 
de beleza que afeta sua autoestima. Alopecia Androgenetica (AAG) estão entre os maiores incidentes e 
afetam homens e mulheres no mundo. No cabelo existem3 fases, anágena, catágena e telogena, quando 
uma dessas fases sofrem alguma alteração tem como resultado a alopecia. O microagulhamento é uma opção 
nova de tratamento para a AAG e vem sendo objeto de estudo nos últimos anos. Diante disso, este estudo 
descreve o tratamento da alopecia com microagulhamento associado ao fator de crescimento minoxidil e tem 
como objetivo reunir dados que comprovem aação pontecializadora da técnica do microagulhamento 
combinado ao fármaco.Trata-se de uma pesquisa exploratóriabibliográfica, de caráter qualitativo, onde foram 
coletados os dados através de levantamento de produções científicos produzidas em território nacional e 
internacional. A busca foi conduzida nas seguintes bases de dados eletrônicos: Latino – Americana e do 
Caribe em Ciência da Saúde (Lilacs), Scientifc Eletronic Library Online (SciELO). A coleta de dados e analise 
da pesquisa for feitas em Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2018. Através deste estudo, pode-se concluir 
que o Microagulhamento complementado com o fator de crescimento Minoxidil, apresenta resultados 
satisfatórios para o tratamento da Alopecia Androgenetica Masculina, seguindo corretamente a indicação do 
tratamento. 

Palavras- chave: Alopecia, Microagulhamento, fator de crescimento. 
 
 

ABSTRACT 

Hair plays an extremely important role in people, since it is considered a beauty factor that affects their self-
esteem. Androgenetic Alopecia (AAG) are among the biggest incidents and affect men and women in the 
world. In the hair there are 3 phases, anagen, catagen and telogen, when one of these phases undergoes 
some alteration results in alopecia. Microagglutination is a new treatment option for AAG and has been the 
object of study in recent years. Therefore, this study describes the treatment of alopecia with microneedle 
associated with the growth factor minoxidil and aims to gather data that prove the action socializing it. It is an 
exploratory bibliographical research, of qualitative character, in which the data were collected through a survey 
of scientific productions produced in national and international territory. The search was conducted in the 
following electronic databases: Latin American and Caribbean in Health Sciences (Lilacs), ScientifcEletronic 
Library Online (SciELO). The data collection and analysis of the research is done in January, February, March 
and April 2018. Through this study, it can be concluded that the microaggregation complemented with the 
growth factor Minoxidil, presents satisfactory results for the treatment of Male Androgenetic Alopecia, following 
indication of the treatment.  

Key words: Alopecia, Microaggregation, growth factor. 
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INTRODUÇÃO 

Na antiguidade os primitivos necessitavam 
do cabelo para fim de aquecimento e 
proteção1. A valorização do cabelo na 
sociedade é bastante destacada devido à 
simbologia que representa para cada 
indivíduo. Sendo uma das características 
humanas mais variáveis, o cabelo reflete na 
caracterização das etnias, religiões, aspectos 
políticos e etários, se tornando uma 
preocupação estética entre homens e 
mulheres. 

Situações que envolvem a queda dos 
cabelos, muitas vezes podem influenciar nas 
relações interpessoais e trazer transtornos 
psicossociais causando ansiedade e 
sofrimento, referidos pelos indivíduos 
acometidos. As diferenças clínicas entre os 
modelos masculino e feminino são bem 
esclarecidos, porém há peculiaridades da 
fisiopatogenia em cada sexo.² 

As alopecias ou queda de cabelos são 
caracterizadas pela diminuição e/ou ausência 
de cabelos. Existem muitos tipos de alopecias, 
dentre elas destaca-se a Alopecia 
Androgenética (AAG) uma das mais 
conhecidas. Como o próprio nome já diz está 
diretamente relacionada ao papel dos 
andrógenos. Portanto, caracterizada pela 
perda progressiva dos fios, devido ação dos 
andrógenos e alteração nos ciclos de 
crescimento do folículo, motivando a 
miniaturização adiantada dos fios, modificando 
os fios terminais em velos, fios mais finos e 
claros³. 

Atualmente, observa-se um grande número 
de pessoas acometidas com alopecia que 
buscam cada vez mais tratamentos eficazes 
para reverter esta situação. Dentre os métodos 
de tratamento destaca-se o microagulhamento 
como terapia de indução ao crescimento 
capilar, por ser uma técnica promissora e que 
vem sendo cada vez mais estudada nos 
últimos tempos. 

O presente artigo tem como objetivo reunir 
dados científicos que comprovem a ação 
potencializadora do Microagulhamento 
associado ao fator de crescimento minoxidil. 

 

ESTRUTURA DO CABELO E CICLOS DE 
CRESCIMENTO 

A anatomia do fio do 
cabelo consiste através de uma glândula 
sebácea anexada ao 
pelo, denominado folículo piloso, o mesmo se e
ncontra na derme onde está ligado por um 
musculo eretor4,5. Na sua extremidade encontra-
se o bulbo capilar com penetração mais 
profunda na camada derme sendo aparte mais 
espessa, composto por matriz germinativa onde 
se dá o revestimento a papila do tecido 
conjuntivo, denominado papila dérmica. Em sua 
estrutura também está presente os fibroblastos 
que controlam o número de células na matriz e 
consequentemente o tamanho do pelo6,1,7. 

De acordo Bombacini e Lubi³, o folículo é 
imperceptível aos olhos, pois se encontra 
interno à pele, já no segmento externo está 
localizado a haste do cabelo (parte visível) 
formada acima da epiderme, a sua estrutura 
cilíndrica alongada é altamente composta por 
células queratinizadas, suas estruturas são 
extremamente resistentes para a fricção, 
estiramento, dobra e radiação ultravioleta. A 
mesma é constituída por três partes, sendo 
cutícula, córtex e medula. A cutícula está 
localizada na parte externa do fio, revestida por 
camadas de queratina, sendo esta 
incolor, tendo como função proteger toda a 
estrutura do fio. No córtex encontra-
se melanina, pigmento responsável pela 
cor, também é composto por queratina, enxofre 
e cisteína. E por último a medula, parte mais 
interna da haste com menos queratina.  

No couro cabeludo podemos encontrar cerca de 
100 a 150 mil folículos capilares, cada um 
desses folículos foi criado por uma relação 

248



Revista Espaço Transdisciplinar 
Volume 4 – Número 1 – 2020 – ISSN: 2526-6470 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

especial entre a derme e a epiderme. Na 
epiderme ocorrem invaginações para a 
derme subjacente que contém células 
mesenquimais dando origem ao 
bulbo capilar e produzindo células matriciais. 
Por mês os fios crescem em torno de 10 mm, e 
tem uma queda normal que varia de 60 a 100 
fios3. 

 

O ciclo biológico do cabelo está dividido 
em três fases: anágena (crescimento) 
catágena (involução) e telógena (repouso). A 
fibra do cabelo é produzida na fase anágena, 
onde ocorre o encontro do cabelo e nela uma 
constante produção de células-tronco, ou 
seja, novas células no folículo capilar, com 
duração de três a sete anos, 
aproximadamente 80% a 90% dos fios de 
cabelos estão nesta fase. Dando segmento, 
inicia-se a fase catágena, regressão do 
folículo, morte programada da célula, 
podendo durar de duas a três semanas e 
cerca de 1% dos cabelos estão nesta fase, 
progressivamente o folículo entra em fase 
telógena, estado de repouso e morte do 
cabelo, ocorrendo o envelhecimento do eixo 
capilar  e consequentemente a queda 
durante essa parte do ciclo, o folículo 
permanecerá em descanso, com duração até 
quatro meses antes de ciclar novamente para 
sua fase anágena8,9. 

 

ALOPECIA 

Doença dermatológica inflamatória 
crônica comum que afeta os folículos pilosos 
e se caracteriza pela perda parcial ou total 
dos pelos ou cabelos. A sua etiologia e 
desenvolvimento não estão completamente 
elucidados, mas pode definir-se como uma 
desordem autoimune que resulta da 
combinação de fatores genéticos e 
ambientais5,10. 

Classificadasem cicatriciais, que 
apresentam como característica a 
irreversibilidade no crescimento dos cabelos, 
e não-cicatriciais ondeos folículos pilosos 
permanecem íntegros6. 

As alopecias cicatriciais podem distinguir-
se em primária (decorrente da presença de 
células inflamatórias no folículo piloso) ou 
secundária (causada por consequência de 
traumas como a queimadura, radioterapia ou 
por distúrbios sistémicos, como inflamação 
granulomatosa, sarcoidose e doença 
neoplásica).A não-cicatricialé mais complexa 
e pode ocorrer por três mecanismos 
principais: redução do número de folículos 
pilosos e consequentemente do número de 
cabelos; eflúvio telogénico, que envolve a 
entrada precoce de folículos na fase 
telogénica do ciclo capilar; e eflúvio 
anagénico, onde ocorre o encurtamento ou 
paragem da fase anagénica. Os principais 
tipos de alopécia não-cicatricial são a 
tricotilomania, o eflúvio telogénico, alopécia 
areata e alopécia androgenética.Entre as 
mais conhecidas está a alopécia 
androgenética (AAG) que é o tema deste 
estudo5,10. 

 

ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA  

 

É a forma mais comum de perda de cabelo 
em ambos os sexos, caracterizada por 
alteração no ciclo folicular, com encurtamento 
da fase anágena, levando à miniaturização 
folicular progressiva econversão de fios 
terminais em velo, mais finos, curtos e menos 
pigmentados11,7. 

A etiologia é multifatorial, com 
predisposição genética de herança 
poligênica13. 

A causa principal pelas alterações do 
folículo piloso na AAG é a presença de 
andrógenos10. Os dois androgênios 
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predominantes naturais são a testosterona e a 
Di-Hidrotestosterona (DHT) e o mecanismo 
pelo qual o androgênio age parece estar 
relacionado à expressão dos genes que 
controlam os ciclos foliculares13. 

Os fatores hereditários envolvidos na AAG 
ainda são pouco conhecidos, porém há 
evidências suficientes que confirmam um 
envolvimento genético11. 

Clinicamente apresenta rarefação capilar 
variável em região frontoparietal, vértex e 
bitemporal, sendo que geralmente a região 
occipital se apresenta normal. As diferenças 
clínicas entre os padrões masculino e 
feminino são bem definidas e existem duas 
classificações: de Ludwig para as mulheres e 
Hamilton-Norwood para os homens12, 
demonstradas nas figuras 1 e 2. 

 

MICROAGULHAMENTO E ALOPECIA 

 

Recentemente o microagulhamento foi 
incluído como estratégia terapêuticano 
tratamento da AAG, por se tratar de uma 
técnica que estimula a liberação de fatores de 
crescimento derivados de plaquetas, 
causando assim a ativação das células-
tronco no bulbo e gerando uma expressão 
significante de genes relacionados ao 
crescimento de cabelos6,14 

O microagulhamento para alopecia aumenta a 
disponibilidade dos nutrientes, estimula a 
vasodilatação e oxigenação folicular, estimula a 
comunicação celular entre todas as estruturas 
do folículo e suas adjacências, estimula o FGF 
relacionado a vascularização e nutrição do 
folículo, favorece a liberação de VEGF(fator de 
crescimento vascular endotelial) que ajuda 
estimular a vascularização do folículo 
produzindo um fio de maior densidade e melhor 
qualidade, aumenta a permeação de ativos 
específicos devido aos canais criados15. 

 

 

MICROAGULHAMENTO 

O microagulhamento descende da 
Acupuntura, que está fundamentado na 
Medicina Oriental Chinesa.Os primeiros 
indícios da técnica se deram nos anos 60, na 
França, conhecida como Nappage, que se 
tratava de pequenas incisões na pele para a 
administração de ativos onde o objetivo era o 
rejuvenescimento facial16. “Horst Liebl, da 
Alemanha, relata ser o inventor do roller, 
porém a primeira patente foi protocolada em 
Paris por Michel Louis Paul Pistor, em 1974, 
como um instrumento para permeação de 
ativos”6.A técnica propriamente dita surgiu na 
década de 90, na Alemanha, que teve seu 
conhecimento através da marca 
Dermarroler™, somente em 2006 este 
equipamento começou a ganhar o mercado e 
sepropagou mundialmente5. 

 

O equipamento utilizado é denominado 
roller, consiste em um cabo de policarbonato 
e ABS, e possui um rolo cravejado com 
microagulhas finas estéreis de aço inoxidável 
ou titânio, o comprimento das agulhas varia 
desde 0,2 mm até 3,0 mm de diâmetro, que 
são posicionadas paralelamente em fileiras, 
totalizando de 190 e 540 unidades, de acordo 
com o fabricante15,3. 

 

No Brasil, esses equipamentos devem ser 
aprovados pela ANVISA(Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) são classificados 
como equipamentos com agulhas, que 
possuipeças não desmontáveis, portanto, 
está devidamente registrado sua proibição 
para o reprocessamento, tornando-os de uso 
único6.“A reesterilização do roller em 
autoclave não é possível e nem permitida 
porque as agulhas perdem o corte e a 
rolagem do equipamento fica 
comprometida”15. 
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Para realizar o procedimento no couro 
cabeludo, deve-se delimitar a região a ser 
tratada, por exemplo, utilizando campo 
fenestrado. O anestésico tópico deve ser 
aplicado 30 minutos à uma hora antes do 
procedimento e após esse período, retirado 
com gaze embebida em soro fisiológico. Em 
seguida deve ser realizada a antissepsia de 
toda área a ser tratada com clorexidina ou 
álcool 70%. Aguarda a completa secagem da 
área para iniciar a rolagem. Seleciona um 
equipamento com agulhas de tamanho1,5 
mm e faz o rolamento sobre as áreas 
afetadas em direções longitudinais, verticais 
e diagonais até que se observe um leve 
eritema. Este é considerado como o ponto 
final do procedimento. Cada procedimento 
dura cerca de 20-25 minutos.  Estudos 
realizados a assiduidade e quantidade de 
sessões são variáveis, podendo ser realizado 
semanalmente nas 4 primeiras vezes, e 
quinzenalmente para as sessões 
subsequentes5. 

 

 

 

MICROAGULHAMENTO COM 
ASSOCIAÇÃO DO MINOXIDIL 

O minoxidil foi o primeiro medicamento 
aprovado pelo FDA (Food and Drug 
Administration) para uso no tratamento de 
queda capilar. Originalmente era usado como 
vasodilatador de uso oral no tratamento da 
hipertensão, tendo sido notada hipertricose 
como um efeito colateral. Estes dados 
levaram ao desenvolvimento de uma 
formulação tópica com a finalidade de travar 
a progressão da perda de cabelo e promover 
o seu crescimento10. 

 

O real mecanismo de ação na AAG não 
está claro, mas atua aumentando a duração da 

fase anágena, contribuindo para o aumento da 
densidade capilar11. 

 

As concentrações mais comumente 
utilizadas são de 2% e 5% (principalmente no 
sexo masculino) e a aplicaçãoé feita sobre a 
área calva, com duas aplicações diárias. A 
absorção percutânea no couro cabeludo 
normal é mínima, mas possíveis efeitos 
sistêmicos sobre a pressão arterial devem ser 
monitorados em pacientes com doença 
cardíaca17,18. 

 

Um estudo realizado com quatro homens 
apresentado alopecia e que se submeteram a 
15 sessões de microagulhamento combinado 
ao uso de minoxidil tópico e finasterida por via 
oral, tiveram resultados satisfatórios.Foi 
observado aumento na espessura dos fios 
capilares após um mês de início do tratamento, 
após 3 meses, novos fios foram observados na 
superfície do couro cabeludo e, ao final de 6 
meses, a cobertura significativa do couro 
cabeludo foi atingida. Ao final de 6 meses, três 
pacientes avaliaram mais de 75% de melhora, 
e um paciente relatou melhora de mais de 50% 
na avaliação subjetiva do crescimento capilar 
e ficou muito satisfeito com a resposta. No final 
de 18 meses de seguimento, todos os 
pacientes mantiveram a mesma resposta que 
foi alcançada no final da última sessão de 
microagulhamento5. 

 

Em outro trabalho foi relatado os casos de 
dois pacientes do sexo masculino, com 
resposta parcial satisfatória a quatro sessões 
de microagulhamento com minoxidil e três 
sessões de microagulhamento isolado 
respectivamente, utilizando máquina de 
tatuagem e técnica de microinfusão de 
medicamentos pela pele. A melhora foi notória 
nos dois casos14. 
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Os casos citados destacam o efeito 
benéfico do microagulhamento no crescimento 
capilar, mesmo em pacientes que mostraram 
má resposta às terapias convencionais5. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura em relação ao 
microagulhamento capilar é escassa, diante 
disso é necessária uma pesquisa mais extensa 
sobre o tema. Atualmente, há diversos 
recursos que estão disponíveis para minimizar 
e/ou tratar a AAG.  Por se tratar de um 
procedimento inovador, o microagulhamento é 
passivo de ser utilizado em amplo espectro e 
um deles é o tratamento da alopecia 
androgenética masculina (AAG), funcionando 
como mais uma arma no arsenal terapêutico. 
Nosso objetivo nesse trabalho foi reunir 
informações que comprovasse a ação 
potencializadora do Minoxidil no tratamento da 
alopecia através da técnica do 
microagulhamento. 
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Experiências pedagógicas com bebês no cotidiano da educação 
infantil de Vitória 

 

GONÇALVES21 Marilene S1, SOUSA Lilian C2, MARCHIORI Alexandre F3 
 

RESUMO 

Busca-se refletir sobre o cotidiano da prática pedagógica vivenciada com crianças de seis meses 
a um ano de idade. O objeto de análise neste relato compreende as experiências com os bebês na 
educação infantil da rede municipal de Vitória/ES. Caracteriza-se como relato de experiência, 
aproximando-se da pesquisa descritiva e exploratória. Os participantes foram dezesseis bebês, duas 
professoras regentes de sala, duas Assistentes de Educação Infantil, um professor de educação física e 
uma pedagoga. As fontes compreendem registros fotográficos, relatórios avaliativos, projetos (institucional, 
de sala e de educação física), caderno de planejamento e registro de depoimentos produzidos no processo 
pedagógico com uma turma de bebês, realizado em 2018. Ressalta-se a importância do trabalho 
pedagógico com projetos como possibilidade de envolver e ampliar as possibilidades de desenvolvimento 
dos bebês e as crianças em sua integralidade. Reconhecemos a importância da ação pedagógica com 
intencionalidade, no compromisso ético profissional com as crianças e a parceria com as famílias nesse 
processo vivenciado ao longo de um ano. O cuidar e educar estão indissociáveis nesse espaço 
institucional, todavia o serviço das Assistentes de Educação Infantil possuem particularidades que 
merecem nosso olhar e atenção. 
 

Palavras chaves: Educação Infantil. Currículo. Cotidiano. Trabalho com bebês. Desenvolvimento 
Humano. 

 

Abstract 
 

The aim is to reflect on the everyday pedagogical practice experienced with children from six 
months to one year old. The object of analysis in this report comprises the experiences with babies in early 
childhood education in the municipal network of Vitória / ES. It is characterized as an experience report, 
approaching descriptive and exploratory research. The participants were sixteen babies, two classroom 
teachers, two Early Childhood Education Assistants, a physical education teacher and a pedagogue. The 
sources include photographic records, evaluation reports, projects (institutional, classroom and physical 
education), planning notebook and record of testimonies produced in the pedagogical process with a group 
of babies, held in 2018. It emphasizes the importance of pedagogical work with projects like ability to 
engage and expand the babies development possibilities and children in its entirety. We recognize the 
importance of pedagogical action with intent, the professional ethical commitment to children and 
partnership with families in this process experienced over a year. The care and education are inextricably 
linked in this institutional space, however the service of Children's Educational Assistants have 
particularities that deserve our attention and care. 
 

Keywords: Early Childhood Education. Curriculum. The work with babies. 
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Introdução 
 Como primeira etapa da Educação 

Básica, a Educação Infantil é o início do 
processo educacional, contudo, não 
significa uma perspectiva linear de 
desenvolvimento, tampouco uma 
preparação para o que está adiante no 
ensino fundamental. A entrada na creche ou 
na pré-escola, na maioria das vezes, é 
caracterizada como a primeira separação 
das crianças dos seus vínculos afetivos 
familiares, para se incorporarem a uma 
situação de socialização estruturada 
(BRASIL, 2017, p.34). Nesse sentido, o 
trabalho na educação infantil é sempre um 
desafio, sobretudo, quando nos referimos à 
atuação com crianças menores de um ano 
de idade. Na rede municipal de Vitória, os 
bebês podem ser matriculados no Grupo I, 
a partir de seis meses de idade e podem ser 
aceitas enquanto houver vaga na instituição 
até 31 de outubro do ano letivo.  

Essa dinâmica de matrícula faz com 
que se recebam crianças menores de um 
ano de idade durante o período letivo, 
exigindo dos profissionais desenvoltura e 
habilidade para conduzir diferentes 
processos de acolhimento, atenção a cada 
sujeito no seu tempo de desenvolvimento e 
a condução de diversas metodologias de 
trabalho na rotina com esses bebês. O 
ambiente de sala de aula exige estratégias 
para atender bebês que ainda não sentam, 
que estão em processo de engatinhar, 
alguns que já andam com apoio e outros 
que iniciam a marcha independente. Sendo 
assim, o Grupo I é sempre um desafio aos 
profissionais que necessitam contar com 
apoio efetivo das Assistentes de Educação 
Infantil (AEI), orientações e 
acompanhamento pedagógico, além de 
diálogos contínuos com as famílias dessas 
crianças. 

 Historicamente, o cuidado com as 
crianças demanda uma atenção aos 
aspectos da proteção e provisão, deixando-
se de lado a participação (SARMENTO, 
2002; MARCHI; SARMENTO, 2017). Essa 
prática pode estar associada a uma 
perspectiva de atenção com viés 
assistencialista, relacionado apenas ao 
cuidar. No caso de bebês de um ano de 
idade isso se acentua significativamente, 
por conta da dependência do adulto. O que 
se pretende neste relato é justamente 
refletirmos sobre o viés pedagógico, que 
sinalize na direção do educar. Ou seja, 
superar a dicotomia entre cuidar e educar. 

Essa superação necessita estar 
relacionada a uma determinada concepção 
de infância, que não veja os bebês apenas 
como uma tábula rasa, caracterizado pelas 
suas ausências e incompletudes, mas como 
um sujeito ativo, co-construtor dos seus 
próprios processo de desenvolvimento e 
socialização. Conforme Sarmento (2004, p. 
2), “cada criança se inserida na sociedade 
não como um ser estranho, mas como um 
ator social portador da novidade que é 
inerente à sua pertença à geração que dá 
continuidade e faz renascer o mundo”. 

 No caso da rotina na educação 
infantil de crianças tão pequenas, na 
medida do possível, deve respeitar os 
tempos de cada criança, especialmente 
quando nos referimos ao sono, alimentação 
e higiene corporal. Sendo assim, cuidar e 
educar são tensionados continuamente 
nesse cotidiano e os profissionais 
necessitam estar atentos às possibilidades 
que as crianças vão oferecendo para 
inserção gradativa do projeto pedagógico 
planejado para essa faixa etária. 

Compreendemos o educar e o 
cuidar como dimensões indissociáveis do 
processo educativo. Nesse contexto, ao 
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acolhermos as vivências e os 
conhecimentos construídos pelos bebês no 
ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, buscamos articulá-los em 
nossa proposta pedagógica, ampliando o 
universo de experiências, conhecimentos e 
habilidades dessas crianças, diversificando 
e consolidando novas aprendizagens, além 
da socialização, a autonomia e a 
comunicação. 

 Nesse processo, é importante frisar 
que o bebê necessita ser reconhecido como 
sujeito do seu próprio desenvolvimento, ou 
seja, como sujeito ativo, que constrói as suas 
próprias experiências nas relações com o 
mundo e com os outros, de maneira e graus 
diferentes. A dependência deste para com o 
adulto é inquestionável, mas o que está em 
xeque é flexibilidade do olhar, a inclinação do 
adulto ao encontro da criança e reconhece-
los como sujeitos de direitos, que trazem a 
marca do humano desde a gestação (PINO, 
2005). 

O objeto de análise neste relato 
compreende as experiências com os bebês 
na educação infantil da rede municipal de 
Vitória/ES. Busca-se refletir sobre o cotidiano 
da prática pedagógica vivenciada com 
crianças de seis meses a um ano de idade. 
Caracteriza-se como relato de experiência, 
aproximando-se da pesquisa descritiva, uma 
vez que tem como objetivo primordial a 
descrição das características de um 
fenômeno; e exploratória, pois se assume o 
objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato 
(GIL, 2008). Os participantes foram 
dezesseis bebês, duas professoras regentes 
de sala, duas assistentes de educação 
infantil, um professor de educação física e 
uma pedagoga. As fontes compreendem 
registros fotográficos, relatórios avaliativos, 
projetos (institucional, de sala e de educação 
física), caderno de planejamento e registro de 

depoimentos produzidos no processo 
pedagógico com uma turma de bebês, 
realizado em 2018. 

A seguir, apresentamos um pouco 
da experiência desenvolvida e suas 
particularidades operacionais, seguido de 
três momentos distintos: a dinâmica 
curricular, que envolve diferentes sujeitos; 
as experiências curriculares, em diálogo 
com o referencial teórico que foi 
mobilizado; o currículo praticado com os 
bebês; e algumas considerações 
desencadeadas. No caminho, vamos 
tecendo reflexões e convidando a ampliar 
essa discussão.  

 
O início do trabalho: conhecendo as 

crianças do Grupo I 
O grupo iniciou o ano letivo de 

2018 constituída com nove bebês. Destes, 
cinco eram meninos e quatro meninas. No 
decorrer do semestre, recebemos mais 
crianças, outras saíram e a nossa sala 
recebeu um quantitativo de 16 crianças, 
sendo sete meninos e nove meninas. Com 
essa dinâmica, durante todo o semestre, 
tínhamos bebês em processo de 
acolhimento/adaptação ou readaptação, 
que foi o caso de alguns bebês que 
precisaram se afastar, por motivo de 
saúde e outras questões particulares. 

Já de início, avaliamos que havia 
particularidades em alguns bebês que se 
mostravam bem inseguros neste novo 
espaço e na relação com os adultos, 
contrapondo-se a outro grupo de crianças 
que, desde o princípio, mostrou maior 
facilidade de aceitação da nova 
experiência da relação com os adultos. 
Essa particularidade favoreceu as 
descobertas a partir da interação com os 
colegas da sala, na exploração dos 
brinquedos disponíveis (brinquedos 
sonoros, de encaixe e outros), bem como 
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aventurar-se nos ambientes de sala ao 
engatinhar, na tentativa dos primeiros 
passos ou sendo conduzidos no carrinho 
de bebês ou no colo. 

O período de acolhimento seguiu 
as orientações da Secretaria de Educação 
de Vitória (SEME), das quais constava que 
os bebês deveriam fazer um horário 
especial durante duas semanas e, nas 
semanas seguintes, avaliar caso a caso. 
As famílias iniciaram o período 
acompanhando as crianças em sala e, 
gradativamente, foram orientadas a deixar 
seus filhos e retornar em horário 
combinado (geralmente às 9h30min). Para 
as crianças que foram matriculadas ao 
longo do ano letivo, esse processo se 
repetia, todavia, já não era possível a 
permanência das famílias em sala. Nesse 
caso, os responsáveis eram orientados a 
permanecer nas dependências do CMEI e 
comunicados quando o bebê apresentava 
dificuldades na aceitação do espaço e da 
nova rotina. 

Sempre em diálogo com as 
famílias, quando as crianças 
apresentavam dificuldade de aceitar os 
adultos presentes (professores, AEI, 
pedagogas), choro constante, rejeição à 
alimentação oferecida e resistência à 
rotina, o período de acolhida se estendia 
gradualmente, até uma avaliação positiva 
na mudança do comportamento do bebê. 
O objetivo era evitar sofrimentos 
desnecessários, tanto para a criança, 
quanto para a família, uma vez que essa 
separação afeta todos os envolvidos 
nesse processo de inserção da criança na 
educação infantil. Desta forma, o horário 
para a saída deles respeitou cada sujeito, 
considerando a sua subjetividade e 
necessidade. 

A educação inclusiva também fez 
parte desse início dos trabalhos, com a 

chegada de uma criança com Síndrome 
de Down. Um bebê simpático, curioso, 
carinhoso, aceitava bem a oferta dos 
alimentos e dormia bem. Como a 
matrícula na rede exige a declaração da 
existência de alguma deficiência ou 
necessidade educativa especial, essa 
criança contava com o direito de 
atendimento no contra turno (AEE) e o 
acompanhamento ao longo de sua 
permanência na instituição, além do 
trabalho sistemático de um profissional 
encarregado da educação especial, em 
parceria com os profissionais da sala. 

De acordo com Drago e Dias 
(2017), as crianças com Síndrome de 
Down apresentam características física 
que os identificam: cabeça grande, pés 
achatados, mãos pequenas, obesidade, 
nariz pequeno, hipotonia muscular, 
descamação da pele, estrabismo, 
catarata, pescoço curto e, em alguns 
casos, problemas cardiovasculares. Os 
autores convidam a olhar para além dos 
aspectos biológicos, reconhecendo-os 
como sujeitos cognoscentes. 

Partindo-se da perspectiva de que 
a criança é um sujeito da ação, que 
aprende e se desenvolve nas relações que 
estabelece na cultura e com os outros 
sujeitos que estão ao seu redor, as 
diferenças advindas ou a deficiência 
intelectual causada pela Síndrome de 
Down, sofre interferência direta das 
condições de vida, mesmo que marcadas 
por funções psicológicas que a 
diferenciam dos outros sujeitos. Nesse 
contexto, pode-se ressaltar que “esta 
criança aprende e se desenvolve na 
medida em que desenvolvem suas 
funções psicológicas superiores – 
percepção, linguagem, vontade, emoção, 
memória, pensamento, imaginação, 
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dentre outras” (DRAGO; DIAS, 2017, p. 
520). 

Os bebês, na medida em que 
passaram a aceitar o novo espaço e 
estabelecerem laços afetivos com os 
professores e assistentes, passaram a 
utilizar com maior desenvoltura das 
“expressões comunicativas”, ou seja, o 
uso da linguagem oral e gestual 
tornaram-se frequentes, tentativas de se 
comunicar com outras pessoas, 
expressar desejos e emoções por meio 
de alguns balbucios, gestos e 
movimentos. Alguns desses bebês 
apresentavam uma frequência irregular, 
o que dificultou o processo de 
acolhimento, pois a criança não 
conseguia estabelecer os vínculos 
afetivos com adultos e colegas, 
necessários para estar e sentir-se bem 
no ambiente da educação infantil.  

Quanto à alimentação, 
observamos que um grupo de bebês se 
alimentava bem e com boa aceitação dos 
alimentos ofertados; abriam a boca na 
oferta dos alimentos que foram servidos 
na colher. Já outro grupo de bebês 
estava em processo de aceitação e 
descoberta desses alimentos. Eles 
demonstravam não comer alimentos 
sólidos, sendo um desafio à 
experimentação dos alimentos e o uso 
da colher. Alguns iniciaram esse 
processo de comida sólida no CMEI, 
tendo em vista se alimentavam apenas 
com leite materno. 

Desta forma, os marcos do 
desenvolvimento serviram de referência 
para acompanhar e avaliar cada criança, 
reconhecendo que esse processo se 
manifesta de acordo com as oportunidades 
socioculturais oferecidas e experimentadas 
individualmente, tanto no ambiente 

educacional quanto em convívio com a 
família e sociedade. Conforme consta, 

O Desenvolvimento Infantil são mudanças 
nas estruturas físicas, neurológicas, 
cognitivas e comportamentais do indivíduo 
[...], pode ser entendido, também, como 
mudanças nas funções corporais, incluindo 
aquelas influenciadas por fatores 
emocionais e sociais. Para OMS este é um 
processo que ocorre desde a concepção do 
feto até a morte, envolve o crescimento 
físico, a maturação neurológica, 
comportamental, cognitiva, social e afetiva 
da criança, tendo como produto um indivíduo 
"competente para responder às suas 
necessidades e às do seu meio, 
considerando seu contexto de vida" 
(SANTOS, QUINTÃO e ALMEIDA, 2010, p. 
592). 

 
As práticas curriculares buscaram 

se antecipar a esse processo. 
Compreendemos que, 

Sendo um processo holístico e 
contextualizado que ocorre ao longo de toda 
vida, o desenvolvimento humano acarreta 
mudanças [...] provocando, no indivíduo, 
reorganizações constantes ao nível das suas 
estruturas físicas, psicológicas e sociais [...]. 
Para que a criança se sinta feliz e se 
desenvolva de forma integral em contexto de 
creche, solicita-se um educador que 
reconheça cada criança como um ser único, 
rico, com potencial para construir o seu 
conhecimento a partir das suas ações. A 
qualidade da relação que o educador é 
capaz de estabelecer com a criança 
influencia a qualidade do desenvolvimento 
da criança (DIAS; CORREIA; MARCELINO, 
2012, p. 15). 

 
Nesse sentido, os referenciais 

teóricos sobre o desenvolvimento humano 
serviram de marco para acompanhar o 
processo de cada sujeito atendido no Grupo 
I, indicativos da progressão desejada e 
esperada pelos professores e familiares. 

 Sendo a criança nosso referencial 
de trabalho e o que ela pode fazer como 
ponto de partida, compreendemos que as 
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ações necessitavam passar pelos sentidos, 
devíamos oportunizar experiências 
corporais de movimento, apresentar 
gradativamente a cultura e os 
conhecimentos sistematizados. Buscou-se 
trabalhar a autonomia, ampliar as diferentes 
linguagens, atender aos cuidados corporais 
exigidos nessa faixa etária, respeitar os 
tempos de apropriação e assimilação 
individuais, consolidar os laços afetivos, 
colaborar para as crianças se apropriarem 
das regras sociais e da boa convivência, 
além de manter um diálogo efetivo com as 
famílias, pois a educação é uma 
responsabilidade compartilhada. 

 
A configuração do trabalho com os 

bebês: os profissionais que subsidiam o 
trabalho pedagógico 

O trabalho com os bebês de um ano 
de idade exige atenção ao processo de 
desenvolvimento que vivenciam, bem como 
respeito ao tempo de transição entre a casa 
e o espaço da educação infantil. Nesse 
sentido, o primeiro movimento dos 
professores correspondeu à acolhida das 
famílias e crianças, seguido pela construção 
de laços afetivos e o atendimento às 
necessidades (sono, fome, afago, higiene, 
etc.). Concomitantemente e de forma 
gradativa, iniciamos o trabalho pedagógico, 
oferecendo um ambiente acolhedor, com 
música, brinquedos (adequados à faixa 
etária: morder, manipular, etc.), almofadas, 
móbiles e espaço para que os bebês 
pudessem se deitar, engatinhar, arrastar-
se, ensaiar movimentos de ficar em pé com 
e sem apoio (Puff, barras, etc.). 

 Conforme as DCNEI (Brasil, 2010), 
o centro do planejamento pedagógico deve 
ser a criança. Nesse caso, o currículo 
buscou dialogar com as condições objetivas 
observadas/avaliadas no período inicial, 
estendendo-se por meses dependendo do 

caso até a aceitação do bebê. Esse 
documento propõe orientações que 
norteiam o planejamento pedagógico para 
essa faixa etária, uma vez que as formas 
desses sujeitos se expressarem exigem 
sensibilidade dos profissionais e 
conhecimento teórico sobre o 
desenvolvimento infantil. 

De acordo com a Base Nacional 
Curricular Comum – BNCC (Brasil, 2017, p. 
42), “as aprendizagens essenciais 
compreendem tanto comportamentos, 
habilidades e conhecimentos quanto 
vivências que promovem aprendizagem e 
desenvolvimento nos diversos campos de 
experiências”. Nesse sentido, as interações 
e as brincadeiras são os eixos estruturantes 
desse processo como propõe o referido 
documento, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil – DCNEI (Brasil, 2010). 

Assim, nesta perspectiva, e 
baseando-se no Projeto Institucional do 
CMEI “Dr. Denizart Santos”, cujo título foi 
“Planeta, Bicho e Gente: conversando a 
gente se entende”, desenvolveu-se o 
Projeto Pedagógico “Filhote do Filhote” com 
a turma do Grupo I no ano de 2018. Os 
objetivos do referido projeto buscaram 
proporcionar aos bebês experiências que 
permitissem conhecer a si e ao outro; 
conhecer as relações com a natureza; 
favorecer as possibilidades de 
aprendizagens dos bebês nas interações 
com adultos e crianças, nas brincadeiras, 
na exploração do espaço, no contato com a 
natureza. 

Compreendemos que nesta faixa 
etária, essas experiências permitem 
construir conhecimentos práticos como 
perceber a existência de objetos, seres, 
formas, cores, sons, odores, de 
movimentar-se nos espaços e manipular os 
objetos, expressar-se e comunicar-se e, 
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assim, através das atividades propostas, 
perceber nossa inter-relação com o planeta. 
É importante pontuar que o trabalho no 
cotidiano da educação infantil, 
especialmente com os bebês menores de 
dois anos, exige uma articulação e 
mobilização de diferentes profissionais. 
Para o sucesso do trabalho pedagógico é 
exigido um quantitativo de pessoas e o 
envolvimento de todos nas ações 
desenvolvidas nesse espaço educacional. 

As Assistentes de Educação Infantil 
(AEI) são fundamentais para o bom 
atendimento das necessidades desses 
bebês e, conforme legislação municipal, 
possuem funções específicas a 
desempenhar. De acordo com o último 
concurso realizado pela Prefeitura 
Municipal de Vitória, esses profissionais 
devem: 

Executar atividades de apoio aos trabalhos 
pedagógicos e de cuidado às crianças nos 
Centros Municipais de Educação Infantil – 
CMEI, por meio de atividades de higienização 
e de acompanhamento de caráter lúdico, no 
repouso, na alimentação, na locomoção e em 
atividades extraclasse realizadas com 
crianças atendidas pelos CMEIs. 

 
Ao detalhar suas funções, consta 

que esses profissionais necessitam 
acompanhar e apoiar as crianças no 
desenvolvimento das atividades planejadas 
e desenvolvidas nos diferentes espaços e 
tempos intra e extra CMEI. Nesse sentido, o 
trabalho pedagógico necessita estar 
articulado com as ações dessa equipe, uma 
vez que, a atenção prioriza o atendimento à 
criança. No momento que o cuidar fica em 
evidência, exige-se que o diálogo com as 
crianças seja estabelecido, quer no sentido 
de orientar e apoiar quanto sua 
higienização, alimentação e locomoção, 
quer quanto ao desenvolvimento da 
identidade e autonomia das crianças 

O desafio de construção das 
experiências nos diferentes campos e 
linguagens esbarra na dificuldade de se 
organizar a participação de toda a equipe 
nos momentos de planejamento, 
implementação e avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem. A organização dos 
tempos de planejamento é garantida 
apenas aos professores/as, desta forma, 
cabe a esses profissionais criar e 
estabelecer momentos de socialização do 
plano de trabalho durante a rotina, 
compartilhar as ideias e ouvir as 
contribuições das AEI. A participação dos 
momentos de avaliação é primordial para o 
sucesso do trabalho pedagógico. 

 As merendeiras também participam 
do processo educativo. É importante 
pontuar que a alimentação nas instituições 
infantis é acompanhada por um 
coordenador de alimentação/nutrição 
escolar e uma nutricionista. Esses 
profissionais elaboram os cardápios, testam 
receitas, verificam quantidades e orientam 
as compras e preparação dos gêneros 
alimentícios. As nutricionistas propõem uma 
alimentação balanceada, sobretudo, para 
os bebês que têm um cardápio específico 
até um ano. 

A atuação das merendeiras, além de 
preparar o cardápio com sabor, com 
aspecto visual e a textura atraentes, apoiam 
ao seguir o cardápio próprio aos bebês, 
diferenciado por idade (antes de um ano é 
uma alimentação mais pastosa, fruta 
servidas com leite em pó; depois de um ano 
alimentos picados, pedaços pequenos para 
facilitar e estimular a mastigação) e em 
diálogo com as famílias, para consolidar o 
acompanhamento de cada criança.

Elas atuam diretamente no preparo, 
no servir e no alimentar individualmente 
durante a rotina. Respeita-se o tempo de 
aceitação do bebê, a transição do espaço 
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casa/CMEI. O processo educativo também 
perpassa por essa prática, pois há uma 
interação entre esse profissional e as 
crianças, uma conversa direta durante sua 
permanência na sala, canta e se envolve 
com as músicas oferecidas nesses 
momentos. O preparo desses alimentos 
ocorre na cozinha da instituição, entretanto, 
existe uma área dentro da sala (espaço 
fechado, restrito aos adultos) que ocorre a 
manipulação e preparo final dos pratos para 
os bebês. 

A teoria de Henri Wallon afirma que 
o processo de desenvolvimento está 
alicerçado na tríade movimento, afetividade 
e pensamento/cognição. Conforme consta: 

 São diversas as significações que a 
psicogenética walloniana atribui ao ato motor. 
Além do seu papel na relação com o mundo 
físico (motricidade de realização), o 
movimento tem um papel fundamental na 
efetividade e também na cognição. Um dos 
traços originais desta perspectiva teórica 
consiste na ênfase que dá à motricidade 
expressiva, isto é, à dimensão afetiva do 
movimento [...]. Antes de agir diretamente 
sobre o meio físico, o movimento atua sobre o 
meio humano, mobilizando as pessoas por 
meio de seu teor expressivo. Podemos dizer 
que a primeira função do movimento no 
desenvolvimento infantil é afetiva. É só no final 
do primeiro ano, com o desenvolvimento das 
praxias, gestos como o de pegar, empurrar, 
abrir ou fechar, que se intensificam as 
possibilidades do movimento como 
instrumento de exploração do mundo físico, 
voltando a ação da criança para a adaptação 
à realidade objetiva. O desenvolvimento das 
primeiras praxias define o início da dimensão 
cognitiva do movimento (GALVÃO, 1995, p. 
48). 

 
 De acordo com Wallon, os bebês 

iniciam a sua relação com o mundo a partir 
de manifestações e expressões emocionais 
como: raiva, dor tristeza, alegria, começa a 
engatinhar e por volta dos nove meses 
desenvolve o humor. Suas descobertas 

ocorrem mediante a interação com o seu 
entorno, no qual a criança procura explorar 
o mundo mediante a aquisição da marcha, 
o desenvolvimento da fala e a exploração 
de atividades lúdicas com os objetos 
disponibilizados/oferecidos pelos adultos. 

É pela interação com os objetos e com o seu 
próprio corpo - em atitudes como colocar o 
dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar uma 
mão com a outra – que a criança estabelece 
relações entre seus movimentos e suas 
sensações e experimenta, 
sistematicamente, a diferença de 
sensibilidade existente entre o que pertence 
ao mundo exterior e o que pertence a seu 
próprio corpo. Por essas experiências torna-
se capaz de reconhecer, no plano das 
sensações, os limites de seu corpo, isto é, 
constrói-se o recorte corporal (GALVÃO, 
1995, p. 35). 

 
Conforme Cerisara (1997), na 

perspectiva de Wallon essa articulação 
entre movimento/emoção/cognição com 
sua base orgânica corpórea instrumentaliza 
e permite que o profissional que atua na 
educação infantil utilize de diferentes 
formas de dar e receber afeto, tais como, 
toque epidérmico, toque da voz, toque do 
olhar. A autora alerta para que os 
profissionais estejam conscientes dessa 
relação e das diferentes formas de 
linguagens advindas desse processo de 
desenvolvimento: 

É importante destacar que emoção para 
Wallon não é a mesma coisa que afetivo. O 
emocional é fugaz e transitório, visível' 
corporalmente. A situação afetiva é mais 
permanente e implica uma carga de atração 
e repulsão de um objeto de amor e ódio. 
Wallon trabalha com o emocional, entendido 
como um estádio do qual participa o 
orgânico e o cognitivo, mas ligado ao corpo, 
como medo, cólera, timidez, tristeza, para 
depois trabalhar o afetivo (CERISARA, 
1997, p. 43-44). 
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 Os professores regentes, 
responsáveis diretos pela condução do 
processo educativo da turma, exercem as 
funções de planejamento, execução 
pedagógica das ações, acompanhamento 
dos processos de ensino-aprendizagem, 
reflexão da práxis e avaliação do 
desenvolvimento integral dessas crianças, 
que envolve as diferentes dimensões: 
“linguagem oral” (expressões e gestos), 
interações, comportamento, alimentação, 
movimento, apropriações de hábitos e 
costumes, manifestação dos gostos e 
desejos, curiosidades, as ações que 
acontecem entre elas, e entre os adultos 
presentes e as manifestações afetivas. A 
configuração professor-aluno exige a 
presença do quantitativo de duas 
professoras, pois isso qualifica o processo 
de trabalho. Essa configuração existe por 
conta da especificidade do espaço físico da 
sala, pois comporta até 16 bebês. 

Os profissionais especialistas de 
arte e educação física estão presentes 
nesse cotidiano e oferecem o acesso aos 
conteúdos das áreas específicas, sem, 
contudo, deixar de dialogar com a rotina e o 
projeto institucional. Suas ações ampliam 
as experiências dessas crianças e 
possibilitam o desenvolvimento integral dos 
bebês. Na rede municipal, esses 
profissionais atuam, também, para garantir 
os tempos de planejamento do professor 
regente, pois ao entrarem nas salas é o 
momento em que os regentes saem para 
planejamento. As articulações pedagógicas 
necessitam ocorrer com o apoio da 
pedagoga, integradas ao planejamento, 
execução e avaliação das ações 
pedagógicas oferecidas a esse grupo de 
crianças. 

 O suporte pedagógico é 
desempenhado pela pedagoga. Deseja-se 
que dentre os cinco momentos de 

planejamento ao longo da semana, um seja 
acompanhado por esse profissional. 
Todavia, a experiência de 2018 aponta para 
a efetivação desses momentos ocorreu com 
duração quinzenal. A avaliação que 
fazemos é que a dinâmica do cotidiano da 
educação infantil, as demandas 
administrativas que esse profissional 
exerce e circunstâncias relacionais 
(gerenciamento de conflitos), impedem os 
encontros agendados, adiando-se o 
planejamento da semana. 

As ações desenvolvidas pela 
pedagoga ao longo do ano letivo 
contemplaram o acompanhamento direto 
das ações pedagógicas e rotineiras, dentre 
as quais destacamos: diálogo com todos os 
profissionais envolvidos com a turma, 
acompanhar o planejamento das 
professoras, oferecer material teórico de 
apoio didático metodológico e estudar 
estratégias de ensino-aprendizagem, 
encaminhar as diferentes demandas junto 
às famílias, avaliar o processo pedagógico, 
providenciar material didático conforme o 
planejado, participar dos momentos de 
execução e registro das ações, colaborar 
com a produção do relatório avaliativo 
individual e outros. 

 
O currículo planejado a partir do 

projeto “Filhote do Filhote”: o que se 
ensina e se aprende com os bebês? 

A metodologia de trabalho na 
educação infantil que temos adotado e 
potencializa as ações pedagógicas no 
cotidiano com as crianças, reconhecendo-
as como sujeitos participantes dentro das 
suas especificidades, corresponde à 
“pedagogia de projetos”. De acordo com 
Barbosa e Horn (2008, p. 53), a pedagogia 
de projetos possibilita a organização 
pedagógica por sua perspectiva 
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multifacetada dos conhecimentos e das 
informações. Conforme as autoras, todo 
projeto é um processo criativo com crianças 
e professores, permite o estabelecimento 
de ricas relações de ensino aprendizagem, 
superando a lógica da execução de 
atividades estanques e 
descontextualizadas. 

O projeto "Filhote do Filhote", foi 
inspirado no Projeto Institucional do CMEI, 
cujo título é “Planeta, Bicho e Gente: 
conversando a gente se entende”. Consistia 
em favorecer as possibilidades de 
aprendizagens dos bebês nas interações 
com adultos e crianças, nas brincadeiras, 
na exploração do espaço, no contato com a 
natureza. O projeto foi estruturado conforme 
os campos de experiências proposto na 
BNCC (BRASIL, 2017), entendendo que 
essas experiências permitem construir 
conhecimentos práticos como perceber a 
existência de objetos, seres, formas, cores, 
sons, odores, de movimentar-se nos 
espaços e manipular os objetos, expressar-
se e comunicar-se e, assim, através das 
atividades propostas perceber nossa inter-
relação com o planeta. 

No processo de planejamento, foram 
utilizadas várias imagens de animais, de 
acordo com as músicas infantis trabalhadas 
e o desenvolvimento do projeto “Filhote de 
filhotes”. As fotografias eram apresentadas 
às crianças e, conforme avançávamos no 
projeto percebíamos a apropriação, 
aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças. Foram trabalhados a tartaruga, a 
baleia, o gato, o cachorro (Totó), pintinho, 
sapo e insetos (borboleta, barata, etc). Essas 
atividades foram acompanhadas de 
atividades de pintura e expressão artística. 
Nesse caso, as crianças interferiam com 
suas mãos e pés, deixavam suas marcas e 
as professoras mediavam essa produção 
cultural e entregue às famílias em tempo 

oportuno, juntamente com a avaliação 
individual das crianças. 

Nesse sentido, o trabalho com 
projetos para bebês exige a atenção dos 
profissionais envolvidos no sentido de 
possibilitar a participação das crianças e 
envolvê-los de acordo com sua curiosidade e 
descobertas. Conforme Hoffmann (2012, p. 
77): 

O planejamento desenvolvido por meio de 
projetos pedagógicos, em Educação Infantil, 
tem por fundamento uma aprendizagem 
significativa para as crianças. Eles podem se 
originar de brincadeiras, da leitura de livros 
infantis, de eventos culturais, de áreas 
temáticas e de necessidades observadas 
quanto ao desenvolvimento infantil. Vários 
projetos podem se desenvolver ao mesmo 
tempo, de tal forma que se dê a articulação 
entre o conhecimento científico e a realidade 
espontânea da criança, promovendo a 
cooperação e a interdisciplinaridade num 
contexto de jogo, trabalho e lazer. 

 
 A BNCC serviu de referência para a 

construção de ações educativas que 
possibilitassem o desenvolvimento das 
diferentes linguagens e a integralidades das 
práticas pedagógicas oferecidas. Nesse 
sentido, os campos de experiências, a saber: 
o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 
movimentos; traços, sons, cores e formas; 
escuta, fala, pensamento e imaginação; 
espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações foram utilizados para nortear 
os objetivos do trabalho em 2018. Conforme 
consta, as crianças pequenas se comunicam 
e experimentam o mundo com o corpo. 
Observar, ouvir, tocar, sentir e se movimentar 
permitem que eles se apropriem, aos poucos, 
dos ambientes e das pessoas. Dessa 
maneira, é fundamental que os adultos 
possibilitem ao bebê grande diversidade de 
experiências cotidianas. 

 O currículo, com base nesse 
documento, permitiu que em cada campo de 
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experiência fossem planejadas algumas 
ações pedagógicas que possibilitassem 
alcançar os objetivos ao longo do ano letivo. 
A proposta buscou ampliar as diferentes 
linguagens tendo em vista a necessidade de 
comunicar seus desejos e emoções, 
utilizando gestos, balbucios e palavras, além 
de possibilitar que reconhecessem seu corpo 
e pudessem expressar suas sensações em 
momentos de alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso.  

No campo “Corpo, gestos e 
movimentos”, dialogamos com a perspectiva 
de proporcionar ações pedagógicas em que 
as crianças pudessem experimentar as 
possibilidades corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes acolhedores e 
desafiantes; utilizar os movimentos de 
preensão, encaixe e lançamento, ampliando 
suas possibilidades de manuseio de 
diferentes materiais e objetos. O movimento 
fez e faz parte das descobertas dessas 
crianças, nesse caso trabalhamos com 
circuito, ambientes planejados com materiais 
diversos que proporcionaram brincadeiras 
corporais, desafios motores, mudança no 
eixo de movimento do corpo para a 
exploração dos objetos, ações que 
favoreceram o conhecimento do mundo. 

Na sala de movimento oportunizamos 
atividades com bolas coloridas e variadas, 
bem como brincadeiras na bola de Pilates. 
Também fizemos várias brincadeiras com 
blocos e rolos de espuma para as crianças 
subirem, rolarem, descobrirem suas 
possibilidades de movimentar-se e explorar o 
espaço, o espelho e interagir com os adultos. 
Os bebês exercitaram a criatividade, 
experimentaram texturas e cores. O som 
ambiente, com músicas infantis preenchiam o 
espaço e as crianças, ao identificar e 
reconhecer a música, expressavam 
corporalmente. 

Além dessas atividades e 
experiências, as crianças vivenciaram outras 
propostas pedagógicas e exploraram 
diferentes espaços do CMEI. No pátio, vários 
balões foram amarrados e ficavam flutuando 
à altura das crianças, de modo que 
pudessem interagir de acordo com a 
curiosidade e mediação. Ora o vento mudava 
a direção ora a altura e isso permitia que as 
crianças fossem testando seus movimentos 
e sentissem sensações táteis e visuais. 

No pátio de grama sintética, as 
crianças puderam vivenciar atividades de 
colar bolinhas na fita adesiva, brincar de 
cabana, explorar o próprio corpo, brincar na 
piscina de bolinhas, experimentar o 
movimento de andar e ensaiar correr pelo 
espaço, além de explorar bolas e balões com 
liberdade. Também conseguiram descobrir 
os brinquedos do pátio e balançar na 
gangorra, subir e escorregar, passar pelo 
túnel de “trem”, esconder na casinha, etc.  

No campo “Traços, sons, cores e 
formas”, as práticas pedagógicas 
caminharam no sentido de possibilitar que as 
crianças explorassem sons produzidos com o 
próprio corpo e com objetos do ambiente; 
explorar diferentes fontes sonoras e materiais 
para acompanhar brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. Esse campo 
dialogou as experiência que remetem à O 
campo “Escuta, fala, pensamento e 
imaginação” foi explorado ao longo de todo o 
período letivo, pois o processo de aquisição 
da linguagem oral e a construção da 
identidade de cada sujeito perpassa esse 
campo de experiência. 

O trabalho com fantoches e ao contar 
histórias, brincar com as crianças e permitiu 
que se explorassem o material de acordo 
com interesse e criatividade. As vozes e o 
teatralizar das histórias chamavam a atenção 
das crianças e despertava sensações e 
expressões de estranheza, risos, 
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interrogação, medo ou outros movimentos de 
interação com os objetos utilizados. Desta 
forma, buscamos ações educativas e 
propostas pedagógicas para que as crianças 
pudessem reconhecer seu nome e 
reconhecer os nomes de pessoas com quem 
convive; oportunizaram-se momentos de 
leituras para despertar o interesse ao ouvir 
histórias, “teatro” de fantoche e a 
apresentação de músicas. 

Ao brincar, cantar, contar histórias, 
produzir texto oral, desenhar, dialogar com 
as crianças, ouvir seus relatos e interagir 
continuamente entre pares, elas produzem 
cultura, se apropriam da linguagem oral e 
conseguem desenvolver o desejo pela leitura 
e a escrita. Esse processo é compartilhado 
por todos os profissionais, cada qual no seu 
ambiente e especificidade, mas todos 
colaborando para a descoberta da linguagem 
escrita. Os símbolos matemáticos, seus 
conceitos também são trabalhados ao longo 
da permanência da criança na instituição, 
pois vivemos em uma cultura letrada. 

Oportunizamos o acesso ao livro de 
pano, emborrachado e contos com páginas 
grossas. Além de oferecer uma experiência 
rica ao bebê, também é uma maneira lúdica 
de já introduzi-lo no universo da leitura, 
explorando imagens relacionadas ao nosso 
projeto. Esse processo buscou ampliar 
gradativamente o interesse das crianças ao 
ouvir histórias lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de leitura do 
adulto-leitor; além de oferecer a 
oportunidade de manusear, manipular e 
conhecer materiais impressos e audiovisuais 
em diferentes portadores (livro de pano, livro 
de EVA, fotografia, livros em 3D, CD, celular 
etc.). 

A atividade com o elefante 
compreendeu cantar a música, pintar com 
tinta guache, brincar com o elefante em 
miniatura (brinquedo), manipular os objetos, 

contar história, apresentar a figura impressa 
e interagir com os sons, cores, formato e 
características físicas desse animal (olhos, 
trombas, orelhas, etc.). Foi possível 
perceber/despertar o interesse das crianças 
ao longo do trabalho e oportunizar 
experiências nas quais as crianças puderam 
executar várias ações, deixando de ser 
apenas expectadores e tornarem-se atores 
sociais, produtores de sentido/significado 
como propõe Vygotsky. 

Outra atividade correspondeu à 
pintura da borboleta com o carimbo dos pés. 
Após vários momentos na rodinha e 
momentos de cantigas infantis, a música 
borboletinha passou a fazer parte do 
universo cultural das crianças e elas 
reconheciam mediante gestos, imagens, 
ilustrações nos livros e acompanhavam com 
desenvoltura. 

Essa experiência permitiu que as 
crianças sentissem as cerdas dos pincéis, o 
toque das mãos das professoras, o gelado da 
tinta, o movimento de deixar sua marca no 
mundo e produzir uma arte. Foram várias 
expressões, desde a alegria expressa pelo 
sorriso, quanto o choro do estranhamento. 
Nesse processo, o papel mediador e o 
respeito à individualidade necessitaram 
orientar a ação pedagógica, respeitando-se a 
criança ao mesmo tempo avançando de 
acordo com a proposta curricular. 

 Também foram oferecidas 
experiências no campo “Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações”, 
para que pudessem explorar e descobrir as 
propriedades de objetos e materiais (odor, 
cor, sabor, temperatura); explorar relações 
de causa e efeito (transbordar, tingir, 
misturar, mover e remover etc.) na interação 
com o mundo físico; explorar o ambiente pela 
ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas; e 
vivências de diferentes ritmos, velocidades e 
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fluxos nas interações e brincadeiras (em 
danças, balanços, escorregadores, 
gangorras, velocípedes etc.). 

Além disso, trabalhamos com os 
alimentos conhecendo frutas e legumes o 
que possibilitou inúmeras experiências que 
encantaram os bebês por seus odores, 
sabores, texturas e colorido. Valorizamos os 
legumes da época, de diferentes 
consistências e coloridos como cenoura, 
beterraba e tomate; o sabor ácido da laranja 
e do limão, os odores e a textura do abacaxi 
e do maracujá também fizeram parte dessa 
experiência pedagógica. 

 Entretanto, não se trata de estarmos 
focados em conteúdos ou centrados no 
referido documento, mas proporcionarmos 
experiências em que as crianças se 
sentissem acolhidas, seguras e livres para 
explorar os diferentes tempos e espaços da 
educação infantil. Conforme Ostetto (2000, 
p, 6), o professor (e seu planejamento) 
necessita “entrar na relação com as 
crianças (e não com os alunos!), mergulhar 
na aventura em busca do desconhecido, 
construir a identidade de grupo junto com as 
crianças”. 

A autora alerta para ampliarmos 
nosso olhar para além das disciplinas 
curriculares e seus conteúdos estanques 
(matemática, da língua portuguesa e das 
ciências, por exemplo), pois nesse 
processo, a criança formula perguntas e 
elabora possíveis respostas, mesmo que 
transitórias: “o planejamento na educação 
infantil é essencialmente linguagem, formas 
de expressão e leitura do mundo que nos 
rodeia e que nos causa espanto e paixão 
por desvendá-lo” (OSTETTO, 2000, p, 6). 

De acordo com Machado (2007, 
p.34), “Vygotsky explica que os conceitos 
não nascem com a criança, nem nela se 
constituem de imediato, sendo furto de um 
longo processo que se inicia ‘na fase mais 

precoce da infância’”, fruto das interações 
que se processam na infância. Para 
Vygotsky, a atenção, uma das funções 
psicológicas superiores, não pode ser vista 
como uma simples manifestação de 
organismos individuais, mas que se 
manifesta no processo interativo. A 
capacidade de controlar o próprio 
comportamento surge das interações 
sociais que antecede o controle voluntário 
como força interna. 

As ações planejadas e 
desenvolvidas com as crianças 
contemplaram as múltiplas linguagens a 
partir das interações e brincadeiras 
oferecidas, desenvolvidas com e pelas 
crianças. É importante destacar que a 
BNCC também evidencia os direitos de 
aprendizagem na educação infantil e estes 
foram referenciais adotados para auxiliar na 
condução, reflexão e avaliação do processo 
educativo desenvolvidos com os bebês. 
Compreendemos que:  

A capacidade de simbolizar se amplia 
quando a criança articula a aquisição da 
fala à manipulação de diferentes objetos 
e/ou vivências corporais de situações 
diferenciadas sendo a linguagem o 
instrumento que vai elaborar e organizar a 
expressividade da criança no mundo dos 
símbolos. Assim, o corpo, como um 
conjunto de dimensões física, afetiva, 
histórica e social, assume um papel 
fundamental no processo de constituição 
da criança pequena como sujeito cultural 
(GARANHANI, 2008, p. 127). 

 
 Diante desse universo e 

possibilidades de trabalho pedagógico com 
crianças na faixa etária de um ano, foram 
traçadas algumas práticas pedagógicas que 
pudessem alcançar tais metas. O 
desenvolvimento contemplou: Mobile para a 
sala, visto que favorece o desenvolvimento 
visual, pois a criança começa a seguir os 
objetos com os olhos, interagem com eles 
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concentrando-se e tentando agarrar. Dentre 
os instrumentos musicais, foram utilizados o 
violão, pandeiro, meia lua e chocalhos para 
ampliar as possibilidades formativas e 
exploração dos elementos da área da 
música. 

O Espelho faz parte do espaço da 
sala, bem como do ambiente da sala de 
movimento. Ao longo das práticas 
pedagógicas os bebês ora descobriam-se 
diante da própria imagem, ora eram 
provocados a interagir com os adultos.  
Esse material pode ser considerado uma 
forma interessante do bebê se conhecer, 
pois se impressiona vendo sua imagem 
refletida e experimenta movimentos, faz 
gestos, tenta tocar e exercitar sua 
curiosidade. Também utilizamos a 
construção de um tapete sensorial em 
parceria com a professora de arte. As 
crianças experimentaram os sentidos do 
tato e da visão, explorando texturas de 
diferentes elementos, como folhas, bucha, 
palha, algodão. 

Esta diferenciação entre o espaço objetivo e o 
subjetivo ocorre no primeiro ano de vida e é 
uma etapa da formação do eu corporal. A 
segunda etapa corresponde à integração do 
corpo das sensações ao corpo visual, isto é, à 
junção do corpo tal como sentido pelo próprio 
sujeito à sua imagem tal como vista pelos 
outros. O desenrolar deste processo pode ser 
acompanhado pelas reações da criança frente 
ao espelho: leva um tempo até que reconheça 
como sua a imagem refletida. Este processo 
de integração ocorre ao longo do estágio 
sensório-motor e projetivo, beneficiado pelo 
desenvolvimento das condutas instrumentais 
e da função simbólica (GALVÃO, 1995, p. 35). 

 
Contudo, entendemos que algumas 

ações planejadas não puderam ser 
executadas por conta da rotina desse espaço 
educacional e a especificidade desse público 
infantil. O tempo chronos não permitiu que 
fossem trabalhados, seja pelo processo de 
acolhimento, aceitação e consolidação 

desse espaço como agradável pelas 
crianças, seja pela logística demandada para 
algumas propostas. Entendemos que isso 
faz parte do processo de planejamento, 
tendo em vista a característica 
preponderante que é a flexibilidade. 

Para Vygotsky (1989), o 
desenvolvimento acontece a partir das 
interações sociais, mediante a apropriação 
da cultura e o desenvolvimento da 
linguagem. Alega que a partir da 
apropriação e produção de signos e 
significados há uma transformação das 
estruturas biológicas, nesse sentido, as 
transformações das estruturas a partir do 
nascimento permitem a consolidação de um 
sujeito social, ou seja, nascemos seres 
biológicos e nos constituímos 
historicamente seres sociais. 

  [...] a aprendizagem não é, em si mesma, 
desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança 
conduz ao desenvolvimento mental, ativa 
todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não 
poderia produzir-se sem a aprendizagem. 
Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para 
que se desenvolvam na criança essas 
características humanas não-naturais, mas 
formadas historicamente (VYGOTSKY, 
2001, p. 115).  

 
 A afetividade, o 

movimento, as atividades planejadas, 
enfim, o currículo necessite dialogar com 
esses referenciais sem, contudo, deixar de 
respeitar os tempos de cada sujeito, pois 
compreendemos que as condições sociais 
e históricas interferem diretamente nesse 
processo de desenvolvimento, bem como 
reconhecemos que o processo de 
desenvolvimento é dinâmico, advindo de 
fluxos e contra fluxos, com avanços e 
retrocessos. A ideia de fases de 
desenvolvimento serve como referência 
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para dialogarmos com o cotidiano, ou seja, 
não são estanques. 

No campo “O eu, o outro e o nós”, 
buscou-se despertar nas crianças a 
percepção de que suas ações têm efeitos 
nas outras crianças e nos adultos; 
experimentar as possibilidades e os limites 
do seu corpo nas brincadeiras e interações 
das quais participava; explorar espaços, 
materiais, objetos e brinquedos, adaptando-
se ao convívio social. As experiências com 
cores ocorreram ao longo do ano letivo, uma 
vez que o conhecimento de si próprio pode 
ser experimentado pela imersão no universo 
das cores, através das sensações 
produzidas por folhas de celofane coloridas, 
que penduramos em varais, nas garrafas Pet 
com anilina e objetos coloridos, bolas de 
plástico, bolas de soprar e outras. 

 E, ainda, brincadeiras com o mundo 
físico e social, o tempo e a natureza. O 
mundo físico é entendido como a forma 
cognitiva de a criança experimentar 
situações em que percebe, pelos sentidos 
físicos (visão, audição, tato, paladar e olfato), 
como é a realidade à sua volta. Ao brincar, a 
criança pode explora e experimentar o que 
se pode fazer com a água, com a terra ou 
outros elementos da natureza e pode se 
apropriar do mundo ao seu redor, produzindo 
sentidos e significados. 

A experiência com a “areia” foi algo 
incrível para as crianças e adultos. Uma 
farofa da qual as crianças puderam explorar 
com maestria. Comeram, encheram 
vasilhas, rastelaram, tocaram com as mãos, 
pés, boca, amassaram, fizeram bolinhos, 
interagiram com os adultos e colegas. Foi 
possível exercer a curiosidade das crianças 
e a perceber a alegria delas em tocar aquele 
material e poderem brincar, conhecer. 

Dentre outras experiências, a piscina 
também foi montada para alegria das 
crianças. Brincar com água, ou melhor, nela 

é sempre um convite a conhecer brincando. 
O processo de mediação e a intenção 
pedagógica sempre estiveram presentes, 
contudo, não esquecemos que para esses 
sujeitos o ato de brincar é o ofício da/de 
criança. Nesse sentido, foram oferecidos 
materiais diversos que as crianças puderam 
explorar durante essa atividade. Materiais 
que boiavam, afundavam, ficavam meio 
submersos; pudessem encher e esvaziar 
vasilhas com objetos coloridos que 
chamassem sua atenção. Sempre sob a 
supervisão dos adultos, ora elas se 
deliciavam com o momento de estar em 
contato com a água, ora brincavam com os 
objetos. À medida que se envolviam, os 
professores mediavam e interagiam com as 
crianças. 

Como apresentado, o trabalho exigiu 
planejamento, preparação dos materiais e 
espaços para receber crianças tão 
pequenas. De acordo com o avanço do ano 
letivo, e consequente crescimento das 
crianças e de suas capacidades, as práticas 
pedagógicas foram ganhando novos 
contornos, sempre em diálogo com as 
famílias e na divulgação dos trabalhos 
mediante as fotos e produções das crianças. 

As diferentes práticas pedagógicas 
existentes no cotidiano das instituições 
infantis necessitam dialogar e colaborar para 
a formação integral das crianças. As 
propostas pedagógicas necessitam estar 
articuladas entre si, uma permanente 
avaliação é exigida para qualificar esse 
tempo da criança na educação infantil. Ao 
atuar em permanente diálogo com as 
professoras regentes, artes, música, 
educação física e as pedagogas, foi possível 
construir práticas colaborativas e dialogadas 
que resultaram em uma rica experiência para 
nós docentes e, com certeza, para as 
crianças. A preocupação com a 
aprendizagem da leitura perpassa todos os 
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espaços da instituição, os símbolos e signos 
são apresentados às crianças desde a sua 
chegada ao espaço escolar. 

Quanto à avaliação, assumiu-se a 
perspectiva formativa, processual, feita 
através de observação direta da criança e do 
grupo, observando-se os seguintes itens: 
interesse e participação da criança; 
desenvolvimento do trabalho em grupo; 
autonomia individual e coletiva; avanços 
motores e cognitivos apresentados durante o 
processo; expressão oral e gestual das 
crianças durante as atividades com a 
intenção de captar as novas descobertas e 
possíveis conflitos que possam surgir; 
conhecimentos e habilidades adquiridos 
pelas crianças durante o processo. Como 
forma de reflexão efetuou-se o registro 
reflexivo das aulas, registrados através de 
imagens (fotografias e vídeos). Ao término de 
cada semestre foram produzidos relatórios 
individuais e as famílias foram convidadas a 
comparecerem ao CMEI e participarem de 
um momento avaliativo, no qual cada família 
recebia uma devolutiva da avaliação e do 
que havia sido trabalhado com o Grupo I. 

Deixamos um depoimento de uma 
mãe que expressa a sensação do dever 
cumprido: 

“Se tem uma coisa desse ano letivo de 2018 
de que vamos lembrar com alegria, é das 
professoras incríveis desse garotinho! O que 
para muitos é motivo de insegurança, 
sofrimento, para nós foi algo tão leve, tão 
evolutivo e proveitoso. Meu filho começou a 
entender que não faz parte de mim e eu não 
faço parte dele, que sobrevivemos com 
algumas horas distanciados, que cada um 
tem necessidades particulares, além de tudo 
o que gostamos de vivenciar juntos. Meu 
pequeno já é mestre em se comunicar, se 
tornou um ótimo dançarino e admirador de 
músicas/cantigas, adora uma história, um 
livrinho, fantoche. Aprendeu também que o 
contato com os colegas é muito importante, 
dividir com os colegas é enriquecedor, e dar 
carinho a todos da sala é qualidade de 

poucos, mas quem sempre sai ganhando 
muito mais, é ele que oferece o aconchego 
e energia positiva. Muitas habilidades foram 
conquistadas e aprimoradas. E digo com 
muito orgulho, que tudo isso é uma 
conquista nossa, família e professoras! Não 
tenho palavras para agradecer todo o 
carinho, toda atenção, paciência e cuidado 
dedicados ao meu bem mais precioso. Fica 
aqui registrado, meu eterno obrigada! 
(Figura de coração) Foi um grande ano”. 

 
Tendo em vista o quantitativo de 

crianças avaliadas, entendemos ser 
pertinente apresentarmos um relatório 
avaliativo com vistas a refletirmos sobre o 
processo vivenciado ao longo do ano letivo. 
A escolha desse relato levou em 
consideração a regularidade da presença da 
criança no período letivo e sua participação 
efetiva nas propostas pedagógicas 
desenvolvidas com a turma. 

José Antônio (nome fictício) mostra-se 

um bebê bem afetuoso e seguro no ambiente 
da sala de aula. Demonstra boa receptividade 
ao que lhe é proposto: brinquedos, músicas, 
livros de histórias e jogos. Além disso, é bem 
expressivo no olhar. O bebê chegou bem na 
sala do Grupo I, acompanhado pela sua mãe 
e mostrando-se seguro ao novo espaço. 
Interagiu de modo satisfatório com as 
professoras e assistentes da sala, explorando 
o espaço e os brinquedos ofertados. Ao 
chegar já engatinhava e se apoiava na barra 
de ferro, nos puffs, na parede e nas pernas dos 
adultos para se levantar e se deslocar. No 
início de maio José Antônio nos surpreendeu 
andando pela sala e mostrando-se bastante 
alegre com a nova conquista. Presenciamos à 
seguinte cena: José Antônio andava, sorria, 
parava, batia palmas, repetindo o movimento 
algumas vezes. Durante as nossas rodinhas já 
repete alguns gestos de acordo com as 
cantigas, como na música do “Pintinho 

Amarelinho” e faz tentativas de imitar outros 

gestos. Recentemente, durante a rodinha, na 
cantiga da “Baleia” quando iniciamos a música 

ele pegou a baleia emborrachada para 
bebês e imitou o gesto que fazemos ao 

cantá-la, ratificando a sua apreensão 
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desses momentos vividos. Durante as 
interações e brincadeiras com as crianças e 
adultos ele se expressa apontando, 
balbuciando, no olhar e com muitos sorrisos. 
Em nossos momentos de refeições (lanche e 
almoço) José Antônio já identifica a chegada 
da merendeira: sorri, bate palmas, aponta, 
“nos dizendo” que entende ser o momento de 

alimentar-se. Esse é um momento de prazer e 
satisfação pois desde o inicio do ano come 
muito bem todos os alimentos ofertados no 
cardápio, exceto feijão, pois a família solicitou 
que fosse retirado pois observou alteração no 
processo digestivo. Atualmente alimenta-se 
com o cardápio servido aos alunos maiores de 
1 ano. Durante o semestre criamos a rotina 
para que o bebê se alimente sentado na 
cadeira de alimentação. Parabenizamos 
desde o início a organização da família quanto 
à mochila do aluno, o acompanhamento da 
agenda e a participação em nossa primeira 
reunião de sala.  

 
 Como observado, o processo 

avaliativo necessita ser individualizado e 
retratar as diferentes dimensões do 
desenvolvimento humano, valorizar as 
interações e as brincadeiras como eixos do 
trabalho pedagógico na educação infantil. A 
relação com a família é preponderante para o 
sucesso do trabalho pedagógico. 

Esse trabalho teve por pressuposto o 
conceito e concepção de criança que 
“observa, questiona, levanta hipóteses, 
conclui, faz julgamentos e assimila valores e 
que constrói conhecimentos e se apropria do 
conhecimento sistematizado por meio da 
ação” (BRASIL, 2017, p. 36).  Conforme o 
referido documento, isso só é possível na 
interação e mediação do outro, ou seja, nas 
interações com o mundo físico e social. Há 
necessidade de nos anteciparmos ao 
desenvolvimento, visto que não se deve 
resultar no confinamento dessas 
aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural ou espontâneo. 
Nesse sentido, é imperativo a postura ética e 
o compromisso profissional nas ações 

desenvolvidas com as crianças, tendo em 
vista a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas 
pedagógicas na Educação Infantil, tanto na 
creche quanto na pré-escola (BRASIL, 2017). 

É importante pontuarmos, também, 
que os desafios superados não foram 
poucos. A dinâmica curricular exige “jogo de 
cintura”, pois as relações de trabalho são 
tensionadas continuamente, uma vez que 
entre o planejamento e a efetivação do 
projeto, há necessidade de convencer o 
gestor ou a equipe pedagógica de que aquele 
material solicitado precisava ser comprado, e 
naquela quantidade; que a saída da sala 
ainda não era possível; que o cuidado com a 
higiene corporal da criança também é nossa 
responsabilidade, mas não exclusiva. As 
parcerias com as famílias nem sempre foram 
amigáveis, uma mordida, duas mordidas 
causam um tremendo alvoroço. A docência 
com bebês exige paciência, amor e 
dedicação, não no aspecto da missão, mas 
do profissionalismo que se exige na 
educação infantil. 
 
Considerações finais 

Na perspectiva de continuarmos a 
dialogar e refletir sobre nossas ações nesse 
espaço educacional e na luta por uma 
educação infantil de qualidade, amparada 
em ações planejadas e intencionais para 
esse público de 0 a 5 anos, compreendemos 
que essa experiência corresponde a uma 
possibilidade de organização curricular para 
o trabalho com bebês, todavia não é a única. 
Há necessidade de políticas públicas de 
formação continuada na qual se amplie o 
debate e a construção de estratégias para 
pensar a prática e esse cotidiano e que 
alcancem os docentes/profissionais atuantes 
nessa etapa da educação básica. 

Reconhecemos a importância da 
ação pedagógica com intencionalidade, no 
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compromisso ético profissional com as 
crianças e a parceria com as famílias nesse 
processo vivenciado ao longo de um ano. Foi 
imprescindível conhecer e reconhecer a 
criança e seus costumes, mesmo tão 
pequenos são sujeitos que se relacionam 
com a cultura e interagem com os adultos e 
pares, a partir da construção de um currículo 
possível, mediante a oferta de experiências e 
vivências significativas para todos. 

A educação física, em parceria com 
os professores regentes, colaborou com 
esse processo de acompanhando do 
desenvolvimento individual das crianças, na 
avaliação dos avanços e dificuldades 
apresentadas ao longo da permanência na 
sala de aula e demais espaços oferecidos. 
Consistiu em oferecer experiências de se 
movimentar, ações que promovessem as 
interações entre adulto e criança, sempre 
sob a supervisão e mediação do professor. O 
olhar cuidadoso para o movimento e as 
propostas intencionais favoreceu o 
desenvolvimento integral de cada criança. 

As crianças, na nossa avaliação, 
estenderam seus laços afetivos e ampliaram 
seus mundos, mediante um movimento 
integrado à família, no reconhecimento da 
importância desse espaço para a 
socialização e crescimento desses bebês. As 
aprendizagens estiveram presentes na ação 
intencional e consciente das crianças, na 
construção de sua identidade e autonomia ao 
brincar e se divertir durante as atividades do 
projeto. O processo de desenvolvimento foi 
potencializado mediante a exploração de 
texturas, sensações, movimentos, interação 
e descobertas durante a roda de músicas, a 
leitura de imagens e as conversas ao longo 
da rotina. Entre acalantos, carinhos e 
colinhos nos envolvemos com as crianças de 
forma prática e lúdica, oferecemos atividades 
que incentivaram sua curiosidade, 
imaginação, sua autonomia e a formação de 

valores, a partir de experiências prazerosas 
para nossas crianças. 

No que concerne à importância da 
BNCC para a educação, destaca-se a sua 
abrangência no âmbito nacional, incluindo as 
três etapas do ensino: infantil, fundamental e 
médio. No entanto, ela não pode ser vista 
como “aquela” que irá possibilitar 
oportunidades iguais de aprendizagens a 
todas as crianças e jovens. É necessário 
investimento público que qualifiquem os 
processos de aprendizagem. Quanto à 
relação da etapa da educação infantil, 
destaca-se a organização do currículo com 
base nos eixos “interações e brincadeiras”, 
trazidos nas Diretrizes Curriculares Nacional 
da Educação Infantil, e que envolvem esse 
cotidiano.  

Ressalta-se a importância do trabalho 
pedagógico com projetos como possibilidade 
de envolver e desenvolver os bebês e as 
crianças em sua integralidade, desse modo, 
preocupa-nos a fragmentação do currículo 
com os campos de experiência, de modo que 
os objetivos possam ser pensados 
separadamente, em atividades isoladas, sem 
um contexto e vivência dos sujeitos 
envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem. 

A ideia de apostilamento na educação 
infantil é uma perspectiva que não condiz 
com a concepção de criança e infância 
defendida. Essa possibilidade pode advir de 
leituras “equivocadas” da BNCC, bem como 
servir aos interesses de grandes grupos 
educacionais que desejam esse 
mercado/serviço educacional. O município de 
Vitória, conforme consulta realizada em 
2018, rejeitou a proposta de adoção do livro 
didático nessa etapa da educação básica. 

O ano de 2018 iniciou com grandes 
mudanças na vida e rotina dos bebês e suas 
famílias. Para a maioria dos pais foi um 
momento difícil, de separação, de 
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insegurança, de deixar nas mãos de pessoas 
desconhecidas ao seu convívio familiar o seu 
bem mais precioso, o filho. Para alguns 
bebês esse momento já pode iniciar de 
maneira prazerosa, tranquila, mas para 
outros foi um momento de muita inquietação, 
de sofrimento pela separação de seus pais. 
Vale lembrar que o sentimento dos pais pode 
influenciar a adaptação do bebê, pois se ao 
entregar o filho demonstram insegurança, 
medo, o filho pode sentir e se apropriar 
daquele sentimento, pois os pais são sua 
referência e segurança. Já os pais que se 
mantiveram tranquilos, os filhos puderam 
entender que este é um lugar bom para eles, 
facilitando sua adaptação/acolhida. 
 O cuidar e educar estão 
indissociáveis nesse espaço institucional, 
todavia o serviço das Assistentes (AEI) 
possuem particularidades que merecem 
nosso olhar e atenção. O trabalho realizado 
só foi possível tendo em vista a participação 
efetiva desse profissional e ele acaba sendo 
invisibilizado. Indicamos a necessidade de 
refletirmos sobre a importância do AEI para o 
sucesso pedagógico e o seu papel nas 
dimensões do cuidar e educar. O que é essa 
configuração colaborativa na sala? De que 
forma a avaliação perpassa o olhar desse 
profissional? Como se dá essa relação com 
a família, que a todo o momento é convidada 
a participar da “organização da bolsa” e das 
demandas pedagógicas? O que pode ser 
feito para melhorar o trabalho desenvolvido 
nesse coletivo da sala? Quais são as 
necessidades formativas desse profissional? 
Há necessidade de novas pesquisas que 
ajudem a compreender esses movimentos 
na educação infantil. 
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