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APRESENTAÇÃO

A Universidade Católica de Santos, por meio do Institu-
to de Pesquisa Científicas e Tecnológicas (IPECI), em parceria 
com o Comitê de Iniciação Científica, promoveu em outubro 
de 2019 a XIV Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, 
integrando a programação da XVI Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia.

A Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica é um 
espaço propício para exposição das pesquisas realizadas na 
Instituição pelos estudantes da graduação, fortalecendo o in-
centivo à prática científica, tecnológica e à inovação em todas 
as áreas do conhecimento.

Ao todo o evento contou com a apresentação de 60 tra-
balhos e com a participação de pesquisadores avaliadores que 
contribuíram para o diálogo acadêmico, o que possibilitou o 
enriquecimento das pesquisas realizadas. 

É com muita satisfação, portanto, que apresentamos os 
resumos expandidos resultantes dos trabalhos de pesquisa de 
Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação realizados por estudantes de graduação da 
Universidade Católica de Santos no período de 2018-2019.

Maurício Marques Pinto da Silva
Coordenador do Comitê de Iniciação Científica
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CONHECENDO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
QUE FICA NO ENTORNO DO CAMPUS D. IDÍLIO JOSÉ 
SOARES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS E SUA 
VISÃO SOBRE OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

DE ATENDIMENTO.

Alexandre H. Mirabelo de Freitas1 (IC VOLUNTÁRIO)
Maria Izabel Calil Stamato2 (ORIENTADORA)

Universidade Católica de Santos
Curso: Psicologia

1alexandrehmirabelo@outlook.com; 2alexandre.f@unisantos.br

RESUMO

A presente pesquisa, de caráter qualitativo, tem como objetivos conhecer o per-
fil da população em situação de rua adulta que fica próxima ao Campus e sua 
visão sobre os serviços de atendimento existentes. Para atingir estes objetivos, o 
estudo abrangeu inicialmente uma revisão bibliográfica de estudos e pesquisas 
sobre a população em situação de rua, a partir do levantamento de livros, arti-
gos científicos, monografias, dissertações, teses, vídeos, filmes, dados estatísti-
cos, relatórios técnicos, documentos oficiais, revistas, jornais, entre outros ma-
teriais. A segunda etapa foi uma pesquisa de campo com pessoas em situação de 
rua, utilizando entrevistas semiestruturadas, norteadas em roteiro sobre motivo 
de ida e permanência nas ruas, trajetória e dinâmica de vida nas ruas, relações 
familiares e sociais, visão sobre os serviços de atendimento. Os dados obtidos 
foram analisados com base na metodologia de análise de discurso, referenciada 
teoricamente na Psicologia Sócio-histórica. A meta é que os resultados con-
tribuam para o aprimoramento de políticas públicas para esta população, que 
acolham e atendam suas demandas específicas.

PALAVRAS-CHAVE

Psicologia e Políticas Públicas; Pessoas em situação de rua; Assistência Social.

1. INTRODUÇÃO

A presença de pessoas ocupando o espaço público das ruas tem proporção 
direta com o agravamento da desigualdade social e a redução das possibilidades 
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de inserção produtiva da população empobrecida, exigindo uma ação integrada de 
diferentes políticas públicas, articuladas em torno da assistência social.

Pesquisas oficiais sobre a população em situação de rua são dificultadas pelas 
próprias características de territorialização precária, e vulnerabilidades relacionadas 
ao desamparo diante das intempéries, insalubridade e insegurança de sua condição 
(VALENCIO et al, 2008).

A maioria dos estudos sobre população em situação de rua resume-se à quan-
tificação e, no máximo, caracterização socioeconômica desta população, sem apro-
fundar as investigações sobre os fatores subjetivos que determinam sua expulsão e 
permanência nas ruas. Essa realidade revela a invisibilidade social desta população 
no âmbito das políticas sociais (NATALINO, 2016).

Embora importantes para o conhecimento da realidade, esses dados são insufi-
cientes para conhecer as necessidades específicas e o sofrimento psíquico decorrente 
desta condição.

Essa constatação aponta a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a 
subjetividade desta população, os sentidos pessoais de sua permanência nas ruas e 
das vivências decorrentes dela, fundamental para a construção de novas tecnologias 
de cuidado e de políticas públicas que respeitem sua condição de sujeitos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O referencial metodológico deste estudo é a pesquisa qualitativa que, ao es-
tudar aspectos da realidade que não podem ser quantificados ou medidos, permite 
aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno estudado, e superar generalizações 
baseadas em dados estatísticos (ALVES, 1991). Conforme Guerra (2014), a pesqui-
sa qualitativa investiga valores, sentimentos e experiências, raiz do comportamento 
das pessoas, inseridas em um ambiente mutável, determinado por aspectos culturais, 
econômicos, sociais e históricos, não passíveis de controle.

A pesquisa documental, utilizada na primeira etapa do Subprojeto, abarcou le-
vantamento em bancos de dados científicos, como Scielo, BVS-Psi, Bireme, além de 
jornais, revistas, vídeos, relatórios técnicos, documentos legais, Cartilhas de Orien-
tação.

A pesquisa de campo abrangeu a coleta de dados sobre número e perfil da popu-
lação em situação de rua no território da pesquisa; observação participante; registros 
em diários de campo; e entrevistas semiestruturadas com os sujeitos definidos.

A observação participante, permitindo a integração do observador à sua obser-
vação, favorece o estabelecimento de vínculos e o conhecimento contextualizado dos 
fatores subjetivos e sentimentos associados à vivência nas ruas. O diário de campo 
fornece elementos para a análise, por meio do registro das observações realizadas e 
vivências percebidas em campo (TONEZER et all, 2012).

A entrevista semiestruturada possibilita a expressão espontânea dos sujeitos, 
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revelando conteúdos carregados de significados e sentidos, constitutivos de suas di-
versas configurações subjetivas (GONZÁLEZ REY, 1997).

A análise dos dados obtidos nas entrevistas teve como norte a metodologia da 
análise de conteúdo, com base no referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica 
(AGUIAR & OZELLA, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa documental sobre a temática resultou no levantamento de material 
significativo, com importantes subsídios estatísticos e teóricos para a análise dos da-
dos, realizada após as entrevistas com as pessoas em situação de rua. 

Após autorização da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Santos e aprovação pelo do Comitê de Ética da Universidade Católica de Santos (Pa-
recer 3.095.172), foram realizadas 17 entrevistas semiestruturadas. Agendadas pre-
viamente, foram gravadas e transcritas na íntegra depois da leitura e concordância do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visando garantir a fidedignidade dos 
discursos e a análise dos dados obtidos. 

A análise qualitativa resultou de diversas leituras flutuantes do material, por 
meio das quais foram identificados os pré-indicadores, posteriormente aglutinados 
em indicadores e articulados em Núcleos de Significação, conforme propõem Aguiar 
e Ozella (2006).

Os pré-indicadores foram temas que se repetiram com frequência nos discursos 
e se destacaram pela forte carga emocional. Uma nova leitura do material permitiu 
aglutinar os pré-indicadores na mesma categoria, seja por semelhança ou comple-
mentaridade, caracterizando os indicadores. A articulação e a correlação de indica-
dores semelhantes ou contraditórios possibilitou a identificação dos Núcleos de Sig-
nificação. Conforme Aguiar e Ozella (2006, p. 231): “Os núcleos resultantes devem 
expressar os pontos centrais e fundamentais que trazem implicações para o sujeito, 
que o envolvam emocionalmente, que revelem as suas determinações constitutivas”. 

A partir da sistematização e categorização das entrevistas foi possível Identificar 
e analisar qualitativamente 03 Núcleos de Significação: Motivo de irem para as ruas 
e Uso de Drogas; Equipamentos Públicos e Uso de drogas; e Contato com a família.

1. Motivo de irem para as ruas e Uso de Drogas: 12 (doze) indivíduos 
disseram fazer uso de drogas e 05 (cinco) deles relacionaram esse uso 
como motivo de irem para ruas.

Por causa das Drogas.[...] Eu vim pará nas ruas... Eu tenho um 
irmão aqui que trabalha nas “Docas”, ele se aposento, é aposenta-
do, ele mora lá na Piaçaquela, em Vicente de Carvalho (Guaru-
já). Ele me troxe para casa dele, então ele começo com confusão 
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cumigo, ele me falou que ia me trazer pra trabalhar, ai eu vim... 
Foi em noventa e dois, me chamou de vagabundo, que não sei o 
que tá pensando que é quem, só quer saber de beber, ai eu falei 
se eu vim pra cá pra você me dar um serviço, eu sou vagabundo? 
Cadê o serviço que você ia arrumá pra mim que até agora não 
saiu? (A.homem 46 anos)

Essa prevalência do uso de drogas na pesquisa também é evidenciada no recente 
Censo da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica que aponta que 84% das pesso-
as em situação de rua na Baixada Santista fazem uso de drogas.

2. Equipamentos Públicos e uso de Drogas

14 (catorze) pessoas disseram que os equipamentos cumprem seu papel no 
atendimento, já 03 (três) pessoas perceberam esses serviços como insuficientes ou 
que privilegiam uns em detrimento de outros.

O médico me colocou no soro e disse que ía vir a assistente social 
falar comigo e eu não ia dormir na rua naquele dia, depois ela foi 
lá e disse pra eu ir no outro dia às 9 horas falar com ela. Eu disse: 
Moça, vocês fazem campanha e tal pra tirar nós das drogas e eu tô 
aqui, muito difícil o que eu tô fazendo, e agora cadê a ajuda? Ela 
disse: Ahhh, você tem que arrumar um lugar prá dormir. Eu dormi 
na porta da Santa Casa e me disseram que conseguiram a vaga pra 
mim, mas não o vale transporte, daí eu vim até aqui a pé e quando 
cheguei aqui ninguém sabia dessa vaga, nem ligaram, tratam a 
gente que nem lixo (E., homem, 38 anos).

O discurso dos sujeitos corrobora os estudos de Varanda e Adorno (2004), que 
mostram que, mesmo dentro de uma lógica acolhedora, também há exclusão.

Sim no Seacolhe (Serviço Municipal de Acolhimento). A Guarda 
Municipal tá batendo na gente aquilo de sempre. As palhaçadas 
que eles fazem... A Prefeitura dá oportunidade pra todo mundo, 
agora pra nóis que somos Santista, nada. O Centro POP novo lá 
tudo errado, eu fui lá, dei vários “palpites”, mas não tem funcio-
nário. O Prefeito no primeiro dia estava lá, falando da univer-
salidade do serviço, mas, muitas vezes não pode tomar banho, 
tem uma sala áudio visual pra ninguém ver, entendeu? Esse dias 
eu fui lá, tinham três funcionários só, atendendo. (R.homem 36 
anos)

Isso mostra que muito do que se faz apenas reafirma a marginalidade dos indi-
víduos

A ausência, insuficiência ou inadequação de políticas públicas 
em relação ao processo de exclusão e vulnerabilidades cumula-
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tivas não significa somente uma posição de neutralidade ou in-
capacidade do Estado em lidar com o problema da população 
de rua, mas pelo contrário reafirma a penalização do indivíduo 
pela situação em que ele se encontra (VARANDA & ADORNO, 
2004, p.66-67).

3. Contato com a família

12 (doze) pessoas afirmaram ter bom relacionamento com familiares, mas 05 
(cinco) indivíduos disseram terem desavenças com estes, que causaram sua condição 
de rua.

Sim, eles me procuram, mas com 42 anos, a gente não tem mais 
cabeça pra ficar na casa dos “outros”, sendo sustentado. Às vezes 
você escuta tanta besteira, que é melhor ficar na rua, cara, nin-
guém é perfeito, você sempre tem desavenças em casa por causa 
da toalha na cama, qualquer coisa. Aí você pensa: tem o proble-
ma da droga, a visão ruim fica difícil que o outro te compreenda 
entre quatro paredes (M., homem, 48 anos).

Foi assim, meu segundo casamento não deu certo por causa de 
pinga, eu era carreteiro, minha carta venceu, teve uma crise aí 
no país que você sabe disso, 2016, 2017, aí fui morar numa pen-
são, acabou o dinheiro, já estou assim desde 2016 (J., homem, 
48 anos).

Esse dado evidenciou o peso do relacionamento afetivo como suporte e, muitas 
vezes, prevenção à situação de rua em si.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A correlação do material bibliográfico teórico com os dados das entrevistas 
revelou ambivalências e contradições. Por exemplo, a Política de Assistência Social 
explicita a função de cada profissional ao exercer diferentes atividades. Porém a de-
manda, muitas vezes, é outra e os recursos disponíveis são escassos para a realização 
dos objetivos propostos pela política pública. Ou que deveria haver maior articula-
ção entre os setores de Habitação, Saúde, Segurança e Assistência Social, o que não 
ocorre como deveria, provocando defasagem do trabalho em equipe de forma multi 
e interdisciplinar. 

Desta forma, o atendimento à população em situação de rua se torna muito pre-
cário e insuficiente, e as pessoas não aderem aos equipamentos. Estas não aderirem 
significa também que as políticas públicas estão desatualizadas em relação às suas 
atuais demandas e necessidades. A população em situação de rua precisa ser ouvida 
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sobre o porquê não adere aos serviços e tratamentos e então as políticas devem ser 
adequadas às suas necessidades e demandas.  

A organização, sistematização e análise dos dados obtidos permitiu atingir os 
objetivos propostos no Subprojeto de conhecer a realidade e ampliar o conhecimento 
sobre as pessoas em situação de rua no município de Santos. 

Espera-se que a integração dos resultados dos dois estudos - Conhecendo os ser-
viços de atendimento e a atuação do psicólogo junto à população em situação de rua no 
município de Santos -, que buscou investigar a visão do profissional sobre os serviços 
e a população em situação de rua, e Conhecendo a população em situação de rua que 
fica no entorno do Campus D. Idílio José Soares e sua visão sobre os serviços, programas 
e projetos de atendimento -, que estudou a visão da população de rua sobre a vida nas 
ruas e como vê os serviços contribua para a implementação de políticas públicas que 
atendam, de forma mais efetiva, as demandas e necessidades da população em situa-
ção de rua no município de Santos. 
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RESUMO

A presente pesquisa trata da etnia e gênero como fatores determinantes da po-
pulação em situação de rua. O objetivo é compreender se há mais negros e par-
dos em situação de rua em comparação com brancos, bem como observar a 
proporção em termos de gênero. Busca-se confirmar a hipótese de que existitam 
mais negros, pardos e mulheres nas ruas. A metodologia utilizada foi a de levan-
tamento bibliográfico de leis e textos acadêmicos, de modo exploratório. Con-
cluímos-se que as premissas que deram origem a pesquisa não necessariamente 
se concretizaram em sua totalidade, pois apesar de confirmamos que há mais 
negros e pardos nas ruas, com relação ao gênero, identificamos que mulheres e 
pessoas LGBTIQ têm mais facilidade em não permanecer nas ruas. 

PALAVRAS-CHAVE

Moradores de rua, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa de iniciação científica trata sobre etnia e gênero como fator 
determinante da população em situação de rua. Ela tem início com uma reflexão 
sobre como a globalização afetou a população de rua fazendo com que ela tenha 
aumentado consideravelmente. Procuramos, também, apontar os motivos que resul-
taram na situação de rua.  

Como o próprio título do trabalho indica, focaremos nos aspectos de gênero e 
etnia, além da sexualidade, uma vez que acreditamos que esse recorte é mais preju-
dicado na sociedade atualmente, devido ao patriarcado, desigualdade social e discri-
minação baseada no gênero. 

Na pesquisa inicial identificamos que em alguns casos existe dificuldade para 
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saber de quem é a competência para os serviços e assistência às pessoas em situação 
de rua; além disso, há necessidade de se acompanhar as políticas de reinserção dessa 
população na sociedade a fim de verificar se são devidamente aplicadas. 

Esta pesquisa teve início com a premissa de quem está majoritariamente na rua 
é a população negra e parda, além da comunidade T, já marginalizados pela socie-
dade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Utilizamos como metodologia o método explicativo, em conjunto com o le-
vantamento bibliográfico, utilizando-se como fonte de pesquisa as primárias como 
instrumentos nacionais de proteção às pessoas em situação de rua, dissertações e 
artigos e as fontes de pesquisa secundárias como livros, manuais e artigos de revisão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa foi dividida em quatro tópicos: 

1. Globalização e o aumento da população de rua
2. Quem está nas ruas? Seus motivos
3. Etnias como camada mais baixa da população
4. Gênero e sexualidade como fator de exclusão da sociedade
5. Competência para legislar e prestar serviços relativos à problemática das pes-
soas em situação de rua

No primeiro tópico, foi verificado que no Brasil não temos um censo oficial das 
pessoas em situação de rua para que se possa comparar ao longo dos anos se houve 
diminuição ou acréscimo desse número conforme a passagem dos governos. O que 
temos são organizações não-governamentais tentando mensurar essa população.  No 
segundo tópico observamos que a população em situação de rua tem como carac-
terística majoritária uma mudança brusca de sua vida cotidiana, cortando assim os 
laços familiares, algumas vezes até geográficos em função da mudança de estado ou 
cidades em busca de emprego. 

 No terceiro tópico, que abordou questões históricas, identificamos que após a 
escravidão, o Estado não procurou maneiras de assistir essa população em específico, 
o que fez com que as pessoas fossem amparadas pela Igreja. De fato até à Constituição 
Federal de 1988 o Governo Brasileiro se eximia dessa responsabilidade. Importante 
ressaltar aqui que em um país como o Brasil, de maioria de negros e pardos, devemos 
abandonar pensamentos arcaicos que fazem com que sejam necessárias cotas para 
conseguir atingir, ou pelo menos tentar, ter igualdade entre todos conforme diz a 
nossa Constituição Federal de 1988.

No quarto tópico, sobre gênero, verificamos que parte da população em situ-
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ação de rua é da comunidade LGBT, mas não existem pesquisas que aprofundem 
a questão. Com relação às mulheres, notamos que elas conseguem mais empregos 
informais, podendo assim ter meios de conseguir uma moradia mais fácil de que ho-
mens, chegando ao ponto de fazerem três trabalhos ao mesmo tempo. Já os homens 
utilizam-se mais do trabalho braçal, o que demanda uma maior carga horária e em 
alguns momentos uma remuneração mais baixa.

No quinto e último tópico, pesquisamos as leis de proteção às pessoas em si-
tuação de rua e constatamos que há instrumentos de proteção em âmbito federal, 
como, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social (8742/93 LOAS), o Decre-
to 7053/09, Política Nacional Para População Em Situação De Rua. Em aditivo, há 
instrumentos de proteção estaduais, como e Lei 16544/17, política de atendimento 
a população de rua atendendo ao decreto 7053/09, Lei 16279/16, plano estadual de 
educação, que objetiva implementar políticas de inclusão e permanência de jovens 
em situação de rua e a  Lei 9177/95.

Por fim, identificamos que a região da Baixada Santista possui legislações espe-
cíficas que visam positivar os direitos das pessoas em situação de rua. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão ao trabalho, podemos observar que as premissas que deram ori-
gem a pesquisa não necessariamente se concretizaram em sua totalidade. 

Enquanto à hipótese relacionada à população de rua  negra ou parda se mostrou 
verdadeira, tanto pelo levantamento bibliográfico feito tanto pelas observações nas 
ruas da Baixada Santista quanto pelos dados do Governo. 

Em relação à afirmação de que a maioria do Brasil é composta por mulheres, 
por vivermos em uma sociedade patriarcal e com violência a mulher, acreditávamos 
que essas iriam predominar nas ruas, mas essa hipótese não se tornou verídica, pois 
a maioria das pessoas em situação de rua são do sexo masculino. E as mulheres que 
estão na rua conseguem ter mais oportunidades de empregos que os homens, por 
isso não devem permanecer nas ruas por muito tempo. 

Por fim, esperamos que essa pesquisa, mesmo que sucinta, consiga ajudar a im-
plantação de políticas públicas e maior visibilidade a essa população em constante 
invisibilidade social. 
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RESUMO

Trabalhadores noturnos tendem a desenvolver doenças crônicas que influen-
ciam sua qualidade de vida. Pela inversão do ciclo vigília sono, esses trabalhado-
res apresentam dessincronização dos ritmos circadianos, que levam a redução 
do tempo total de sono e maiores oportunidades para se alimentar, aumentando 
assim o tempo de ingestão alimentar. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a relação entre o tempo de ingestão alimentar e dislipidemias entre 36 
mulheres profissionais de enfermagem com excesso de peso que trabalham em 
turnos noturnos fixos de 12x36 horas. Para isso foi realizado um ensaio clínico 
controlado randomizado, duplo cego, do tipo crossover intitulado ‘’Efeito da 
melatonina no sono e no metabolismo de trabalhadoras noturnas com excesso 
de peso’’ e para o presente estudo foram utilizados apenas os dados extraídos 
do baseline. Para avaliar a relação entre o tempo de ingestão alimentar e as dis-
lipidemias foram realizados os testes de proporções (qui-quadrado ou exato de 
Fisher). A idade média das participantes era de 39,8 anos (DP 6,3 anos), sendo 
a maioria casada e com pós graduação completa. A maioria eram técnicas de 
enfermagem (51,2%) e com tempo médio de trabalho no hospital pesquisado de 
8,3 anos (DP 4,5 anos). Ao realizar o teste de proporção, não foi verificada uma 
relação entre o tempo de ingestão alimentar com os marcadores dislipidêmicos. 
Embora a relação não tenha sido encontrada, sugere-se orientar as trabalhado-
ras noturnas a não se alimentar em horário próximo ao dormir como prevenção 
à sua saúde metabólica.

PALAVRAS-CHAVE

Ingestão alimentar, dislipidemias, trabalho noturno.
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho em turnos surge após a organização das sociedades e se intensifi-
ca durante a Revolução Industrial. Além disso, o advento da luz elétrica permitiu 
prolongar as atividades cotidianas, inclusive para o período noturno (REITER et al., 
2012). Sendo assim, o trabalho em turnos e, principalmente noturnos, se tornou in-
dispensável na sociedade atual com ritmo de trabalho de 24 horas (COELHO et al., 
2014).  

De acordo com Maynardes et al. (2009), diversos tipos de trabalhadores exer-
cem suas atividades profissionais por turnos, dando ênfase naqueles envolvidos na 
prestação de serviços de saúde, como os profissionais de enfermagem. Com os horá-
rios não convencionais e as longas jornadas de trabalho, estes trabalhadores acabam 
comprometendo negativamente o estilo de vida, principalmente a qualidade do sono 
e o comportamento alimentar. 

De acordo com Hemio et al. (2015), indivíduos que possuem esse horário de 
trabalho são predispostos a sofrerem alteração do ciclo vigília-sono podendo levar 
a uma redução do tempo de sono diário. Assim, com um sono de curta duração au-
mentam-se as oportunidades e o tempo disponível para comer, o que leva ao aumen-
to da ingestão alimentar (GARAULET et al., 2010).

Persson e Martensson (2006) em seu estudo analisaram como o tempo de inges-
tão alimentar pode desencadear diversas alterações à saúde decorrentes do trabalho 
em turnos e noturno. Além disso, esse esquema laboral pode comprometer horários 
e frequência das refeições e as preferências alimentares. Estudos associam o consu-
mo alimentar noturno a uma elevada taxa de obesidade e diversas consequências 
metabólicas como as dislipidemias, isto é comer durante um período normalmente 
programado para dormir pode provocar prejuízos para saúde metabólica (BARON 
et al., 2013; COLLES et al., 2007; KINSEY et al., 2015). 

Dentro desse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a relação entre 
o tempo de ingestão alimentar e as dislipidemias entre profissionais de enfermagem 
com excesso de peso que trabalham em turnos fixos de 12x36 horas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Tipo de estudo

Trata-se de um ensaio clinico controlado randomizado, duplo cego, do tipo 
crossover, intitulado ‘’Efeito da melatonina no sono e no metabolismo de trabalha-
doras noturnas com excesso de peso’’ (MARQUEZE, 20171). Para o presente estudo 

1 MARQUEZE, E. C. Efeito da melatonina no sono e no metabolismo de trabalhadoras noturnas com 
excesso de peso [Projeto de pesquisa - Pós-doutorado Júnior]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, 
USP, 2017. (CNPq nº 150781/2017-2)
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foram utilizados apenas os dados extraídos do baseline. 

2.2. População e amostra

Estudo realizado com 36 profissionais de enfermagem com excesso de peso, que 
trabalhavam em um hospital de grande porte, apenas em turnos noturnos fixos, no 
sistema de 12x36 horas (12 horas no turno da noite, das 19:00 às 07:00 seguido de 
36 horas de folga), no município de São Paulo/SP. A força da amostra foi calculada 
a priori; tendo como referência para a realização do teste de proporção, um nível de 
significância de 5% (erro α = 0,05) e uma força amostral de 90% (erro Beta), a amos-
tra calculada foi de 34 pessoas (G*Power).

2.3. Coleta de dados

A coleta de dados do baseline foi realizada de abril a novembro de 2018, sendo 
que o instrumento de coleta continha perguntas sobre características sociodemográ-
ficas, de trabalho, saúde e estilo de vida. Os questionários eram do tipo auto-aplicá-
veis, portanto foram preenchidos pelas próprias participantes, porém a pesquisadora 
responsável pela coleta de dados estava presente para esclarecimento de eventuais 
dúvidas, sem interferir nas respostas das mesmas. Após a aplicação dos questioná-
rios, as participantes foram avaliadas nos parâmetros antropométricos. 

2.4. Análise dos dados

O tempo de ingestão alimentar foi obtido por meio de um diário alimentar de 
24 horas em um dia de trabalho e um dia de folga, e posteriormente categorizados 
segundo critério proposto por Kogevinas et al. (2018). De acordo com os autores, 
um intervalo menor que duas horas entre a última refeição e o horário de dormir é 
considerado prejudicial para a saúde metabólica. No dia de trabalho, foi considerada 
a última refeição realizada antes do sono diurno, uma vez que as participantes saiam 
do trabalho às 7:00h e normalmente dormiam por volta das 10:00h. Para algumas, 
essas refeições foram realizadas ainda no trabalho e para outras em casa antes de irem 
dormir. No dia de folga o sono era noturno, então foi considerada a última refeição 
realizada a noite pelas participantes.

Os parâmetros dislipidêmicos (colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, 
VLDL-colesterol e triglicerídeos) foram obtidos por meio da análise de sangue cole-
tado após jejum de 12 horas, bem como após um sono noturno de no mínimo seis 
horas. Todas foram orientadas a realizar a coleta de sangue em seus dias de folga 
ou entre os plantões noturnos após dormirem à noite; nenhuma das participantes 
coletou o sangue após o plantão noturno. Todos os parâmetros foram categorizados 
segundo os critérios da Sociedade Europeia de Cardiologia - European Society of 



25

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Cardiology (ESC), tendo como classificação para fator de risco: colesterol total ≥ 190 
mg/dl, LDL ≥ 115 mg/dl, HDL < 40 mg/dl e triglicerídeos ≥ 150 mg/dl. Embora a 
concentração de VLDL não esteja incluída nos critérios da ESC, esta vem sendo uti-
lizada como um preditor para as doenças cardiovasculares, sendo valores acima de ≥ 
30 mg/dl negativos à saúde. 

As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências absolutas e re-
lativas, já as variáveis quantitativas pela média e desvio-padrão. Para avaliar a relação 
entre tempo de ingestão alimentar e as dislipidemias foi realizado o teste de propor-
ções (qui-quadrado ou exato de Fisher, de acordo com o número de sujeitos). O nível 
de significância adotado em todos os testes foi de 5%, sendo os mesmos realizados 
no Stata 12.0.

2.5. Aspectos éticos em pesquisa

As questões éticas relacionadas à pesquisa com a participação de seres huma-
nos foram devidamente respeitadas e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
- TCLE para as participantes foi redigido tendo em vista a Resolução 466/2012. O 
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pú-
blica da USP (2.450.682), bem como pelo Comitê de Ética do hospital pesquisado 
(2.489.636).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A idade média das participantes era de 39,8 anos (DP 6,3 anos), sendo a maioria 
casada, com pós-graduação completa, com renda familiar acima de R$ 5.000,00, com 
crianças menores de 14 anos em casa e a maioria das crianças com idade entre 6 e 14 
anos. Em média, 3,2 pessoas (DP 1,2 pessoas) residiam na casa das participantes da 
pesquisa, incluindo ela, porém apenas 1,9 pessoas (DP 0,6 pessoas) contribuíam para 
a renda familiar.

O perfil sociodemográfico da amostra estudada é semelhante ao encontrado por 
Correa et al. (2012). De acordo com os autores, um poder aquisitivo relativamente 
alto pode ser explicado pelo fato da maioria ser casada, aumentando assim a renda 
familiar. Além disso ter um grau de escolaridade elevado pode influenciar direta-
mente na condição econômica, assim como verificado no presente estudo. 

A maioria das participantes eram técnicas de enfermagem, uma grande pro-
porção relatou trabalhar à noite para conciliar o trabalho com o cuidado da casa e/
ou filhos, seguido de aumentar os rendimentos e porque gosta. O tempo médio de 
trabalho no hospital pesquisado das participantes era de 8,3 anos (DP 4,5 anos) e no 
turno noturno de 5,6 anos (DP 3,8 anos).

O índice de massa corporal médio era de 30,2 kg/m² (DP 3,6 kg/m²), indicando 
obesidade entre as participantes. Três em cada quatro participantes relataram que seu 
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peso aumentou no último ano (76,4%), sendo que em média, esse ganho de peso foi 
de 7,0 kg (DP 3,9 kg).

De acordo com Hemio et al. (2015) e Perry et al. (2015), o padrão alimentar dos 
trabalhadores em turnos sofre alterações em virtude da inversão do ciclo vigília-so-
no. Esses trabalhadores possuem uma ingestão de alimentos de fácil preparo e baixa 
qualidade nutricional. Estudos mostram que comer durante um período normal-
mente programado para dormir pode resultar em ganho de peso e provocar prejuízos 
para a saúde metabólica (BARON et al., 2013; COLLES et al., 2007). Além disso, os 
trabalhadores noturnos normalmente apresentam sono de curta duração. De acordo 
com Reiter et al. (2012) a redução da duração do sono está associada ao aumento da 
obesidade, além disso, um sono de má qualidade também contribui para o ganho de 
peso (VAN CAUTER E KNUTSON, 2008).

Os parâmetros dislipidêmicos médios das participantes apresentaram valores 
de referências desejáveis (Tabela 1).

Tabela 1 – Dados relacionados aos parâmetros dislipidêmicos das profissionais de enfermagem 
noturnas com excesso de peso. São Paulo, 2019. 

Fonte: da autora (2019).

Um dos primeiros estudos relacionando o trabalho noturno com os aspectos 
dislipidêmicos foi conduzido por Romon et al. (1993) em que foi verificado que os 
trabalhadores em turnos são indivíduos mais predispostos a desordens metabólicas 
e nutricionais, as quais incluem prejuízos dislipidêmicos. Em estudo mais recente 
conduzido por Crispim et al. (2007), os autores constataram que essa predisposição 
se dá pelo aumento da produção de lipídios no sangue durante à noite, relacionado a 
ingestão alimentar inadequada, influenciam no aparecimento de dislipidemias. Tais 
dados sugerem que a amostra estudada talvez não tenha uma alimentação inade-
quada, merecendo uma investigação aprofundada dos padrões alimentares dessas 
trabalhadoras.

O horário médio da última refeição antes de dormir após o plantão noturno 
foi às 7:44 horas (DP 1:41 horas) e o horário médio de dormir foi às 10:00 horas 
(DP 1:15 horas), com intervalo médio entre alimentar-se e dormir de 2:14 horas (DP 

Variáveis Média Desvio-padrão 
Parâmetros dislipidêmicos   

Colesterol total 182,3 mg/dl 31,9 mg/dl 

LDL 107,9 mg/dl 30,5 mg/dl 

HDL 53,5 mg/dl 11,9 mg/dl 

VLDL 20,9 mg/dl 6,5 mg/dl 

Triglicerídeos 107,8 mg/dl 50,2 mg/dl 
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1:33 horas). Já no dia de folga, o horário médio da última refeição antes de dormir 
foi às 21:41 horas (DP 1:46 horas) e horário médio de dormir foi às 00:10 horas (DP 
1:58 horas), com intervalo médio entre alimentar-se e dormir de 2:22 horas (DP 1:34 
horas). Ao realizar o teste de proporção para avaliar a relação entre tempo de in-
gestão alimentar e as dislipidemias, observou-se que um tempo de ingestão alimen-
tar menor que duas horas no dia de trabalho não teve diferença nas proporções do 
colesterol total (p=0.5), do LDL-colesterol (p=0.2), do HDL-colesterol (p=0.4), do 
VLDL-colesterol (p=0.8) e do triglicerídeos (p=0.7) em relação ao tempo de ingestão 
alimentar maior que duas horas. Observou-se também que um tempo de ingestão 
alimentar menor que duas horas no dia de folga não teve diferença nas proporções 
do colesterol total (p=0.9), do LDL-colesterol (p=0.6), do HDL-colesterol (p=0.7), do 
VLDL-colesterol (p=0.9) e do triglicerídeos (p=0.7) em relação ao tempo de ingestão 
alimentar maior que duas horas.

De acordo com o estudo de Kogevinas et al. (2018), a vida moderna envolve 
padrões alimentares irregulares e inadequados, tais como comer tarde da noite, estão 
associados com efeitos adversos à saúde. Esse estudo mostra que alimentar-se e dor-
mir em um intervalo menor que duas horas é prejudicial para a saúde metabólica. 
Ao analisar os dados, constata-se que a amostra estudada não possui intervalo entre 
alimentar-se e dormir menos que duas horas, o que podemos considerar como um 
hábito benéfico e preventivo para a saúde metabólica das mesmas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo, não foi verificada uma relação entre o tempo de ingestão 
alimentar com os marcadores dislipidêmicos. No entanto, vale ressaltar que uma 
alimentação saudável e um menor tempo de ingestão alimentar estão associados a 
menores níveis de problemas metabólicos, tais como as dislipidemias. Dessa forma, 
embora tal relação não tenha sido encontrada, sugere-se orientar as trabalhadoras 
noturnas a não se alimentar em horário próximo ao dormir como medida preventiva 
à sua saúde metabólica. 

É igualmente importante salientar que a dessincronização circadiana decorren-
te da exposição ao trabalho noturno é um fator de risco à saúde metabólica, sendo 
estes problemas pouco abordados. Ressalta-se que mais estudos são necessários para 
que sejam propostas ações assistenciais para esse tipo de esquema laboral.
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RESUMO

Esse estudo teve como objetivo mapear as entidades de acolhida e analisar a 
situação socioeconômica de migrantes forçados na cidade de Santos. Participa-
ram de entrevistas exploratórias líderes de organizações filantrópicas, um fun-
cionário do município de Santos e 15 migrantes forçados de diferentes naciona-
lidades. Das entidades entrevistadas nenhuma delas acolhe ou tem uma política 
particular para migrantes forçados devido a inexistência de recursos financeiros 
e, adicionalmente, a prefeitura de Santos não tem qualquer política pública ou 
orçamento para esta população. Para sobreviver, a maioria dos migrantes força-
dos entrevistados vendem pequenas mercadorias nas ruas de Santos em condi-
ções difíceis e desumanas, atuam na informalidade. A ausência de entidades de 
acolhida públicas e privadas no município de Santos amplia a vulnerabilidade 
social dos migrantes forçados mais vulneráveis, sem locais para acolhimento, 
comida, com problemas de saúde e às vezes vítimas de violência. Diante dessa 
realidade grave a integração local é comprometida. Faz-se necessária a elabo-
ração de políticas públicas municipais visando o processo de integração local 
de migrantes forçados considerando o acolhimento, alimentação, questões de 
saúde, oferta de curso do idioma local, curso de capacitação profissionalizante 
e, enfim, o emprego digno. A não integração local de migrantes forçados  pode 
se transformar a curto, médio e longo prazo em fator de risco para adoecimento 
destes e conflitos entre a população local e os migrantes forçados. 

PALAVRAS-CHAVE

Migração forçada; acolhimento; refugiados.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) e o Alto Co-
missariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o Brasil reconheceu 
em 2018, 1.086 Migrantes Forçados (MFs) de diversas nacionalidades. Com isso o 
Brasil atinge a marca de 11.231 pessoas reconhecidas como MFs. Segundo o ACNUR 
há no mundo 25,9 milhões de refugiados e ao final de 2018, cerca de 70,8 milhões de 
pessoas foram forçadas a deixar seus pais de origem, motivadas por diferentes tipos 
de conflitos. O ano de 2018 foi o maior em número de solicitações de reconheci-
mento de condição de refugiado, isso porque o fluxo venezuelano de deslocamento 
aumentou. No total, foram mais de 80 mil solicitações, sendo 61.681 de venezuela-
nos. As condições em que essas pessoas chegam são de extrema vulnerabilidade, sem 
alimentos e roupas(ACNUR E CONARE, 2019). O objetivo geral desta pesquisa é 
mapear as Entidades de Acolhida e analisar a situação socioeconômica de Migrantes 
Forçados na cidade de Santos. Assim, a pesquisa pretende: 1. Identificar as entidades 
de acolhida de migrantes forçados na cidade de Santos; 2. Verificar a presença dos 
migrantes forçados na cidade de Santos; 3. Analisar a situação socioeconômica de 
Migrantes Forçados em Santos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A presente pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória (CAMPOS 2001). 
Utilizamos para a coleta de informações as entrevistas semiestruturadas com foco 
em: (i) Trabalho e Renda; (ii) Moradia, Violência e Saúde. Dividimos em dois grupos 
as pessoas entrevistadas: a) trabalhadores em entidades de acolhida b) migrantes for-
çados. Os entrevistados do primeiro grupo foram convidados via abordagem direta 
e para o segundo grupo utilizamos a técnica snow ball na qual cada entrevistado 
propôs um novo participante de sua rede de contatos para a pesquisa. As entrevistas 
foram realizadas a partir de um roteiro semiestruturado adaptado aos entrevistados e 
contexto de interação. As entrevistas ocorreram em locais determinados pelos entre-
vistados prezando pelo seu conforto. As informações foram anotadas e transcritas no 
editor Microsoft Word. Algumas entrevistas procederam no idioma francês, idioma 
nativo do entrevistador e de parte dos entrevistados, visando facilitar a comunicação 
entre entrevistador e entrevistado.

Os dados descritivos são apresentados omitindo-se a identificação dos partici-
pantes para atendimento às normativas éticas de pesquisa com seres humanos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quinze homens migrantes forçados de diversas nacionalidades foram entrevistados 
dos países Haiti, Mali e Senegal, de idade estimada entre 20 a 40 anos e todos de cor negra. 
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3.1 Trabalho e Renda

A maioria dos entrevistados não têm emprego formal, ou seja, emprego com 
carteira assinada. Treze entrevistados sobrevivem com a venda de relógios, bijuterias, 
rádios e outros objetos nas ruas e praias da Baixada Santista. As mercadorias são 
compradas em São Paulo (Rua 25 de março e Bairro Brás) com capital inicial entre R$ 
100,00 e R$ 1.000,00 reais. Nenhum possui alvará para vender nos espaços públicos 
ou espaço fixo para exercer a venda e por isso são obrigados a percorrer quilômetros 
vendendo os produtos a fim de evitar apreensão das mercadorias pela guarda munici-
pal e polícia militar, além das ameaças e agressões de donos de estabelecimentos que 
não aceitam a sua proximidade. Alguns destes caminham mais de 14 quilômetros ao 
dia e  trabalham em condições que comprometem a saúde: chuva e sol, de segunda a 
domingo, todos os dias do mês, de janeiro à dezembro “porque temos clientes todos os 
dias e nós não temos também os clientes todos dias” não sabem qual dia é melhor para 
vender, “só Allah1”, disseram alguns deles. Parte desses homens têm que sobreviver e 
ajudar a família no Brasil, enquanto outros ajudam mulher e crianças que se encon-
tram com renda insuficiente ou quase inexistente no país de origem. Às vezes, não 
tem qualquer alimento para comer porque as vendas foram prejudicadas e quando 
essa situação perdura há dificuldades para o pagamento das contas e o auxílio das 
famílias. Esses comerciantes ambulantes têm características aparentes fáceis de iden-
tificar: vendem enquanto caminham, tem pouco tempo para comer e se alimentam 
em restaurantes de baixo custo; o que dificultou as entrevistas. A maioria não tem 
domínio da língua portuguesa. Eles têm muitas dificuldades financeiras apesar de 
trabalhar na rua e devido a renda ser insuficiente.  Apenas dois entrevistados traba-
lham com carteira assinada em um restaurante como garçom e auxiliar de serviços 
gerais, eles recebem um salário mínimo que permite que vivam e ajudem a família 
que ficou no país de origem. Não há horário fixo nem horas extras remuneradas, o 
que significa que a finalização da jornada depende de benevolência do superior ou 
de seu representante, o único intervalo é para o momento de almoçar. Pela mesma 
função estes estrangeiros recebem menos do que seus colegas de trabalho brasileiros, 
e ainda são mais exigidos quanto ao trabalho. A carga horária extensa não permite 
possibilidade para busca de uma renda complementar, o chamado “bico”. “Nós não te-
mos outra escolha, precisamos sobreviver e ajudar as famílias” disseram. Identificamos 
nesta etapa as seguintes questões: 1. Há evidente dificuldade na comunicação, mesmo 
para aqueles que estão no Brasil há mais de 1 ano. Esta dificuldade resulta na falta de 
oportunidades de emprego, que exigem compreensão do português. 2. Para os que 
trabalham com carteira assinada, a integração é prejudicada devido às condições de 
trabalho- carga horária e salário- este último inferior ao dos brasileiros.  

1 Allah é a representação máxima da religião islâmica.  



33

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

3.2 Moradia, Violência e Saúde

O custo de vida na cidade excede o salário mínimo, o que resulta na incompa-
tibilidade da renda média dos migrantes forçados com a residência na região. Para 
quem não pode alugar ou comprar uma residência da região, resta a opção de alu-
gar um quarto ou uma casa compartilhada com outras pessoas em situação similar, 
abrindo mão da privacidade e conforto. Eles alugam em conjunto um quarto, por falta 
de dinheiro suficiente e pela própria segurança de viver em grupo. Custear o aluguel 
é a prioridade para eles além da segurança habitacional, pois recebem ameaças de 
locador quando atrasam o pagamento de aluguel, contrariamente aos outros mora-
dores brasileiros. Mesmo aqueles que de algum modo poderiam pagar pelo aluguel 
de uma casa encontram dificuldades devido às exigências para a contratação: fiador, 
três meses de depósito, seguro fiança, e, por fim, o preconceito por serem migrantes.  
Às vezes as condições de moradia são inadequadas em tamanho, higiene e segurança. 
A violência é outro fator a ser considerado na vida dos migrantes forçados. Primei-
ramente, a população local não é suficientemente informada sobre os direitos destas 
pessoas e consequentemente, emitem opiniões discriminatórias. As forças policiais 
(guarda municipal, civil, fiscalização) realizam operações em busca dos vendedores 
informais de forma desigual e discriminatória na perspectiva destes migrantes. No 
ato da apreensão dos objetos, os migrantes são discriminados pela sua origem, trata-
dos de forma mais hostil, enquanto os brasileiros têm apenas os produtos recolhidos. 
A maior e grande violência é a experiência de racismo que não existia no país de 
origem, onde não havia diferença atribuída à cor. No Brasil estes entrevistados apren-
deram a diferença entre ‘preto e branco’, o que para eles é muito forte, sofrido. Eles 
estão inseridos em uma discriminação social e racial que já existe.

Os migrantes forçados, devido a busca por proteção, podem chegar ao país com 
problemas de saúde de âmbito físico e mental. Por conta disso, em muitos casos se 
faz necessário o atendimento multidisciplinar que integra psicologia, psiquiatria (em 
alguns casos) e clínica médica. Entretanto, estas pessoas enfrentam problemas para 
conseguir o atendimento por conta do idioma, que dificulta a comunicação ainda na 
recepção do hospital nos casos de atenção terciária. Se o migrante liga para o serviço 
192 (samu) na cidade de Santos, não há redirecionamento do atendimento para alguém 
que fale o idioma do solicitante. Embora estes tenham o direito ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), há dificuldades no acesso aos serviços de saúde por parte dessa popula-
ção que tem vulnerabilidades específicas (idioma e cultura, condições de vida e saúde). 
Na Atenção Primária os serviços não estão preparados e capacitados a atender essa 
população. “É uma perda do tempo ir à UBS, ninguém se preocupou a entender o que 
falo, preciso tomar remédio sozinho, mesmo sabendo as consequências” é uma fala que 
ilustra a situação verbalizada por muitos deles. Por fim, a falta de compreensão sobre a 
cultura destas pessoas pode gerar situações complexas, como, por exemplo, quando há 
uma restrição sobre o exame físico no qual o médico deve tocar o paciente.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O status cultural do país acolhedor do Brasil refere-se à legislação para o mi-
grante forçado. A lei brasileira protege esta população, mas ao mesmo tempo o Es-
tado é deficiente no campo da integração. A Baixada Santista é desprovida de polí-
ticas públicas municipais de atenção ao migrante forçado e atenção ofertada a essa 
população. Como resultado o migrante forçado sofre em decorrência da ausência de 
entidades de acolhida e de inexistência das políticas públicas para seu acolhimento e 
integração local na baixada santista. Políticas públicas que considerem as necessida-
des do migrante forçado no âmbito  emergencial são essenciais aos recém chegados, 
como abrigamento especifico, alimento, atenção à saúde e para a sua integração local 
e social, ações de médio e longo prazo, como abordagens sensíveis às necessidade de 
aprendizado do idioma e qualificação ao trabalho. Para os recém-chegados ao Brasil 
em situação de vulnerabilidade social a cordialidade é muito importante e fonte de 
recuperação da esperança perdida. Como aluno migrante forçado sinto essa falta na 
minha pele todos os dias. Se faz necessária o planejamento e implantação de ações e  
políticas públicas voltadas ao migrante forçado para que a projeção de um fluxo cada 
vez maior não se transforme em crise.  
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RESUMO

A presente pesquisa objetiva identificar e analisar a qualidade dos espaços pri-
vados livres de uso público na cidade de Santos, e as possíveis medidas que pos-
sam promover a melhoria da mobilidade urbana e da geração de espaços públi-
cos de qualidade, relacionados com a caminhabilidade e o direito à cidade. Por 
meio do estudo de um conjunto de edifícios selecionados, no bairro do Gon-
zaga, em Santos, realizou-se a análise do contexto em que isto ocorreu e sobre 
quais regramentos esses espaços foram criados. Esta área se tornou, ao longo do 
século XX, sobretudo até a década de 1980, a de maior concentração de espaços 
privados de uso público, notadamente pórticos e galerias comerciais, majorita-
riamente em condomínios verticais. Foram relacionados os resultados obtidos 
referentes às edificações em questão, no tocante à qualidade desses espaços e 
viabilidade de sua perpetuação e aprimoramento, em termos de desenho urba-
no e fruição pública, de forma a contribuir com a formulação de políticas que 
visem enfrentar situações de degradação dessas áreas, assim como a da criação 
de novas áreas livres de uso público, a partir do conjunto consolidado.

PALAVRAS-CHAVE

Caminhabilidade, Mobilidade, Gonzaga.

1. INTRODUÇÃO

O bairro do Gonzaga, na cidade de Santos, é um dos bairros mais importantes 
para a história da cidade. Próximo à orla marítima, ele atrai a população santista em 
busca de lazer e de compras, devido ao seu centro comercial, onde se concentra gran-
de variedade de comércios, galerias e shoppings centers. O bairro é um dos cartões 
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postais da cidade, desde muitas décadas atrás, quando possuía seu comércio ainda 
voltado somente para o turismo, com inúmeros hotéis e restaurantes.

A atmosfera do bairro, que é atualmente tão convidativa à mobilidade de pe-
destres e ao lazer, é em boa parte advinda do grande número de espaços livres de 
uso público em propriedades privadas, que são compostos por marquises sobre as 
calçadas, pórticos e passagens intraquadras nas galerias comerciais. As áreas livres, 
além de serem muito favoráveis para a mobilidade do bairro e para sua vitalidade, 
contribuem para a economia do comércio local, pois os espaços livres servem de área 
de transição entre o espaço público e privado, aproximando assim a população do 
comércio, abrigando os transeuntes das intempéries. 

Em Santos, o uso das áreas livres de uso público em propriedades privadas co-
meçou a aparecer por volta de 1942 com pórticos em uma rede de hotéis na orla da 
praia do Gonzaga, na época os cassinos atraíam muitos visitantes para a cidade e os 
hotéis estavam em alta, fazendo do mesmo um ótimo investimento imobiliário no 
bairro. 

Posteriormente, as áreas livres voltaram a ser construídas no bairro, na tipologia 
de galeria por volta dos anos 60, com a galeria Ipiranga. Devido ao fechamento dos 
cassinos pelo Governo Federal, no ano de 1946, a dinâmica do bairro se alterou, e 
a tipologia mista de edificações verticalizadas de residência com térreo comercial e 
sobrelojas começou a ser amplamente utilizada no bairro. 

O sistema de térreos livres se faz então muito eficiente na área, sendo o Gonzaga 
a única área na cidade onde esta tipologia se proliferou e obteve sucesso, mesmo ela 
não sendo resultante de normativas ou apoio do poder público para criar tais espa-
ços, diferentemente do centro de Santos, que possuiu normas para a área, mas não se 
conseguiu criar um sistema de sucesso.

Assim, esta pesquisa objetiva analisar o sistema de áreas livres de uso público 
do Gonzaga, por meio do estudo de dezesseis edificações selecionadas do bairro, que 
compõem o conjunto de pórticos, marquises e galerias comerciais. Procura-se, tam-
bém, coletar informações suficientes, para que se possa compreender a motivação 
que levou à criação das edificações com áreas livres na região, de forma a contribuir 
para a construção de políticas de caminhabilidade mais efetivas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Ao iniciar a pesquisa, foi selecionada a bibliografia existente sobre a temática 
proposta, contemplando artigos e livros, sendo os de maior relevância para a pesqui-
sa o livro “Privately Owned Public Space: The New York City Experience de Jerold S. 
Kayden”, de 2000, e o artigo “Urbanismo sob pórticos e suas repercussões nos casos 
de NY RJ e Santos”, escrito por José Marques Carriço e Ana Helena Salvi, em 2018, 
e ainda não publicado. Posteriormente partiu-se para os estudos de caso, que foram 
realizados sobre dezesseis edifícios no bairro do Gonzaga, escolhidos de acordo com 
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a identificação da existência de áreas privadas de uso público e sua importância no 
bairro segundo sua relação com a malha urbana existente. Além da observação e re-
gistro fotográfico das edificações, as informações obtidas foram insuficientes, como 
já era esperado, e para ter um entendimento completo do que causou a onda de cria-
ção dos espaços livres públicos, em áreas privadas, no Gonzaga, foi preciso pesquisar 
mais profundamente em registros dos imóveis com a prefeitura.

Iniciou-se então a busca de informação sobre os lotes dos respectivos imóveis, 
nos arquivos da Prefeitura de Santos, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Edificações mais especificamente. Foram analisadas, portanto, as fichas de obras e 
emplacamento dos edifícios, e assim conseguiu-se filtrar as informações que foram 
qualificadas como interessantes para a pesquisa. A partir desse procedimento, foi 
elaborado um quadro contendo os números dos processos que foram selecionados 
como prováveis de possuir informações importantes sobre as áreas livres de uso pú-
blico. A etapa seguinte foi dedicada para a análise de cada processo selecionado an-
teriormente, nos arquivos da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em busca de 
se obter mais informações sobre as normativas específicas que estavam em vigor no 
momento da aprovação dos projetos. Os processos foram consultados e fotografados, 
por meio de várias visitas à FAMS, sendo as informações armazenadas, de acordo 
com a disponibilização para consulta.

A partir de todas as informações coletadas, foi feita a sistematização dos dados 
e foram criados produtos para sintetizar as informações mais importantes. Assim foi 
produzido um modelo de ficha padrão (Anexo 1), que tivesse os principais dados de 
cada edifício dentro de um mesmo modelo, para organizar os resultados das pesqui-
sas da melhor forma com o objetivo de facilitar o acesso, compreensão e comparações 
para quem utilizar as informações posteriormente. Adicionalmente foi produzido 
um mapa que incorpora todos os edifícios estudados, com suas devidas plantas do 
nível do térreo e consequentemente suas áreas livres públicas sintetizadas, e relacio-
nadas às vias de circulação, inseridos na malha urbana do centro comercial do bairro 
do Gonzaga. 

Por último foram desenvolvidos os textos, condensando todas as informações 
discutidas anteriormente e conectando as informações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a melhor compreensão do sistema de espaços livres existente no Gonzaga, 
e das características que possibilitaram sua criação e consolidação dentro da ma-
lha urbana da cidade, foi realizada a análise de dezesseis edificações identificadas 
no bairro, como possuidoras de pórticos, marquises e galerias comerciais, como ele-
mento de transição entre o espaço público dos logradouros e o espaço privado do 
comércio e portarias dos condomínios e hotéis. A escolha das edificações foi feita 
de acordo com a sua relação com a malha urbana e viária existente, e seus devidos 
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impactos em termos urbanos e ambientais, no dinamismo da economia local, e nos 
acessos e caminhabilidade. 

A partir de todas informações coletadas, foi produzido o mapeamento das edifi-
cações selecionadas dentro da área demarcada dentro do bairro, exibindo suas plan-
tas esquematizadas, conforme apresentado na Figura 1. Também foram produzidas 
fichas informativas individuais de cada estudo de caso, para sintetizar as informações 
mais importantes de maneira que facilitasse o acesso e a compreensão das informa-
ções reunidas durante a pesquisa. Na Figura 2 apresenta-se uma das fichas produzi-
das como modelo de exemplificação.  

Figura 1: Mapeamento do Sistema de Áreas Livres do Gonzaga. 

Fonte: Elaboração própria (2019).
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Figura 2: Modelo Ficha Informativa dos estudos de caso. 

Fonte: Elaboração própria (2019).

Durante a pesquisa foi identificado que os projetos das edificações não mencio-
nam um plano, ou regramento específico, não tendo nenhuma influência perceptível 
do poder público sobre a geração dos espaços públicos, o que significa que, provavel-
mente, os proprietários agiram por iniciativa própria, criando os espaços públicos e 
favorecendo a caminhabilidade do local, talvez visando maiores lucros econômicos 
para seus negócios, com a produção desses espaços.  

Além das galerias, a pesquisa contemplou uma rápida análise sobre os shopping 
centers, que vieram substituir as galerias com uma nova forma de concentrar o co-
mércio, afetando sua relação com a cidade. Porém, esta tipologia, como é implantada 
no Gonzaga, é menos amistosa, e não apresenta uma transição suave entre espaços 
público e privado. 

Ainda, de acordo com Carriço e Salvi (2018), os shopping centers contribuem 
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para degradação urbanística do Gonzaga, em face da elevada oferta de vagas de auto-
móveis e do descolamento entre o nível do pedestre e o dos estabelecimentos comer-
ciais, implantados em plano elevado, com acesso por rampas e escadarias, compondo 
obstáculo à integração entre espaços público e comercial, com sérias consequências 
em termos de vitalidade urbana. Na verdade, nessa modalidade de terciário, a vitali-
dade é capturada para seu interior.

Contudo, em Santos, a tradição das galerias já era forte, o que permitiu que 
as duas tipologias hoje coexistam, mas não tão equilibradamente, pois é visível a 
deterioração das galerias e a maior intensidade de movimento nos shopping centers. 
Devido em grande parte pelo shopping center oferecer maior infraestrutura, e assim, 
a vantagem que as galerias têm, de acesso mais direto aos logradouros, acaba sendo 
anulada.

Durante a pesquisa também foi evidente a questão da deterioração de alguns 
desses espaços privados de uso público, que apesar de terem sobrevivido durante as 
últimas décadas, encontram-se abandonados, mal conservados, ocupados por uso 
inapropriado, e até mesmo tendo sido construídas barreiras que impossibilitam a 
circulação do usuário, por meio do chamado “urbanismo defensivo”. 

Foram descobertas, ainda, duas passagens intraquadras que existiram no bairro 
e que atualmente foram fechadas, ressaltando mais ainda a importância de políticas 
públicas e a conscientização da população sobre a importância da manutenção e fo-
mentação dos espaços livres. Pois sem o devido cuidado e preservação por parte da 
população e da prefeitura, todas as passagens existentes ficam sujeitas ao desapareci-
mento, de acordo com a vontade dos proprietários. 

Comparativamente, foi analisado, ainda, o caso do centro de Santos, que pos-
suía regramento específico para criação de áreas livres de uso público, tendo sido 
objeto de várias normas com o objetivo de fomentar a criação dos espaços livres no 
bairro. Porém, mesmo com todos esses esforços, esta política não surtiu muitos efei-
tos e não obteve número de edificações construídas suficiente para gerar um sistema 
de térreos livres, tão eficiente como o do Gonzaga. Foi estudado especificamente o 
Edifício Itatiaia, que segue normas criando área livre de qualidade, mas que acaba 
sendo um caso isolado, o que não gera efeito de continuidade. Apesar da edificação 
ao lado do Itatiaia também oferecer área livre, e tentar seguir o desenho da marquise, 
as dimensões dos vãos entre pilares não seguiu o mesmo módulo, não gerando uma 
continuidade com boa aparência estética. 

Outro edifício estudado foi a galeria Shopping Passarela, que possui passagem 
intraquadra aberta entre as duas edificações de comércio, gerando espaço de quali-
dade à caminhabilidade na área.

Por último foram estudadas as propostas existentes do poder público referente 
as áreas livres de uso público em propriedades privadas. Citando o Plano Municipal 
de Mobilidade e Acessibilidade Urbanas de Santos (PlanMob-Santos), proposto para 
obedecer à Lei Federal nº 12.587/2012, onde foi estabelecida a obrigatoriedade da 
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elaboração de Plano de Mobilidade para municípios que possuem população acima 
de 20 mil habitantes.

O PlanMob-Santos se encontra ainda em fase de discussão e contempla Plano de 
Passagens, como parte do Plano Peatonal. Este plano dispõe sobre a preservação de 
passagens existentes, propõe novas passagens e ainda indica possíveis desenhos pro-
jetuais para as áreas, com medidas mínimas, opções de uso e mobiliário. A proposta 
também categoriza as passagens dentro de 3 grupos: Passagem de renovação urba-
na, em que dispõe sobre áreas onde deverão ser construídas passagens obrigatórias 
em caso de reforma ou construção de novo edifício no lote; Passagem de conversão, 
com circulação onde a área se encontra desobstruída; e Passagem de consolidação, 
em que as passagens existentes devem ser preservadas. 

Assim, esta proposta é um excelente primeiro passo para a cidade, pois mostra 
que o poder público valoriza a importância dos espaços livres de uso público, e que 
poderemos ver nos próximos anos uma mudança no cenário atual de precariedade e 
de degradação dessas áreas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa atingiu os objetivos estabelecidos, pois, apesar da dependência de 
disponibilização dos processos dos edifícios pela Prefeitura, o que levou tempo supe-
rior ao previsto, obteve-se o acesso a muito material relevante e se conseguiu avançar 
consideravelmente na estruturação dos dados disponíveis sobre o assunto. Os resul-
tados obtidos até o momento foram satisfatórios em relação à nossa hipótese inicial 
de investigação sobre a motivação para a criação das áreas de uso público no bairro 
do Gonzaga. 

Os dados obtidos foram analisados com êxito, gerando os produtos desejados 
para a pesquisa. Primeiramente foi criado o mapa de espacialização do Gonzaga, 
com todos os edifícios e suas tipologias de área livre sintetizadas no mesmo. Pos-
teriormente, todas informações coletadas foram analisadas e sintetizadas por meio 
das fichas criadas de cada edifício, servindo elas de fonte de informação para futuras 
pesquisas e projetos. 

A maior indagação da pesquisa visava verificar qual a motivação da criação dos 
espaços livres, tendo como duas hipóteses:de um lado a existência de regramentos 
por parte do poder público, ou coercitivos ou com incentivos aos proprietários, de 
outro a iniciativa por parte dos proprietários e incorporadores imobiliários. Como 
não foram encontradas evidências da influência por parte de regramento público, 
mesmo após a análise de dezenas de processos administrativos sobre a aprovação 
dos projetos, entende-se, portanto, que a produção dessas áreas atenderam realmen-
te o interesse dos empreendedores em gerar espaços com melhor qualidade arqui-
tetônica e mais atraentes para a população, provavelmente visando maiores lucros 
econômicos para seus negócios.  
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Apesar de a pesquisa ter gerado produtos significativos, evidencia-se que muitas 
das edificações que oferecem esses espaços ao público se encontram atualmente em 
mal estado de conservação, sendo estes descaracterizados ou ocupados, fazendo-se 
necessário ainda a busca por soluções que os preservem e promovam sua ampliação, 
gerando, também, oportunidade para a continuidade da pesquisa a partir das infor-
mações aqui já produzidas. 
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RESUMO

O presente estudo teve por objetivo verificar a cobertura sanitária e avaliação 
ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista. Para isso, foi realizado 
um estudo de corte transversal, através da aplicação de um questionário auto 
aplicado, constituído de questões de múltipla escolha, foi utilizado uma adap-
tação do questionário do estudo Epidemiológico da Baixada Santista e foi reali-
zada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo, as variáveis qualitativas 
serão apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As variáveis 
quantitativas serão apresentadas em termos de seus valores e tendência central e 
de dispersão. Foi utilizado o programa SPSS 17.0 for Windows. De acordo com 
os resultados atingidos, é possível observar a presença de déficit de esgotamento 
sanitário que é evidente em alguns municípios da RMBS, além da formação de 
lixo que se torna cada vez maior e com materiais mais resistentes, e com isso os 
aterros sanitários ficam superlotados. A RMBS possui alguns pontos de habita-
ções irregulares, que em razão disto não possui saneamento adequado, ademais 
há complicações por conta das marés altas, podendo ocasionar disseminação de 
doenças relacionadas a água e a correlação desses problemas com o município 
em que se reside, indicando Cubatão com os piores índices. Conclui-se que é 
necessário a regularização e vigilância das áreas irregulares, onde a população 
vive exposta à esgoto a céu aberto, com dejetos humanos e de origem animal, 
além da educação em saúde para todos os munícipes da região.

PALAVRAS-CHAVE
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1. INTRODUÇÃO

A falta de cobertura sanitária é um problema mundial, principalmente, nos paí-
ses subdesenvolvidos, onde milhares de pessoas se tornam mais suscetíveis a doenças 
como diarreia, cólera, hepatite, febre tifoide e outras devido às condições precárias 
ou até mesmo ausentes de esgotamento sanitário, água e higiene (REIS et al, 2019).

Estudos comprovam que a contaminação ambiental do solo, águas, vegetais e 
animais, por substâncias químicas e metais tóxicos desencadeiam diversas enfermi-
dades e saber correlacionar esses fatores pode ser um instrumento importante para 
os profissionais de saúde (DAPPER et al, 2016): 

“No Brasil, os estudos epidemiológicos analisando a associação de poluentes 
com problemas na saúde concentram-se no estado de São Paulo. Esta pesquisa teve 
como objetivo realizar uma revisão sistemática de estudos que avaliaram a relação de 
doenças com a poluição atmosférica no estado de São Paulo no período de 2010 a 
2015, a fim de verificar quais os poluentes e as doenças mais estudadas, a faixa etária 
dos indivíduos pesquisados, bem como analisar os resultados das pesquisas quanto a 
existência ou não da influência dos poluentes na saúde humana”.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente brasileiro pode se entender área 
contaminada como sendo um terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que 
contenha quantidades ou concentrações de quaisquer substâncias ou resíduos em 
condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente 
ou a outro bem a proteger, que nela tenham sido depositados, acumulados, armaze-
nados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural 
(BRASIL, 2017) .

A formação de lixo se torna cada vez maior e com materiais mais resistentes, e 
com isso os aterros sanitários ficam superlotados, tendo assim, que ser remanejados 
para outros locais, enquanto a área que estava sendo utilizada permanece com vá-
rios tipos de contaminantes, que geram problemas ambientais de várias proporções, 
como por exemplo o chorume, que se não tratado adequadamente, pode atingir os 
lençóis freáticos de rios e lagos, levando a contaminação dos recursos hídricos, além 
de atrair moscas que também são meios de transmissão de várias doenças (CIN-
QUETTI, 2004; CETESB, 2013).

Existem poucos estudos que avaliam a contaminação ambiental da RMBS, um 
estudo foi realizado em 2009, sob a coordenação da Universidade Católica de Santos, 
que junto a outras instituições de ensino e pesquisa levantaram dados epidemiológi-
cos da população residente na Baixada Santista. Os resultados indicaram vários indí-
cios de contaminação por substâncias químicas e metais pesados, como o elemento 
chumbo e mercúrio, além da intensa poluição por poeira, decorrente das atividades 
portuárias (UNISANTOS, 2009; BEZERRA, 2017). 

Por se tratar de uma região litorânea, possui característica turística e com isso, 
uma população flutuante intensa migra em certas épocas do ano, como feriados e 
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férias – e a grande concentração de poluentes e contaminação das praias se dá nesse 
período (BEZERRA, 2017). Outro fator importante da região, é a existência de um 
polo industrial, que carrega consigo uma carga ambiental – já que contribui para 
o aumento emigratório, expansão e a construção de novas habitações inadequadas, 
além da poluição marinha com metais, lixo industrial e doméstico, que para quem 
obtém sustento da pesca, torna-se um perigo, por não haver dados suficientes sobre 
a complexidade e magnitude da contaminação da área, em relação a esse problema 
o grupo de pesquisa da UNESP em 2014, realizou uma pesquisa sobre o impacto da 
poluição ambiental, detectando mutações em caranguejos-uçá decorrentes da situa-
ção precária da água dos manguezais do estado de São Paulo, sendo Cubatão um dos 
municípios citados (DUARTE, 2014). 

O presente estudo pretende avaliar a saúde ambiental da RMBS referida pelos 
moradores católicos da RMBS.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Realizou-se um estudo de corte transversal, através da aplicação de questionário 
auto aplicado, no qual participam os moradores católicos da RMBS em formação 
diocesana da Campanha da Fraternidade de 2017 com o tema “Fraternidade: biomas 
brasileiros e defesa da vida”, bem como os frequentadores das Igrejas Católicas da 
RMBS.

O questionário utilizado foi uma adaptação do questionário do estudo Epide-
miológico da Baixada Santista, realizado pelo GAERA.

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(COMET) da Universidade Católica de Santos, sob número:  65391917.8.0000.5536.

Os participantes da pesquisa são convidados a participar da pesquisa. Para isso 
foi sendo realizada uma apresentação do estudo, onde são descritos os objetivos e 
informado que a participação é voluntária. Os participantes inicialmente assinam 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para oficializar o consenti-
mento de uso do conteúdo das respostas de maneira sigilosa, atendendo a Resolução 
CNS 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

 A amostra é não probabilística por conveniência, em que o público alvo são os 
frequentadores das diversas igrejas Católicas da RMBS 

Os dados são coletados através de um questionário autoaplicado e digitados em 
planilha Excel for Windows.

Este estudo possui financiamento do Programa de Projetos da Campanha da 
Fraternidade de 2017 da Diocese de Santos.

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 
qualitativas serão apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As 
variáveis quantitativas serão apresentadas em termos de seus valores e tendência cen-
tral e de dispersão e para isso foi utilizado o Programa SPSS 17.0 for windows. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 é possível observar a prevalência do sexo feminino e de habitantes 
do município de Santos, que pode ser explicado em razão do município ter caráter 
turístico e possuir um dos maiores portos da América Latina – que por consequência 
traz demasiada população transitória, principalmente em período de férias e feria-
dos, fruto das praias e do ambiente que demonstra mais saudável que na Grande São 
Paulo, de onde a maioria se desloca. 

Tabela 1: Análise descritiva para sexo e município de moradia- RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019.

Na Tabela 2 pode-se observar a prevalência dos indivíduos que moram em habi-
tações de alvenaria. Os dados amostrais não indicam evidência estatística que o tipo 
de residência está associado ao município em que reside. 

Tabela 2: Análise descritiva para tipo de moradia por município – RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019.
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Mesmo com números baixos de residentes em área contaminada e sem cobertu-
ra sanitária demonstrado na Tabela 3, existe o alerta para uma possível disseminação 
de doenças pela água, visto que se trata de uma região que sofre com a subida da maré 
e tem como consequência alagamento de algumas áreas. De acordo com os últimos 
dados do IBGE, lançados em 2010 (IBGE, 2010), sobre o esgotamento sanitário ade-
quado, o município de Cubatão ocupa o pior índice, na qual pode ser justificado por 
ser pólo industrial, onde são geradas toneladas de lixo e emitidos poluentes diaria-
mente. Os dados da amostra indicaram evidência estatística de que a água e esgota-
mento sanitário estão associados ao município em que se reside, apontando Santos 
como o melhor indicador.

Tabela 3: Análise descritiva para saneamento e áreas contaminadas – RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019.

A análise da amostragem demonstrou evidência estatística que o auxílio mone-
tário de terceiros tem relação com o município em que se reside, indicando o muni-
cípio de Guarujá como o maior dependente (Tabela 4). 
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Tabela 4: Análise descritiva em relação ao recebimento dos moradores de auxilio – RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019

Os dados amostrais demonstram evidência estatística que a renda mensal e a 
escolaridade têm relação com o município onde reside, indicando Santos com os 
melhores índices. 

Tabela 5: Análise descritiva rendimento mensal e escolaridade – RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019
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Tabela 6: Análise descritiva para setor de trabalho e exposição à contaminantes – RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019

Após análise estatística, houve evidência de que a exposição ao cloro está asso-
ciada ao município de residência. Torna-se evidente o perigo para a saúde dos traba-
lhadores que foram expostos ao Hipoclorito de Sódio, que desencadeia a produção de 
radicais livres no organismo, que são altamente cancerígenos e causam vários danos 
às células, além de eliminar a vitamina E do organismo, demonstrando a necessidade 
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de vigilância sobre os serviços que utilizam essa substância. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

São poucos estudos que avaliam a contaminação ambiental da RMBS. Diante 
disto há dificuldade em traçar um diagnóstico concreto da situação sanitária e am-
biental da região, levando em conta as inúmeras habitações irregulares, superlota-
mento de lixões e fenômenos naturais. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista possui alguns pontos de habitações 
irregulares, que em razão disto não possui saneamento adequado, ademais há com-
plicações por conta das marés altas, que causam focos de alagamento, podendo acar-
retar doenças relacionadas à água e esgotamento irregular. O estudo revela a presença 
de déficit no esgotamento sanitário na região, e ainda, a exposição da população à 
poluentes, áreas contaminadas, lixo a céu aberto e ausência de esgotamento sanitário.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como propósito a abordagem do papel da transparên-
cia e da democracia, sobretudo da primeira, no cenário da proteção ambiental. 
É certo que, segundo o mandamento insculpido no art. 225 da Constituição 
Federal, o meio ambiente equilibrado desponta como direito fundamental, que 
deve ser resguardado de forma concorrente pelo Estado e pela coletividade, com 
vistas à sua preservação para as presentes e futuras gerações. Tendo isso em 
mente, resta clara a necessidade de acesso à informação por parte da sociedade, 
porquanto, de forma diversa, não poderá exercer o devido controle sobre a atua-
ção da Administração Pública concernente à escorreita gestão do meio ambien-
te. Com efeito, a fim de delinear os contornos do princípio da transparência, 
corolário do Estado Democrático de Direito, abordou-se a evolução do Direito 
Ambiental, em todas as suas fases expostas na figura de tratados internacionais, 
até desaguar no ordenamento jurídico pátrio, com enfoque na Constituição Fe-
deral e na Lei n° 6.938/81. Para tanto e considerando o Direito Ambiental como 
ciência autônoma, porém em expressão do Direito Administrativo, por consti-
tuir-se em exercício do poder de polícia voltado à matéria ambiental, analisou-
-se de forma pormenorizada os principais princípios que norteiam a aplicação 
destes ramos do Direito, banhados por estudo bibliográfico e jurisprudencial, 
com enfoque em julgados dos Tribunais Superiores. Ao final, pode-se concluir 
pela máxima importância da transparência e da democracia como indispensá-
veis à consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, às presen-
tes e futuras gerações, inclusive como expressão do princípio da dignidade da 
pessoa humana.
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1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a degradação ambiental foi a força motriz do que hoje se 
entende por Direito Ambiental, de modo que a concepção de proteção do meio am-
biente não é algo inerente ao ser humano.

Nesse contexto, após uma série de desastres ambientais, entendeu-se, em âmbi-
to do cenário internacional, pela necessidade de se atingir o desenvolvimento susten-
tável, na medida em que o desenvolvimento social e econômico não são dissonantes 
da proteção ambiental, mas intrinsecamente ligados.

Com isso em mente, e na esteira dos avanços da Lei n° 6.938/81, o Poder Cons-
tituinte Originário pátrio tomou por bem, conforme a norma insculpida no art. 225, 
erigir o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito fundamental, 
indispensável à garantia de vida digna e, portanto, apresentado como cláusula pétrea.

Assim, sua defesa foi atribuída ao Estado e à sociedade, pelo que desponta como 
imposição constitucional o princípio da transparência, porquanto permite a partici-
pação popular quando da tomada de decisão, por parte da Administração Pública, no 
campo da gestão ambiental, servindo-lhe como mecanismo de controle.

A partir de então, buscou-se estudar os princípios regentes do Direito Ambien-
tal e do Direito Administrativo, com vistas a reforçar a demanda de transparência e 
democracia na proteção do meio ambiente. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida seguindo o método qualitativo, servindo-se de aná-
lise bibliográfica, sobretudo de doutrinas de Direito Administrativo, Direito Ambien-
tal, Direitos Difusos e Coletivos e Direito Constitucional.

Também foram utilizadas bases e periódicos online, além de vasta análise ju-
risprudencial, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, com enfoque nos princípios que regem o Direito Ambiental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em que pese tenhamos abordado de forma abrangente todos os principais prin-
cípios que norteiam a aplicação do Direito Ambiental Administrativo, entendemos 
por bem, aqui, apresentarmos os que julgamos mais relevantes para o tema em aná-
lise.

Assim, também conhecido como princípio da sustentabilidade, o princípio do 
desenvolvimento sustentável busca aliar o desenvolvimento econômico e social à 
proteção ambiental. Então, aplicado aos problemas ambientais, “deve refletir a carac-
terística das atividades que possam ser racional e razoavelmente suportadas pela pró-
pria sociedade e/ou pelo meio ambiente habitado por esta” (LINO et al. 2018, p. 22).
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Outrossim, dirige sua atenção em especial às gerações futuras1, pois as ativida-
des humanas desenvolvidas em certos períodos devem considerar, à luz da dispo-
nibilidade dos recursos naturais utilizados, a possibilidade de manter-se ao longo 
do tempo, redobrando-se os cuidados quando da implementação de atividades que 
pressupõem o esgotamento destes recursos, podendo, inclusive, ser restringidas por 
esse motivo (GRANZIERA, 2014, p. 58).

Decerto, o princípio do desenvolvimento sustentável se impõe como um parâ-
metro interpretativo do ordenamento jurídico pátrio, de modo que a aplicação das 
leis, em qualquer ramo do Direito, deve ser feita de acordo com seus preceitos, tendo 
em vista que mesmo a menor ingerência humana pode trazer efeitos extremamente 
nocivos ao meio ambiente.

De outra parte, o princípio da prevenção consiste em adotar posicionamentos 
que impeçam a superveniência de danos ao meio ambiente por atividades inadequa-
das, na medida em que, a partir dos resultados obtidos, pode-se estipular medidas 
compensatórias e mitigatórias, tudo com vistas à sanidade do meio ambiente, sem 
que se prive o particular, ou mesmo a Administração, de seu empreendimento.

Ademais, embora correlatos, os princípios da prevenção e da precaução não se 
confundem. Ambos situam-se no âmbito da Administração Pública, porém o segun-
do é mais abrangente, indo mais longe que o primeiro em termos de proteção. 

Daí decorre que, mesmo diante da incerteza científica a respeito de evento da-
noso, cabe à Administração adotar medidas antecipatórias e proporcionais, não po-
dendo se omitir frente ao eventual agravo que possa sofrer o meio ambiente. Tem-se, 
então, que, enquanto os riscos são concretos quando da aplicação do princípio da 
prevenção, estes são abstratos no momento em que se pensa na precaução. 

No que se refere à participação social dentro do contexto do Direito Ambiental, 
não se olvida da importância do período de democratização enfrentado pelo país, 
no qual passou-se a compreender que as questões de proteção do meio ambiente 
deveriam ser tratadas com o apoio das populações afetadas, estreitando-se os canais 
de diálogo.

Assim, o princípio da participação democrática é aquele que assegura aos cida-
dãos “o direito pleno de participar na elaboração das políticas públicas ambientais e 
de obter informações dos órgãos públicos sobre matéria referente à defesa do meio 
ambiente”, sobretudo no que toca empreendimentos utilizadores de recursos ambien-
tais e que possam gerar grande repercussão sobre a sanidade ambiental (ANTUNES, 
2006, p. 29 apud GUIMARÃES JUNIOR, 2011, p. 38).

Portanto, a partir do mandamento constitucional contido no art. 225, caput, da 
CF, segundo o qual o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos 
e sua proteção dever tanto do Poder Público quanto da coletividade, tem-se que “o 
povo é simultaneamente sujeito dos direitos e dos deveres relativos à proteção am-
1 Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 101/DF, de relatoria da Ministra Carmén Lúcia, 
e Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no REsp 1.418.795/SC, relatoria da Ministra 
Regina Helena Costa.
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biental”, de modo que o princípio em tela “determina que se busque, no grau máximo 
de efetividade, a inserção do povo nos processos e decisões que tenham relevância 
ambiental” (LINO et al. 2018, p. 36).

Indo além, o princípio da participação social é estampado no Princípio 10 da 
Rio 92, assim como expresso pelo direito de petição e pela ação popular, previstos no 
art. 5°, incisos XXXIV e LXXIII, respectivamente; pelo plebiscito e o referendo, art. 
14, incisos I e II; e pela iniciativa popular, art. 14, inciso III, todos da CF.

Por essa razão, também é expresso no texto da Carta Magna, no art. 5°, inciso 
XXXIII, que todos têm “direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral – como o é o meio ambiente – 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade”.

Nesse sentido, Granziera leciona que “a informação constitui base para qual-
quer tomada de decisão, seja no âmbito dos governos, seja na iniciativa privada, seja 
nas movimentações sociais”, bem como que a Carta Magna, “ao estabelecer as regras 
atinentes à Administração Pública, submeteu-a, entre outros, ao princípio da publi-
cidade, como forma de dar transparência às atividades do Poder Público”, garantindo, 
assim, o acesso da população às informações a respeito da atividade administrativa 
(2014, p. 67).

Destarte, objeto especial de nosso trabalho, o princípio da publicidade, como 
chamado pelo Constituição, ao qual preferimos a denominar de “transparência”, por-
que mais abrangente, consiste em conferir a devida clareza e nitidez à atuação da 
Administração Pública.

Conforme as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, não pode haver um 
Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1°, parágrafo 
único da Constituição), ocultando-se dos administrados os assuntos que a todos in-
teressam e, muito menos, aqueles concernentes aos sujeitos individualmente afetados 
por alguma medida levada a efeito pelo Poder Público (2013, p. 117).

Mas não é só:
Transparência é um conceito abrangente que se concretiza pela 
publicidade, pela motivação e pela participação popular, garan-
tindo a visibilidade, o acesso, o conhecimento das atividades 
administrativas, e instrumentalizando a vigilância social e o 
controle institucional sobre a Administração Pública através dos 
demais princípios.

Publicidade, motivação e participação são subprincípios que se 
articulam reciprocamente como um círculo virtuoso em direção 
ao princípio da transparência. Ele consiste não só na informa-
ção ao povo do que a Administração Pública executa, planeja ou 
realiza, mas também na explicação do porquê assim atua e na 
avaliação do grau de influência do próprio povo no processo de 
tomada de decisão. (MARTINS JUNIOR, 2015).
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Assim, em suma, entende-se que a transparência distingue-se da mera publici-
dade, transcendendo-a, uma vez que emana de princípios fundamentais estruturan-
tes, enquanto esta se apresenta como seu subprincípio.

A publicidade, então, toma lugar com a divulgação oficial dos atos do Poder Pú-
blico, enquanto a transparência, por sua vez, vai além disso, abarcando-a, juntamente 
com os subprincípios da motivação e da participação popular.

Daí, conclui-se que
A medida democrática de um sistema político-administrativo 
deve sopesar os diferentes graus de publicidade, motivação e 
participação da Administração Pública numa escala ascendente. 
(...) A publicidade ampla é o primeiro estágio de democratização 
da gestão pública, mas, não se esgota em si própria. Ela desempe-
nha importante papel formal para a motivação e a participação. 
(MARTINS JUNIOR, 2015)

Por essa razão, fala-se na existência de um círculo virtuoso entre estes três ele-
mentos, porquanto convergem para uma finalidade pública. Na medida em que há 
publicidade, garantindo o acesso, impõe a necessidade de devida motivação dos atos 
da Administração, propiciando a participação popular. 

Ora, sem transparência, não é possível que a sociedade tenha acesso ao que faz o 
administrador que, não age por si próprio, mas busca, de forma precípua, o interesse 
público, até mesmo quando o Estado é em si considerado sujeito de direitos (interes-
se secundário).

Por conseguinte, Wallace Paiva Martins Junior (2015), com muita propriedade, 
aponta a faceta da transparência como mecanismo de controle da atuação estatal, 
além de salientar que a mesma, considerada em seus fins, satisfaz os próprios desi-
deratos da publicidade em maior proporção, notadamente “a atribuição de legitimi-
dade, validade e eficácia à ação administrativa”, bem como a “instrumentalização da 
observância do bom funcionamento administrativo e dos direitos fundamentais dos 
administrados”.

É justamente nesta seara que se coloca o Direito Ambiental, vez que este tem 
como pedra de toque o princípio da participação popular e o direito à informação, 
porquanto a Constituição atribuiu à sociedade, ao lado do Estado, a tarefa de zelar 
pelo meio ambiente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos efetuados, concluiu-se pela imprescindibilidade da de-
manda de transparência quando da atuação do Poder Público em termos de gestão 
ambiental, tendo em vista, inclusive, o papel da sociedade como defensora do meio 
ambiente.

Ligada a princípios tanto constitucionais como da legislação infraconstitucio-
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nal, o princípio da transparência se apresenta a partir da confluência de três elemen-
tos, entendidos como motivação, publicidade e participação popular.

 Com efeito, tem-se que como a existência de um círculo virtuoso, porquanto a 
publicidade garante o acesso dos atos da Administração Pública à população, a qual, 
por sua vez, torna-se apta a atuar como um mecanismo de controle, buscando a sa-
tisfação do interesse público.

Ademais, é certo que a junção destes elementos revela a importância dos perío-
dos de democratização, em contraste com os regimes autoritários, porque passa-se a 
entender que os indivíduos diretamente afetados pela atuação estatal devem ter lugar 
de fala, inaugurando-se um instrumento eficaz de diálogo.

Já em termos ambientais, resta evidente que a Constituição Federal de 1988, 
que também é considerada como um marco do período de redemocratização, alçou 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito fundamental, situ-
ando-o como cláusula pétrea e a indissociável do princípio da dignidade da pessoa 
humana.

Assim, este princípio, ao lado do princípio do desenvolvimento sustentável, 
apresenta-se como parâmetro interpretativo de todo o ordenamento jurídico pátrio, 
de modo que nenhum ato pode ser levado a efeito pela Administração se dissociado 
de seus preceitos.

Ademais, cumpre salientar que a sustentabilidade tem como pressupostos o de-
senvolvimento econômico, aliado ao desenvolvimento social e à proteção ambiental. 
Com isso em mente, a Lei n° 6.938/81, embora anterior à Carta Magna de 1988, ino-
vou ao introduzir na sistemática normativa nacional uma visão biocêntrica do meio 
ambiente, considerado por seu valor intrínseco.

Para tanto, dentre outros mecanismos, trouxe a demanda do licenciamento am-
biental quando da implementação de atividades ou empreendimentos potencialmen-
te poluidores, em atenção aos princípios da precaução e da prevenção.

Além disso, o licenciamento ambiental é embebido de legítimos institutos de 
participação social, consistentes nas audiências e consultas públicas, que novamente 
integram um círculo virtuoso com os predicados da transparência.

Portanto, reafirma-se pela conclusão de que a transparência e a democracia, 
além de demandas imperiosas de nossa ordem constitucional, são inafastáveis da 
efetiva proteção ambiental, como expressão, inclusive, do princípio da dignidade da 
pessoa humana.
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RESUMO

O presente trabalho teve o propósito de investigar o conceito de Justiça Social 
em Paulo Freire. Assim, buscou-se entender as raízes filosóficas do conceito de 
Justiça e sua relação com o pensamento desse autor. Tratou-se de uma pesqui-
sa bibliográfica, com enfoque qualitativo, em que a realização do levantamen-
to bibliográfico consistiu na análise de uma ampla bibliografia relacionada às 
questões da pesquisa, que incluiu obras de Freire e de autores e comentadores 
importantes para a apreensão do conceito de Justiça Social. Paulo Freire nos 
apresenta ideias e ações que nos possibilitam sair de uma condição alienante 
para uma outra, de agentes sociais conscientes da própria realidade, que lutam 
por uma transformação mais igualitária. A partir dos artigos e livros consulta-
dos, buscou-se uma aproximação ao conceito central estudado, percorrendo os 
caminhos abertos pelos autores selecionados, com destaque para as proposições 
de Freire. A Justiça Social, compreendida como um conceito que caracteriza a 
busca por uma igualdade entre os homens, por condições dignas de vida para 
todos, atravessa todo o pensamento de Freire. Ficou claro, no desenvolvimento 
da pesquisa, que se quisermos mudar a condição de desigualdade dos dias atu-
ais, será necessária uma conscientização dos sujeitos que integram a realidade 
social, conscientização esta que nos trará um sentimento de pertencimento de 
grupo e a possibilidade de transitarmos de uma condição de sujeitos passivos 
para outra, de atores políticos.

PALAVRAS-CHAVE

Paulo Freire, Justiça Social, Educação.

1. INTRODUÇÃO

Ao pesquisarmos sobre justiça, encontramos, que desde suas raízes, ela se re-
laciona com um modo de vida ou regra que deva ser cumprida para se conseguir a 
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harmonia social, fundamentando-se em um princípio de igualdade entre todos os 
sujeitos que vivem em uma dada sociedade (BITTAR, ALMEIDA, 2019, MASCA-
RO,2018)

Ao compararmos esse ideal com os textos de Paulo Freire, não é difícil perceber-
mos o quanto nossa sociedade ainda precisa fazer algumas mudanças para diminuir 
o grau de distância de desigualdade vivida pelas pessoas. Dados do IBGE de 2017 
mostraram que houve um crescimento da pobreza e que cerca de 54,8 milhões de 
pessoas no Brasil vivem com menos de 406 reais por mês. A pergunta que podemos 
fazer dada essa realidade é: O que entendemos sobre Justiça Social e o que podemos 
fazer para diminuí-la?

Silva e Sarriera (2016) nos dizem que ao problematizarmos a Justiça Social, pre-
cisamos provocar discussões em relação aquilo que a maioria da coletividade aceita 
de forma consentida. Ou seja, existem comportamentos, crenças e percepções so-
ciais que contribuem com uma neutralização de comportamentos das pessoas que 
favorecem as injustiças sociais. O mesmo vem dizer Costa (2016) da necessidade de 
expulsar as “sombras” que mantêm homens e mulheres adaptados e ajustados a essa 
condição de existência.

Paulo Freire entre os anos de 1961-1962, ao lidar com as condições de vida das 
populações campesinas, se indignou e buscou caminhos para uma sociedade mais 
justa e igualitária, propondo soluções alicerçadas em uma educação problematizado-
ra. (LIMA, 2014, p. 67)

Dessa forma, ao falarmos sobre Justiça Social estaremos trabalhando com ideias 
e práticas que podem ser úteis, se quisermos ter um melhor entendimento do que 
podemos fazer para mudar as desigualdades vividas nos dias atuais. Portanto, pre-
tendemos com esse trabalho buscar uma aproximação ao conceito de Justiça Social, 
evidenciando relações entre propostas de outros autores e o pensamento de Paulo 
Freire, para que dessa forma seja possível encontrar alguns princípios que possam 
fundamentar práticas capazes de auxiliar na diminuição das injustiças.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2008), com enfoque qualitativo 
(BOGDAN; BIKLEN, 2004). A realização do levantamento bibliográfico consistiu na 
análise de uma ampla bibliografia relacionada às questões do projeto, focalizando o 
conceito de justiça social e teve como fonte de estudo bases eletrônicas (Scielo, Lilacs, 
Periódicos da Capes e banco de teses da CAPES), livros e revistas, permitindo fazer 
uma análise crítica do material.

Foram realizadas buscas nas bases de dados: Lilacs, Scielo, Periódicos Capes e 
Catálogo de teses e Dissertações da Capes, no período de 2000 a 2019; e livros im-
pressos e online. Foram usadas as palavras-chave: Paulo Freire, Justiça e Educação.

 Buscamos artigos voltados para temas em que se discutiam valores morais 
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e éticos, ligados ao pensamento de Paulo Freire. A exclusão dos artigos se deu por 
meio das leituras dos títulos primeiramente e posteriormente dos resumos. Os ar-
tigos escolhidos tinham como foco a justiça social e o pensamento de Paulo Freire 
voltado para o homem em relação ao contexto social. Por fim, foram usados 6 arti-
gos: “Educação moral: o aprender e o ensinar sobre justiça na escola”, “Paulo Freire 
e a produção de subjetividades democráticas: da recusa do dirigismo à promoção da 
autonomia”, “Paulo Freire: educador-pensador da libertação”,” “Promover a Justiça 
Social: Compromisso ético para relações comunitárias”, “Uma escola justa contra o 
sistema de multiplicação das desigualdades sociais”, “Uma leitura sobre Paulo Freire 
em três eixos articulados: o homem, a educação e uma janela para o mundo”; 1 tese: 
“O sentido da transformação social na prática da educação Sócio-comunitária: Uma 
experiência na visão freireana”; 3 livros didáticos: “Filosofia do Direito,” “Justiça – O 
que é fazer a coisa certa? “, “Curso de Filosofia do Direito”; 4 livros de Paulo Freire: 
“Pedagogia do Oprimido”, “Educação Como Prática da Liberdade”, “Ação Cultural 
para a Liberdade” e “Pedagogia da autonomia”; e 1 Dicionário de Paulo Freire.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As primeiras aparições do termo justiça são encontradas na poesia homérica 
e sendo a poesia uma narração mitológica que reflete a condição histórica do povo 
grego, é lá que encontramos os termos thémis e diké, que era usado entre eles para 
aquilo que hoje costumamos chamar de justiça. (BITTAR, ALMEIDA, 2019, p.78). 
Assim, de acordo com Bittar e Almeida (2019) o termo thémis era mais empregado 
para designar costume, se relacionando com à conservação, permanência e tradição, 
trazendo a dimensão de um passado cuja preservação se dá na continuidade de cos-
tumes, hábitos e tradições ancestrais. Dessa forma, thémis estava relacionada a um 
passado que se estende para o futuro, diferente de diké, que tem o significado mais re-
lacionado com igualdade, cumprimento da justiça, bom julgamento e que devido as 
transformações na cultura grega, ao longo da história, assumindo uma nova ordem 
política, econômica, cultural e social, esse termo se revelou como melhor concepção 
para os ideais populares (BITTAR, ALMEIDA, 2019, p.82, 83).

Portanto, justiça tem um caráter de ordem, de uma “regra” que deve ser cum-
prida para se ter uma organização social. Porém, é importante lembrar, que diferente 
da contemporaneidade, para os gregos, o homem era indissociável do mundo, assim, 
quando os mesmos pensavam a cosmologia, ele não a fizeram somente como uma 
reflexão sobre a natureza física, mas possuíam uma preocupação com os princípios 
políticos e sociais, compreendendo o homem enquanto parte de um todo social e 
político, que também se encontra no todo da natureza (MASCARO,2018, p.30).

Saindo da era mítica e trazendo um dos principais e primeiros pensadores da 
Filosofia, encontraremos Platão. Para ele o justo se encontra no plano da pólis, pois a 
pólis é a medida dos homens justos. Portanto, o justo não se reduz a uma lei, da qual 
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o homem se torna um técnico das normas, mas homem de ação social, assim, para 
Platão, a justiça é necessariamente justiça social. (MASCARO,2018, p.59). Para ele a 
ordem política estrutura-se como uma necessidade para a realização da justiça, é nes-
sa ordem que uns obedecem e outros ordenam e por isso deve haver uma cooperação 
entre as partes que realizam a justiça (BITTAR, ALMEIDA, 2019, p.135).

Quem irá ampliar o conceito de justiça, sistematizando seu significado e con-
sequentemente nos trazendo um campo mais detalhado de reflexão, será Aristóteles, 
que separa a justiça em dois grandes campos de compreensão: Justiça universal e 
Justiça particular. (MASCARO,2018, p.66)

A justiça universal é tanto uma manifestação geral da virtude, que considera 
todas as demais virtudes, quanto uma virtude em si mesma; e como toda virtude ela é 
o justo meio. (BITTAR, ALMEIDA, 2019, p.140, MASCARO,2018, p.67). Já a justiça 
em sentido restrito, compreende uma ação de distribuição que estabelece a cada um 
o que é seu (MASCARO,2018, p.67).

Justiça, portanto, tanto para Platão, quanto para Aristóteles, é um conceito que 
representa o equilíbrio de uma sociedade, sendo necessária para que se estabeleça a 
ordem e o bem-estar social.

Em uma passagem, de seu livro “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire (1996) 
em uma conversa com seu amigo, sobre as desigualdades e a forma desumana que 
muitas pessoas vivem, na qual muitos pesquisam no lixo o que comer, ele acrescenta: 
“Foi desse horrendo aterro, que há dois anos, uma família retirou de lixo hospitalar 
pedaços de seio amputado com que preparou seu almoço domingueiro”  (FREIRE, 
1996, p. 74).

De acordo com Silva e Sarriera (2016) o modelo de sociedade que prevalece 
atualmente, encontra-se reduzido ao individualismo, havendo uma neutralidade na 
percepção do ser humano em relação a injustiça, que consequentemente o leva a uma 
incapacidade de pensar estratégias para combater as fontes de iniquidades. O que 
corresponde ao que Sandel (2014) nos aponta como “individualismo moral”, que é a 
perspectiva que muitos carregam de que somos responsáveis apenas por nossos atos, 
e não pelos atos dos outros ou por acontecimentos além de nosso controle.

De acordo com Sandel (2014) essa concepção limita as nossas responsabilida-
des, por se presumir que somos agentes morais, livres e independentes, capazes de 
definir sozinhos nossos objetivos, sendo a única obrigação moral que devemos as-
sumir é a própria, deixando de “lado” o hábito, as tradições ou a condição que her-
damos. Sendo assim, essa visão não nos possibilita arcamos com a responsabilidade 
coletiva ou com as consequências morais das injustiças históricas (SANDEL, 2014, 
p. 265).

Portanto, para se termos uma sociedade mais justa, é necessário encontrarmos 
essa “forma” de apresentar ao outro uma preocupação com o todo. Silva e Sarriera 
(2016) nos diz que a maioria das concepções de justiça social apresenta princípios ba-
seado na igualdade e solidariedade, valorizando os direitos humanos e reconhecendo 
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a dignidade do outro.
A proposta de Freire é que a educação seja capaz de humanizar os indivíduos, ao 

invés de transformá-los em coisas, pois é por meio da ação e criatividade humana que 
haverá a transformação do mundo social injusto (JEFFREY,SMOLKA, ALMEIDA, 
2014, p. 27). 

Logo, se quisermos falar de Justiça Social em Paulo Freire precisamos falar sobre 
Educação. Cabendo aqui as palavras de Valle (2013) quando a mesma nos diz que a 
missão da escola é formar indivíduos autônomos, espíritos capazes de pensar por si 
mesmos e também de se livrarem de toda ordem que os minimizam e atrapalham sua 
emancipação (VALLE, 2013, p. 293).

Nessa perspectiva, a escola é um local que nos possibilita a discussão de valo-
res e com isso trabalhar os princípios que regem nossas ações, para sermos sujeitos 
conscientes de nossos atos. Pois, quando nos referimos a alienação estamos querendo 
dizer “perda da condição de sujeito na sociedade”, ou seja, populações reduzidas a 
condições desumanas de vida, posições de exploração que diminuem a capacidade 
do homem de ser mais. (STRECK, REDIN E ZITKOSKI, 2008, p.22). Para que isso 
ocorra precisamos nos colocar frente a um conhecimento que desenvolva em nós a 
capacidade de questionar e percorrer o caminho da autonomia (PARMIGIANI, 2007, 
p. 55).

Nos termos de Freire é o que ele denomina como “conscientização”, que é com-
preendida como o processo de criticização das relações consciência-mundo, ou seja, 
é por meio da conscientização que os sujeitos assumem seu compromisso histórico 
de fazer e refazer o mundo e de fazer e refazer a si mesmo (STRECK, REDIN E ZI-
TKOSKI, 2008, p. 54/55).

Pois, essa forma de educar vai contra àquela que Freire irá chamar de “educação 
bancária”, onde o educador faz os seus “comunicados” e deposita-os nos educandos 
que recebem como se fossem simples depósitos ou bancos (FREIRE, 1987, p.58). Já 
que para o mesmo, existir não é simplesmente estar no mundo, mas é ser capaz de 
transformar, de produzir, de decidir, de criar, de recriar e de comunicar-se (FREIRE, 
1984, p.66).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desse trabalho buscamos uma aproximação ao conceito de justiça 
social, com destaque para seus sentidos e significados na obra de Paulo Freire. Foi 
visto que as primeiras ideias sobre justiça apareceram nos textos de Homero, que 
conforme o tempo, foi se transformando e se aproximando na ideia de justiça que 
entendemos hoje. Desse modo, justiça social possui um caráter de igualdade entre os 
homens, um meio termo em que é possível encontrar a harmonia social. 

Acontece que vivemos em uma sociedade onde se existe a desigualdade, da qual 
é possível encontramos milhões de pessoas que vivem em condição de extrema po-
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breza. Um dos fatores que colabora com essa desigualdade, é que ao contrário da 
sociedade grega, em que os homens se viam como partes de um todo, atualmente 
encontramos o “individualismo moral”, em que muitos não se sentem responsáveis 
pelas ações coletivas, por não ter ou não se desenvolver culturalmente esse perten-
cimento de grupo. Assim, essas crenças geram uma “neutralização” do sujeito em 
relação as injustiças sociais.

Paulo Freire, vê na educação uma possibilidade de mudar essa condição da 
qual vivemos atualmente e propõe métodos que nos possibilita ações em que seria 
possível nos aproximarmos da Justiça social. Para ele, os seres humanos, não são 
seres fechados, que apenas existem no mundo, pelo contrário, temos a capacidade de 
transformação, de criação e de transformar a realidade. 

O que ficou claro nessa pesquisa é que, ao conscientizar as pessoas de sua ca-
pacidade de transformação e sair dessa condição alienante, teremos sujeitos que não 
apenas recebem conhecimentos passivamente, mas sim, sujeitos de ações sociais, au-
tônomos, criativos e conscientes de sua capacidade de transformação da realidade 
em busca de uma Justiça Social.
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RESUMO

O grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista da Uni-
versidade Católica de Santos – Observa BS estuda as questões urbanas com 
enfoque na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e seus nove 
municípios. As produções realizadas pelo grupo são de relevância para o meio 
acadêmico e social, mas demanda a sistematização desse material em um banco 
de dados. Neste sentido, a pesquisa de iniciação científica, com apoio de bolsa 
PIBIC-CNPq, tem como objetivo contribuir para a democratização de dados 
e informações primários e secundários, para que esses possam ser disponibi-
lizados ao público por meio de uma plataforma digital do Observa - BS. Esta 
contempla a segunda etapa da estruturação e modelagem da plataforma digital, 
cujo desenvolvimento se dá de forma inovadora e interdisciplinar, com a inte-
gração entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Ciências da Computação. 
A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográfica e documental, le-
vantamentos de plataformas referenciais, sistematização e organização de dados 
e a modelagem da plataforma digital. Espera-se que a plataforma do Observa 
BS possa contribuir para a disponibilização de informações embasadas, para a 
construção de indicadores, no monitoramento e análise crítica das dinâmicas 
socioespaciais na RMBS e das políticas públicas de desenvolvimento urbano-re-
gional, através de um processo contínuo de pesquisa com resultados concretos, 
contribuindo para produção de conhecimento e a integração entre ensino, pes-
quisa e extensão na universidade.   

PALAVRAS-CHAVE

Baixada Santista, Banco de dados do Observa BS, Plataforma Digital.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa é uma atividade constante de procura e coleta de informações de 
maneira organizada e sistematizada que amplia a erudição e serve como ferramenta 
de avaliação das problemáticas no auxílio de tomada de decisões.

Em um mundo dinâmico, acrescido constantemente de novas 
descobertas, de partilhas intensas, percepções discrepantes, 
posições divergentes e ações contraditórias, cada um obriga-se 
a buscar novas explicações e alcançar uma compreensão mais 
abrangente tanto dos fatos como dos atos quanto das realidades 
individual e social nas quais cada um está vivendo (CHIZZOT-
TI, 2001, p. 107). 

Desta forma, evidencia-se a importância da disponibilização de informações 
qualificadas à comunidade acadêmica e a sociedade civil, em função da proliferação 
de informações sem fundamentação científica, buscando despertar a curiosidade, 
ampliar a percepção e a reflexão crítica do internauta sobre a realidade, bem como 
contribuir para o exercício da cidadania no controle social.

Neste contexto, a pesquisa tem como objeto de pesquisa a segunda etapa de 
estruturação, modelagem da plataforma digital de dados do Observa BS, sob orien-
tação da Profa. Dra. Mônica Antonia Viana. O objetivo é disponibilizar informações 
já existentes e elaboradas pelo grupo de pesquisa de forma democrática, transparente 
e qualificada, considerando que um banco de dados consiste no armazenamento de 
dados de maneira estruturada, o chamado back, e sua utilidade se dá pela disposição 
dos mesmos para consulta, introdução ou atualização, e o front, que é como a pla-
taforma se apresenta ao internauta e o conteúdo que ele tem acesso, com base nas 
referências de Rezende (2006) e do web site CCM (2017). 

Após a sistematização e qualificação de informações que vão compor o banco de 
dados, outro instrumento que deverá auxiliar a leitura crítica e analítica são os indica-
dores sociais. Para Jannuzzi (2002) os indicadores sociais auxiliam no planejamento 
público mediante a uma avaliação mais consistente quanto à concepção e análise de 
políticas públicas, como para elaboração de planos diretores de desenvolvimento ur-
bano, avaliação de impactos ambientais por grandes empreendimentos, justificativa 
de repasses de verbas federais para programas sociais e atendimento de necessidades 
de disponibilização de equipamentos ou serviços sociais para públicos específicos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa é interdisciplinar com a participação de alunos e professores orien-
tadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo (FAUS) e da Ciência da Computação 
da área de Tecnologia da Informação (TI) da UniSantos, contando também com o 
apoio de outros professores e estudantes pesquisadores do grupo de pesquisa. Cabe 
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destacar que o grupo de pesquisa Observa BS tem parcerias estabelecidas com o Ins-
tituto Pólis, com a Rede Nossa Santos Sustentável e com grupos de pesquisa da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP; outra 
em processo final de tramitação com Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
através do Núcleo de Políticas Públicas Sociais (NPPS) e em tratativas com a Agência 
Metropolitana da Baixada Santista (AGEM). 

Atualmente o Observa BS exerce a coordenação do Grupo de Trabalho Desen-
volvimento Urbano e Direito à Cidade da Rede Nossa Santos Sustentável e integra 
o Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária da Ilha Diana, em conjunto com 
a Secretaria de Patrimônio da União – SPU, a Universidade Federal de São Paulo – 
Unifesp e a Prefeitura Municipal de Santos - PMS, que recentemente firmou convê-
nio com a UniSantos em temas de interesse comum, dentre eles, questões relativas à 
regularização fundiária. Além disso, professores do grupo de pesquisa exercerem a 
representação da UniSantos em Conselhos, como o Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano de Santos e na Comissão do PDUI-BS da Agência Metropolitana 
da Baixada Santista (AGEM). 

A primeira etapa da pesquisa, elaborada pela aluna bolsista Letícia Passarelli 
Verde em 2017/2018, contemplou a pesquisa e coleta de dados já existentes relacio-
nadas à produção do grupo e sobre às dinâmicas socioespaciais na região e seus mu-
nicípios, além de analisar outros observatórios e plataformas digitais que dialogam 
com o tema e que sirvam como referenciais para a estruturação e elaboração da Pla-
taforma Digital do Observa BS. A segunda etapa da pesquisa que está se concluindo 
agora, desenvolvida pela aluna bolsista Beatriz Ramos Portela, caracteriza-se como 
uma continuidade da pesquisa já realizada pela aluna Letícia Passarelli, de forma 
integrada com os alunos e professores orientadores dos cursos de Arquitetura e Ur-
banismo e Tecnologia da Informação (TI) da UniSantos, buscando reforçar a inter-
disciplinaridade.  

A metodologia adotada dá sequência a pesquisa de dados e informações, aper-
feiçoamento do processo de inventário dos dados e informações coletadas, pesquisas 
referenciais de plataformas digitais voltadas para a temática urbana e metropolitana, 
realização e participação de oficinas e palestras que discutem a temática estudada. 
Por fim, a estruturação e modelagem final da plataforma digital, que prevê o seu lan-
çamento experimental inicialmente para uso interno dos integrantes do grupo Ob-
serva BS, para análise técnica da eficiência, praticidade e acessibilidade da plataforma 
aos usuários, para posterior lançamento da plataforma ao público em geral. 

Para elaboração da pesquisa, as funções e tarefas são divididas de acordo com 
a especificidade de cada projeto de pesquisa. A organização e sistematização dos da-
dos e informações (conteúdos) são de responsabilidade do curso de Arquitetura e 
Urbanismo (FAUS), com apoio dos estudantes pesquisadores e da orientadora desta 
iniciação científica. Já a modelagem e estruturação da plataforma (forma e operacio-
nalização) são de responsabilidade do curso de Tecnologia da Informação (TI), por 
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meio do aluno pesquisador de IC e seu orientador, Prof. Me Luís Roberto Guerreiro, 
com apoio de estudante deste curso.

Apesar das funções serem distintas, estas são trabalhadas e discutidas em reuni-
ões de trabalho de forma conjunta e integrada, visto que o resultado esperado é um 
único produto, ou seja, o lançamento da Plataforma Web de dados do Observa BS. 
Para tanto, a metodologia de pesquisa adotada prevê várias etapas:

Etapa 1 - Coleta de dados e informações relacionadas à Região Metropolita-
na da Baixada Santista (RMBS) e seus 09 municípios, por meio de órgãos ofi-
ciais (IBGE, AGEM BS, Prefeituras, SABESP, etc.). Esta etapa é constante, posto 
que a produção dos dados e informação é algo contínuo e dinâmico, buscando 
monitorar e atualizar de forma contínua o banco de dados do Observa BS.
Etapa 2 - Verificação da confiabilidade da informação para legitimação para 
então poder tornar-se uma referência confiável para disponibilização aos usu-
ários. 
Etapa 3 - Catalogação dos dados e informações pesquisados e coletados. Para 
tanto, definiu-se como parte da sistematização dos dados, a criação de um catá-
logo que mostre de forma clara e objetiva o conteúdo do acervo publicado, no 
intuito de ter uma melhor administração destes.
Etapa 4 - Sistematização dos dados e informações para alimentar o banco de 
dados e lançar na plataforma web para acesso e consulta dos usuários. Após 
a etapa de catalogação dos dados, estes são organizados, distribuídos pelos eixos 
temáticos a que se referem e arquivados nas respectivas pastas no Drive (plata-
forma utilizada para sistematização do banco de dados) e enviados pelo e-mail 
institucional do Observa BS aos responsáveis pelo banco de dados.
Etapa 5 – Aprimoramento da construção, modelagem e operacionalização 
da Plataforma Web. Em conjunto ao grupo de pesquisa do curso de TI, buscar 
aprimorar a construção da plataforma através de discussões sobre a modelagem.
Etapa 6 – Organização e solicitação das autorizações e/ou permissões aos 
autores para publicação e disponibilização dos dados de fontes secundárias. 
Nesta etapa com base em discussões e auxílio interno da bibliotecária da Uni-
Santos, foram feitas os formulários para autorização dos dados, como artigos, 
livros, teses, trabalhos de conclusão de curso - TCC, entre outros, para publica-
ção e disponibilização destes via Plataforma Digital do Observa-BS.
Etapa 7 – Organização dos conteúdos e testes operacionais para lançamento 
da Plataforma Digital em caráter experimental. Em conjunto com a pesquisa 
de IC do curso de TI, busca-se estratégias de como tornar a plataforma mais 
eficiente possível, de modo que o usuário tenha o acesso à informação de forma 
clara e objetiva, tornando a navegação agradável e produtiva. 
Etapa 8 - Publicação e lançamento da Plataforma Digital. Nesta fase da pes-
quisa devem-se finalizar os processos de estruturação e modelagem e iniciar a 
publicação dos dados e informações coletadas e sistematizadas até o momento, 
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assim como a divulgação da própria plataforma.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da velocidade e volume de informações que circulam no atual mundo 
globalizado, em tempos da proliferação de fake news, cada vez mais há a necessida-
de de produzir e disponibilizar dados, informações e análises confiáveis, em bases 
científicas. No tocante as questões urbanas e na compreensão das dinâmicas socio-
espaciais é de suma relevância que existam plataformas como esse foco de pesquisa, 
considerando que mais de 84% da população brasileira vive em cidades (IBGE/2010). 
Contribuir assim, para a democratização da informação e o conhecimento sobre a 
realidade social e das políticas de desenvolvimento urbano e regional, através de 
dados e indicadores elaborados em bases científicas. É importante lembrar que as 
bases censitárias, análises e monitoramento das dinâmicas socioespaciais são fontes 
fundamentais para subsidiar o planejamento integrado de ações nas diversas políti-
cas públicas que demonstram deficiências e ineficácias em suas funções, bem como 
propiciar o controle social pela sociedade civil. 

Januzzi (2002) afirma a necessidade e importância de diferentes fontes anali-
sando a mesma problemática como garantia de construção de indicadores sociais 
válidos e confiáveis, conforme se pode verificar abaixo: 

Vale observar que, em que pese o avanço na disponibilização 
pública dos dados, a confiabilidade dos registros (qualidade dos 
dados e representatividade em termos dos públicos-alvo poten-
ciais) é uma propriedade ainda não plenamente assegurada. O 
uso dos registros administrativos para as finalidades de análise 
empírica da realidade social e de formulação de políticas deman-
da, pois, uma avaliação crítica comparativa com outras fontes, 
para verificar se podem garantir a construção de indicadores vá-
lidos e confiáveis. (JANUZZI, 2002. p.. 58.)

O objetivo da plataforma não é somente servir de apoio acadêmico às universi-
dades que estudam e discutem os temas que englobam a pesquisa, dados e informa-
ções mencionados, mas também servir de auxílio para o público em geral. Para que 
este possa utilizar a plataforma como instrumento informativo, fomentar reflexões 
críticas e fortalecer a participação cidadã, buscando munir a sociedade civil de in-
formações confiáveis para que o cidadão possa cobrar seus direitos e exigir ações 
do estado, exercendo assim o controle social sobre as políticas públicas, com mais 
embasamento teórico.  Contribuir assim para que a Universidade que é comunitária, 
como também os discentes e docentes envolvidos na pesquisa, cumpram com a sua 
função social, diante das possibilidades que o meio universitário promove. Portanto, 
a estruturação do banco de dados do Observa BS, através da plataforma digital pro-
posta, visa contribuir no processo acadêmico, na construção de políticas públicas de 
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desenvolvimento urbano e regional, no fortalecimento da participação da sociedade 
civil e na integração entre ensino, pesquisa e extensão na Universidade. Além de sub-
sidiar e fomentar debates e contribuições na área do Planejamento Urbano e Regio-
nal, no tocante às dinâmicas urbanas, questões socioeconômicas, histórico-culturais 
e ambientais, com foco na Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS.

Neste contexto, no início desta pesquisa de Iniciação Científica várias reuniões 
do grupo do Banco de Dados do Observa BS foram realizadas com a ex-aluna de IC e 
orientadora, para que fossem devidamente repassadas e explicadas as tarefas a serem 
desenvolvidas em continuidade pela aluna ingressante desta Iniciação Científica. A 
partir desse debate, como contribuição desta segunda etapa da IC foi proposta uma 
nova forma de catalogação do acervo da plataforma, sendo essa não mais por docu-
mento escrito em formato Word, mas por uma tabulação no Microsoft Office Excel. 
Buscar assim, aperfeiçoar a função e facilitar a consulta ao conteúdo do banco de 
dados e o acesso para os futuros ingressantes. Essa tabulação tinha como propósito 
manter e organizar de forma estratégica o controle do acervo do banco de dados, a 
fim de manter uma estrutura operacional e evitar possíveis falhas futuras. 

No decorrer do desenvolvimento dessa segunda etapa da IC ocorreram reuni-
ões quinzenais (ou semanais quando necessário) com os integrantes de TI, responsá-
veis pela estruturação e modelagem da plataforma, com objetivo de discutir ajustes e 
detalhes, como formas de publicação, o formato e a numeração dos títulos dos eixos e 
pastas, a organização espacial do acervo e afins. Durante o processo houve uma troca 
do estudante bolsista de TI, mas que nada trouxe danos ao projeto, já que o aluno 
que foi definido para assumir a pesquisa de IC já tinha participação como estudante 
voluntário no grupo. 

Ao longo do semestre deu-se continuidade à coleta e sistematização dos dados 
e informações sobre a RMBS e seus municípios, assim como se fez a atualização das 
publicações de professores e alunos, sendo esses artigos, TCC, livros, e afins, bem 
como a readequação da modelagem e ajustes na estrutura operacional da plataforma. 
Foram realizadas diversas discussões para que se chegasse a forma final da mode-
lagem da plataforma (figura 2), sendo debatidas questões como a acessibilidade da 
plataforma, se esta condiz com o conceito proposto e disponibiliza as informações de 
forma objetiva e clara, dentro do propósito que se espera, tendo como foco a Região 
Metropolitana da Baixada Santista – RMBS e seus municípios. 

O desenvolvimento da formatação, modelagem, layout do front da plataforma 
foram trabalhados desde a primeira etapa da Iniciação, pela aluna Letícia Passarelli 
Verde do curso de Arquitetura e Urbanismo e do aluno Patrick Albino de Lucca do 
curso de Tecnologia da Informação (TI), ambos da Universidade Católica de Santos 
- UniSantos, o desenvolvimento desta pode ser visto  na Figura 1.
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Figura 1: Desenvolvimento da modelagem da Plataforma Digital desde a primeira etapa da 
pesquisa

Fonte: Beatriz Ramos Portela (2019), Letícia Passarelli Verde e Patrick Albino de Lucca - (2018)

Para o estudo e modelagem final do layout disposto no front para a plataforma 
digital, foram feitas algumas mudanças para que estas atendessem a alguns requisitos 
que definimos como as pastas e eixos temáticos para o funcionamento e desenvolvi-
mento da plataforma (no caráter visual e em questão de acessibilidade), visando qua-
lificar o uso da plataforma, de forma mais intuitiva possível e prático para o usuário, 
foram definidas algumas mudanças que acredita-se  que possam alcançar melhor os 
objetivos do grupo.

Inicialmente houve alteração da paleta de cores da plataforma digital, a fim de 
deixá-la mais clara e leve, visto que aos poucos o grupo identificou que as cores de-
finidas anteriormente, por serem mais escuras, poderiam gerar algum incômodo ao 
usuário.

A nova página inicial conta com uma barra de menu mais dinâmica e, que se-
gundo avaliação do grupo, atende melhor às necessidades e propostas da plataforma. 
Além de garantir ao usuário uma facilidade em encontrar o que busca sem muitos 
redirecionamentos. Toda a parte do menu inicial permanecerá estática na platafor-
ma, sendo dinâmico apenas o conteúdo da área central da página. Isso garante que a 
qualquer momento o usuário possa voltar ao menu ou acessar o que precisa de forma 
rápida e sem se perder.
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Figura 2 - Página inicial da plataforma - Diagrama identificando as partes estáticas e dinâmicas 

Fonte: Beatriz Ramos Portela, 2019. 

Fruto desse trabalho conjunto e interdisciplinar, a plataforma digital proposta 
tomou corpo e sua modelagem final encontra-se  melhor detalhada no relatório final 
desta IC e está em fase de testes para que possa ser lançada e disponibilizada para 
uso público ainda este ano, tendo como meta a Jornada de Iniciação Científica da 
UniSantos que será realizada em outubro de 2019.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que plataforma de dados do grupo de pesquisa Observa BS possa dar 
maior alcance na difusão de dados produzidos a partir de pesquisas e projetos de ex-
tensão do grupo e das disciplinas de Urbanismo, bem como dados secundários sobre 
a RMBS e seus nove municípios. Almeja-se que a plataforma de dados do Observa 
BS seja uma ferramenta de pesquisa para a ampliação do conhecimento e análises crí-
ticas, promovendo reflexões e debates quanto às questões urbanas e metropolitanas, 
nas suas várias dimensões (ambiental, econômica, social, cultural e política), como 
também para fortalecer a prática da cidadania e o controle social, com a transpa-
rência dos dados, por meio da democratização do acesso à informação qualificada, 
fomentando o conhecimento crítico.
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RESUMO

O presente estudo visa analisar e catalogar as PANC (plantas alimentícias não 
convencionais) mais comuns na Região da Baixada Santista, assim como incen-
tivar seus cultivo e consumo. A proposta é de um artigo de revisão do tipo trans-
versal com abordagem qualitativa das PANC encontradas na Região e pesquisa 
de campo com coleta de material e entrevista informal. A coleta de dados foi 
obtida a partir de pesquisas bibliográficas em fontes primárias, banco de dados 
da SciELO (Scientific Electronic Library Online) e portais de periódicos dispo-
níveis na internet como a BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disser-
tações), além de artigos em revistas especializadas com filtro para publicações 
de 2002 a 2018. As receitas presentes neste guia foram criadas pelas autoras 
através de testes, fornecidas por conhecidos ou obtidas através de pesquisas no 
Google. Pode-se observar que são necessários mais estudos sobre a composição 
nutricional das PANC. O Guia elaborado com base nos dados obtidos neste tra-
balho é uma importante forma de divulgação das características morfológicas e 
incentivo de consumo das PANC encontradas  na Região.

PALAVRAS-CHAVE

PANC, Nutrientes, Hábitos Alimentares, receitas.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de plantas como recursos alimentícios pelo homem ocorre desde os 
tempos pré-históricos; além da finalidade alimentícia, são utilizadas para fins medi-
cinais, de construção e combustão (BARREIRA et al., 2015).

De acordo com Kinupp e Lorenzi (2014), “nos últimos 100 anos, verifica-se que 
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o número de espécies de plantas consumidas pelo homem caiu de 10.000 para 170 
espécies.” Só no Brasil há uma biodiversidade enorme a ser pesquisada que possui 
esse potencial alimentício – estima-se que o país tenha em torno de dez mil plantas 
com potencial uso alimentício.

 Apesar desta grande diversidade alimentícia, de acordo com Kholer (2014), 
90% do consumo alimentício mundial vêm de apenas 15 espécies vegetais e oito ani-
mais. Uma das respostas para o porquê não usarmos todos estes alimentos disponí-
veis na natureza é que não há informações importantes sobre cultivo, disponibili-
dade, rendimento, utilizações e preparações, além de informações econômicas e de 
potenciais nutricionais. De acordo com Kinupp (2009), os valores alimentícios dos 
produtos locais devem ser mais pesquisados e divulgados, assim como também é 
importante que paradigmas e tabus alimentares sejam destruídos.

As PANC não são plantas comumente cultivadas, são dificilmente encontradas 
no comércio e são consideradas popularmente como “mato”, “inço”, “ervas daninhas” 
ou “invasoras”, pois são plantas/ervas que crescem espontaneamente junto com plan-
tas que cultivamos (KINUPP, 2009). Estão entre as fontes de alimentos que se de-
senvolvem em ambientes naturais sem a necessidade de insumos e da derrubada de 
novas áreas (BARREIRA et al., 2015).

É importante ressaltar que a noção de ‘alimento não-convencional’ tem viés 
cultural, sendo que um alimento tradicional para uma população pode ser não-
convencional para outra (MAKUTA, 2018).

As PANC devem estar relacionadas com aquilo que o ambiente local pode 
proporcionar. Todas as regiões do país possuem um grande potencial para explorar 
plantas alimentícias não convencionais, sejam elas nativas ou originárias de outros 
lugares (KINUPP; BARROS, 2007).

Embora disponíveis a baixo custo, ainda são mais utilizadas como plantas me-
dicinais pelo desconhecimento do seu potencial alimentício. Isto ocorre pelo fato de 
que os plantios atuais são compostos por um monótono grupo de vegetais, que passa-
ram a ser a referência para a alimentação atual, restringindo a variedade do cardápio 
diário (BORGES, 2017). São espécies com grande importância ecológica e econômi-
ca, e jogando-as fora, estamos perdendo a oportunidade de consumir alimentos com 
um alto valor nutricional por falta de informação (KINUPP, 2009).

O consumo das PANC, se realizado de maneira sustentável, pode ser conside-
rado uma forma de utilização com baixo impacto na agricultura, associada à conser-
vação ambiental (KINUPP, 2007). O fato de muitas dessas plantas estarem em áreas 
manejadas por agricultores torna-se estratégia fundamental para o fortalecimento da 
soberania alimentar de muitas famílias (BARREIRA et al., 2015).

O Brasil é um país rico em biodiversidade, por isso pode oferecer uma imensa 
lista de espécies de PANC. Ainda assim, a biodiversidade comestível é muito maior 
do que a comida. A baixa valorização dos alimentos nativos contribui para que as 
famílias adotem um hábito alimentar ligado ao consumo de alimentos processados 
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e industrializados, piorando o atual quadro nutricional da população brasileira. Do 
ponto de vista da agroecologia as PANC são recursos alimentares de importância e 
deveriam ser utilizadas regularmente pelas famílias, por ser um método de diversificar 
a alimentação com diferentes sabores e nutrientes, e também por ser uma possível 
fonte de renda, além de preservar a cultura e a flora local (FILHO, 2013). 

O Brasil vem aumentando a gama da utilização das PANC para consumo ali-
mentar, sendo elas consumidas in natura, refogadas, em formas de doces, coca-
das, dentre outros; porém, ainda são poucos os estudos sobre o uso destas plantas 
(BARREIRA et al., 2015).

A diversificação alimentar através das PANC seria uma fonte de nutrientes com 
custo acessível, além de contribuir para diminuir as deficiências nutricionais (BOR-
GES, 2017). 

Esse potencial alimentício das PANC, ainda pouco reconhecido, exige a realiza-
ção de mais pesquisas na área, podendo se tornar ferramenta importante no estabe-
lecimento de sistemas de produção em bases sustentáveis (BARREIRA et al., 2015).

Diante do atual cenário nutricional da população brasileira e pensando na pre-
servação e conservação da biodiversidade e identidade cultural regional, este estudo 
tem como objetivo estudar e catalogar as PANC mais comuns na região da Baixada 
Santista, assim como incentivar o cultivo e consumo das mesmas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A coleta de dados foi obtida a partir de pesquisas bibliográficas em fontes pri-
márias, banco de dados da SciELO (Scientific Electronic Library Online) e portais 
de periódicos disponíveis na internet como a BDTD (Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações), além de artigos em revistas especializadas com filtro para 
publicações de 2002 a 2018.

As amostras de PANC foram coletadas nas cidades de Bertioga, Guarujá, Ita-
nhaém e Santos. Entrevistas informais foram realizadas na aldeia Rio Branco - Ita-
nhaém/SP, com os moradores do local que consomem estas plantas. Para a identifica-
ção das PANC, foi utilizado o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 
no Brasil: guia de identificação (KINUPP; LORENZI, 2014). As receitas presentes 
neste guia foram obtidas de três formas diferentes, sendo elas: criadas pelas autoras 
através de testes; fornecidas por conhecidos, como no caso das receitas ofertadas pela 
Comunidade que Sustenta a Agricultura – Unidade Acerola / Santos (através da coa-
gricultora e nutricionista Karina Nunes de Simas); e ainda aquelas que foram obtidas 
por meio de pesquisas no Google.

As imagens do guia foram registradas com auxílio das câmeras dos celulares 
Zenfone 3 Max e Xiaomi Redmi6 ou retiradas de sites busca.
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3. RESULTADOS 

 O resultado do presente estudo destaca as principais PANC que podem ser 
facilmente encontradas e identificadas em toda extensão da Baixada Santista, pos-
sibilitando a diversificação de alimentos promovendo a soberania alimentar para a 
população da região através das informações nutricionais de receitas. Todos os dados 
coletados foram usados para o desenvolvimento do Guia de PANC da Baixada San-
tista: visão botânica e alimentar (ANEXO A).  

A Tabela 1 apresenta as características morfológicas e nutricionais das PANC 
pesquisadas neste presente trabalho.

Tabela 1. PANC encontradas na região da Baixada Santista.

Nome popular Nome 
científico 

 Morfologia Qualidades 
nutricionais 

Beldroega 
Portulaaca 

Oleracea 
 

Planta herbácea 
com folhas simples, 

suculentas e 
espatuladas. Flores 

amarelas. 

As folhas ricas em 
cálcio e fonte de 
fósforo, zinco, 

magnésio e cobre. As 
sementes geram um 

óleo que é fonte 
ômegas 6 e 3. Contém 
antioxidantes e auxilia 

no controle da 
diabetes. 

 

 

Bertalha 

 

 

Anredera 

Cordifolia 

 

Trepadeira, Folhas 
com forma de 

coração e coloração 
verde escuro. Flores 

pequenas de cor 
creme. 

 

Fonte de proteína e 
fibra, baixo teor 

lipídico. Apresenta 
antioxidantes. 

 

Capuchinha 

 

 

 

Tropaeolum 

Majus 

 

Porte herbáceo, 
flores que podem 

variar entre as cores 
vermelha, amarela, 
laranja e branca, 

possui folhas 
arredondadas e 

planas. 

Possui atividade anti-
hipertensiva, 
antisséptica, 
antifúngica, 

antibacteriana, anti-
inflamatória e 

diurética, 
expectorante, 

digestiva e 
antiespasmódica. 

Deve ser evitada por 
gestantes pois possui 

possível efeito 
abortivo. 

Cará-moela 
Dioscorea 
Bulbifera  
Brown 

 

É uma planta 
trepadeira, robusta, 

com caule 
herbáceo, folhas 
alternas e muito 

cordiformes. 
Distingue-se 

facilmente pela 
pelos vários túberos 

aéreos, que é a 
parte consumida, 
cujo nascem nas 
axilas das folhas, 
com tamanho e 
forma variado. 

Consumida in natura 
no preparo de 

alimentos. 

 

Chicória do 
campo 

Hypochaeris 
Chillensis  

Kunth 
 

Pertence à família 

Asteraceae, cuja 
descrição botânica é 

As folhas da chicória 
do campo têm alto 

teor de cálcio, zinco, 
fósforo e potássio, 
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Nome popular Nome 
científico 

 Morfologia Qualidades 
nutricionais 

Beldroega 
Portulaaca 

Oleracea 
 

Planta herbácea 
com folhas simples, 

suculentas e 
espatuladas. Flores 

amarelas. 

As folhas ricas em 
cálcio e fonte de 
fósforo, zinco, 

magnésio e cobre. As 
sementes geram um 

óleo que é fonte 
ômegas 6 e 3. Contém 
antioxidantes e auxilia 

no controle da 
diabetes. 

 

 

Bertalha 

 

 

Anredera 

Cordifolia 

 

Trepadeira, Folhas 
com forma de 

coração e coloração 
verde escuro. Flores 

pequenas de cor 
creme. 

 

Fonte de proteína e 
fibra, baixo teor 

lipídico. Apresenta 
antioxidantes. 

 

Capuchinha 

 

 

 

Tropaeolum 

Majus 

 

Porte herbáceo, 
flores que podem 

variar entre as cores 
vermelha, amarela, 
laranja e branca, 

possui folhas 
arredondadas e 

planas. 

Possui atividade anti-
hipertensiva, 
antisséptica, 
antifúngica, 

antibacteriana, anti-
inflamatória e 

diurética, 
expectorante, 

digestiva e 
antiespasmódica. 

Deve ser evitada por 
gestantes pois possui 

possível efeito 
abortivo. 

Cará-moela 
Dioscorea 
Bulbifera  
Brown 

 

É uma planta 
trepadeira, robusta, 

com caule 
herbáceo, folhas 
alternas e muito 

cordiformes. 
Distingue-se 

facilmente pela 
pelos vários túberos 

aéreos, que é a 
parte consumida, 
cujo nascem nas 
axilas das folhas, 
com tamanho e 
forma variado. 

Consumida in natura 
no preparo de 

alimentos. 

 

Chicória do 
campo 

Hypochaeris 
Chillensis  

Kunth 
 

Pertence à família 

Asteraceae, cuja 
descrição botânica é 

As folhas da chicória 
do campo têm alto 

teor de cálcio, zinco, 
fósforo e potássio, 

herbácea anual ou 
bienal, com látex, de 

30- 

70cm de altura e 
flores amarelas.  

podendo separar a 
parte comestível e 
utilizável como as 

folhas, podendo ser 
consumidas cruas ou 
cozidas em forma de 
saladas, refogados e 

sopas. 

Dente de Leão 
Taraxacum 

Officinale 
 

Folhas dispostas 
espiraladamente, 

caule muito curto e 
escondido entre as 

folhas, leitosa. 

Rica em vitaminas A, 
B e C além de ferro e 
potássio. As raízes 
são popularmente 

usadas como 
diuréticas e contêm 
inulina. Já as folhas 

apresentam 
propriedades 
depurativas. 

Folhas de 
batata doce 

Ipomoea 
Batatas  

Lam 
 

A batata-doce 
(Ipomoea batatas 

Lam) é uma 
hortaliça que se 

destaca pela 

facilidade de cultivo, 
rusticidade, ampla 

adaptação a 
diferentes tipos de 

solo e clima, 

alta tolerância à 
seca e baixo custo 

de produção. 

As folhas de batata 
doce têm a 

capacidade absorver 
alguns nutrientes, 

principalmente o N, K 
e Ca. E em menor 
taxa de absorção 

também foi 
encontrado Mg, S, e 

P. 

Em termos de 
extração de 

micronutrientes pelas 
folhas de batata doce, 

o Mn foi o mais 
absorvido no 

momento da colheita. 
Em seguida tem-se o 

B, Zn, Fe, e Cu. 

A maior parte dos 
nutrientes absorvidos 

está nas folhas, ramas 
e nas raízes 
tuberosas. 

Mastruz 

Chenopodiu
m 

Ambrosioide
s  Mots 

 

Tem como 
características a 

altura entre 0,20m 

à 1,50m, aroma 
intenso, com uma 
quantidade intensa 

de ramificações com 

inflorescências, 
onde há glomérulos 

Teores minerais (mg/ 
100g) em base seca: 
Na (124); K (396); Ca 
(541); Mn (205); Fe 
(1,2); Al (7,8); Mg 
(0,88) e Zn (1,16). 
Efeito antifúngico, 
vermífugo, anti-

helmíntico bactericida 
inseticida 

antidiabético, 
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com muitas flores 
pequenas verde 
amareladas, as 

folhas apresentam 
margem serrilhada e 

sem espiculas. 

 

antitumoral, 
antimicrobiana, anti-

inflamatório, 
cicatrizante e 

atividade antioxidante. 

 

Ora-pro-nóbis Pereskia 
aculeata  

Trepadeira de caule 
fino com presença 
de espinhos. Flores 

brancas e frutos 
verdes que 

conforme maduros 
ficam alaranjados. 

 

Fonte de proteínas, 
fibras, cálcio, ferro. 
Apresenta teores de 

vitamina C, β-caroteno 
e ação antioxidante. 

 

Pariparoba 

Pothomorph
e Umbellata 

Miq 

 

 

É um subarbusto 
ereto, ramificado, 

com hastes 
articulados, tem 

em média 1,0 a 2,5 
m de altura. Suas 
folhas de lâmina 

orbicular e cartácea. 
A parte 

superior apresenta 
um aspecto 

enrugado e com 
presença de 

nervuras e a parte 

inferior da folha 
apresenta uma cor 

mais clara. 

Apresentam Zn 
(8mg/Kg), Mn 

(6,2mg/Kg), Cu 
(3,2mg/Kg), K 

(658mg/100g), Ca 
(408mg/100g), Mg 

(92mg/100g), P 
(48mg/100g), Na 
(30mg/100g), Fe 

(5,1mg/100g). 
Também contém 

algumas vitaminas 
como B1 

(0,21mg/100g), B2 
(0,23mg/100g), C 

(18,8mg/100g), PP 
(2,3mg/100g), E 
(22,5mg/100g) e 

betacaroteno 
(2164mg/100g). 

Peixinho da 
Horta 

Stachys 
Byzantina 

Koch. 

 

 

Se caracteriza por 
uma planta 

herbácea perene, 
suas folhas são 

aromáticas, curto-
pecioladas, 

espatulada e 
espessa. E com 
flores róseas ou 

violetas e 
inflorescência, 
entretanto isso 

ocorre apenas em 
regiões de altitude 

do Sul e Sudeste do 
Brasil.  

Os extratos têm 
potencial fonte de 
antioxidantes, anti-

inflamatório e 
antimicrobiano contra 

Staphylococcus 
aureus. 

herbácea anual ou 
bienal, com látex, de 

30- 

70cm de altura e 
flores amarelas.  

podendo separar a 
parte comestível e 
utilizável como as 

folhas, podendo ser 
consumidas cruas ou 
cozidas em forma de 
saladas, refogados e 

sopas. 

Dente de Leão 
Taraxacum 

Officinale 
 

Folhas dispostas 
espiraladamente, 

caule muito curto e 
escondido entre as 

folhas, leitosa. 

Rica em vitaminas A, 
B e C além de ferro e 
potássio. As raízes 
são popularmente 

usadas como 
diuréticas e contêm 
inulina. Já as folhas 

apresentam 
propriedades 
depurativas. 

Folhas de 
batata doce 

Ipomoea 
Batatas  

Lam 
 

A batata-doce 
(Ipomoea batatas 

Lam) é uma 
hortaliça que se 

destaca pela 

facilidade de cultivo, 
rusticidade, ampla 

adaptação a 
diferentes tipos de 

solo e clima, 

alta tolerância à 
seca e baixo custo 

de produção. 

As folhas de batata 
doce têm a 

capacidade absorver 
alguns nutrientes, 

principalmente o N, K 
e Ca. E em menor 
taxa de absorção 

também foi 
encontrado Mg, S, e 

P. 

Em termos de 
extração de 

micronutrientes pelas 
folhas de batata doce, 

o Mn foi o mais 
absorvido no 

momento da colheita. 
Em seguida tem-se o 

B, Zn, Fe, e Cu. 

A maior parte dos 
nutrientes absorvidos 

está nas folhas, ramas 
e nas raízes 
tuberosas. 

Mastruz 

Chenopodiu
m 

Ambrosioide
s  Mots 

 

Tem como 
características a 

altura entre 0,20m 

à 1,50m, aroma 
intenso, com uma 
quantidade intensa 

de ramificações com 

inflorescências, 
onde há glomérulos 

Teores minerais (mg/ 
100g) em base seca: 
Na (124); K (396); Ca 
(541); Mn (205); Fe 
(1,2); Al (7,8); Mg 
(0,88) e Zn (1,16). 
Efeito antifúngico, 
vermífugo, anti-

helmíntico bactericida 
inseticida 

antidiabético, 
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Picão preto 
Bidens 

Pilosa L.  

 
 

Se caracteriza por 
ser uma espécie 
herbácea, ereta, 

atingindo uma altura 
de 0,40m até 1,20m 

Em 100g de folhas há 
5g de proteína, 0,6g 
de lipídeo, 3,72g de 

carboidrato, 2,92g de 
fibra, 1354mg de 
cálcio, 504mg de 

fósforo, 21mg 
magnésio, 393mg 

sódio, 10mg de cobre.  

Também apresenta 
teor considerável de 

ferro, com 15,3mg em 
100g e quantidade 

significativa de 
manganês, com 

11,8mg em 100g. 
Também apresenta 
efeito antioxidante.  

Rama da 
cenoura 

Daucus 
carota  

A inflorescência 
típica composta de 

flores brancas, 
folhas de 10-15 cm 
de diâmetro com 
ápice achatado. 

Possui proteínas, 
fibras, apresenta 

teores de vitamina C, 
β-caroteno. Também 
é considerado fonte 

de fósforo. 

Taioba Xanthosoma 
sagittifolium  

 

Folha em formato 
sagitado e tamanho 

médio a grande, 
veias nas laterais 

que juntam 
formando uma veia 

coletiva de cada 
lado, e a presença 

de seiva 
esbranquiçada. 

 

Fonte de proteínas, 
fibras, cálcio, ferro. 
Apresenta teores de 

vitamina C, β-caroteno 
e ação antioxidante. 

 

Serralha Sonchus 
Oleraceus  

 

Herbácea anual, 
podendo ter de 10 a 
140cm, caule reto e 
oco, folhas grandes 

e moles, com 
formato levemente 

triangular, suas 
flores são amarelas. 

 

Possui vitamina A B e 
C, cálcio e ferro, 

também possui teores 
de fósforo, sódio, 

ferro, zinco e 
capacidade 

antioxidante alta. 

Taboa 

Typha 
Domingensis 

Pers.  

 

 
Planta aquática 
fibrosa, utilizada 

para artesanatos e 
papéis, porém 

Possui alta quantidade 
de fibras, em seu 
palmito há valores 
significativos de 

proteínas, nas folhas 
tem potássio e fosfato, 

também pode ser 
consumida 

e sódio na parte 
aérea. Possui 
propriedades 
vermífugas. 

 

Vinagreira 

Hibiscus 
Sabdariffa  

L.  

 

 

Arbusto que pode 
chegar a alturas 
maiores que 1.80 

metros, tendo 
registrado até 4,5 

metros, suas folhas 
são verdes com de 
três a cinco lóbulos 
estreitos e agudos, 

nervos e caules 
arroxeados e são 

longo-pecioladas; os 
cálices são 

vermelhos e a partir 
dele são formados 
os frutos; as flores 

são solitárias e 
possuem pétalas 

amareladas. 

Apresentam 
antocianinas, 
flavonoides, 
cumarinas, 

polissacarídeos e 
ácidos como 

ascórbico, málico, 
tartárico, ácido 

protocatéquico e 
hidroxicítrico, ferro, 
cálcio e fosforo, β-
caroteno e fibras 
como a pectina. 

Possuem potencial 
antioxidante, 

anticancerígeno e 
anti-inflamatório,assim 
como seu extrato tem 

se mostrado eficaz 
para tratamento de 

hipertensão, 
desordens 

gastrointestinais, 
infecções hepáticas e 

estresse. 
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 Fonte: autoras.

A Tabela 2 mostra quais foram as receitas de cada PANC que foram colocadas 
no guia elaborado.

Tabela 2. PANC e suas preparações culinárias.

também pode ser 
consumida 

e sódio na parte 
aérea. Possui 
propriedades 
vermífugas. 

 

Vinagreira 

Hibiscus 
Sabdariffa  

L.  

 

 

Arbusto que pode 
chegar a alturas 
maiores que 1.80 

metros, tendo 
registrado até 4,5 

metros, suas folhas 
são verdes com de 
três a cinco lóbulos 
estreitos e agudos, 

nervos e caules 
arroxeados e são 

longo-pecioladas; os 
cálices são 

vermelhos e a partir 
dele são formados 
os frutos; as flores 

são solitárias e 
possuem pétalas 

amareladas. 

Apresentam 
antocianinas, 
flavonoides, 
cumarinas, 

polissacarídeos e 
ácidos como 

ascórbico, málico, 
tartárico, ácido 

protocatéquico e 
hidroxicítrico, ferro, 
cálcio e fosforo, β-
caroteno e fibras 
como a pectina. 

Possuem potencial 
antioxidante, 

anticancerígeno e 
anti-inflamatório,assim 
como seu extrato tem 

se mostrado eficaz 
para tratamento de 

hipertensão, 
desordens 

gastrointestinais, 
infecções hepáticas e 

estresse. 

 

 

Nome popular Receita Imagem da receita

Beldroega
Bolo de beldroega 

com calda de 
chocolate

Bertalha

Creme de bertalha 

e tofu

Capuchinha Spätzle de folhas 
de capuchinha

Chicória Do Campo Torta de chicória do 
campo
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Cará moela
Cará-Moela com 

Cebolas 
Carameladas

Dente de Leão Penne com dente-
de-leão e bacon

Folha de batata 
doce

Bolinho De Milho 
Com Folhas De 

Batata Doce

Mastruz Mastruz com leite

Ora-pro-nóbis Pão de queijo de 
Ora-pro-nóbis

Pariparoba

Charutinhos de 
Folha de 

Pariparoba com 
Cogumelo e Palmito

Peixinho Da Horta Peixinho assado

Picão preto

Polenta De 
Sarraceno 

Gratinada Com 
Ervas Espontâneas



88

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Rama da cenoura Patê de ramo de 
cenoura

Serralha Panqueca verde 
com queijo branco

Taioba Nhoque de taioba

Taboa Pastel de 
Palmito de Taboa

Ora-pro-nóbis Pão de queijo de 
Ora-pro-nóbis

Pariparoba

Charutinhos de 
Folha de 

Pariparoba com 
Cogumelo e Palmito

Peixinho Da Horta Peixinho assado

Picão preto

Polenta De 
Sarraceno 

Gratinada Com 
Ervas Espontâneas
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 Fonte: autoras.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentada uma revisão bibliográfi ca referente a algumas 
PANC da região da Baixada, por meio da qual pode-se observar que são necessários 
mais estudos sobre a composição nutricional dessas plantas. Este tema é de profunda 
importância cultural, agroecológica, nutricional e econômica. 

 O Guia elaborado com base nos dados obtidos neste trabalho é uma importante 
forma de divulgação das características morfológicas e incentivo de consumo das 
PANC encontradas na Baixada Santista, proporcionando soberania alimentar.
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo relacionar o Festival Música Nova e as compo-
sições do período de experimentação do compositor Gilberto Mendes, com  as 
novas tendências na área da educação musical e a questão da ensinagem como 
processo de aprendizado. Em um primeiro momento é feita uma pesquisa so-
bre o compositor Gilberto Mendes, o principal idealizador do Festival Música 
Nova, são analisadas sua vida e também a sua obra, principalmente durante a 
fase de experimentação, incluindo uma análise de duas de suas principais peças 
desse período, a “Oralia Ashamatour” e também a “ Ópera aberta”. Logo após 
é inserida uma pesquisa sobre a história do festival Música Nova  e também a 
sua repercussão até os dias atuais. Por último é demonstrada a relação de novas 
tendências na educação musical, e educadores musicais com suas ideias de um 
novo ensino de música através de diversos métodos.  O objetivo deste trabalho é 
encontrar uma maneira de utilizar a música nova no ensino musical, através de 
uma combinação de músicas com as teorias musicais pesquisadas. A pesquisa 
tem caráter bibliográfico,  com uma abordagem qualitativa, o método escolhido 
foi a montagem de uma cronologia que levasse as novas tendências da educação 
musical. Em resumo a música nova está mais associada com a questão da tex-
tura musical, explorando a massa sonora e utilizando bula ao invés da partitura 
tradicional; o que possibilita trabalhar música com crianças e leigos, e também 
a questão da criatividade através da composição e improvisação que esse tipo 
de música permite.

PALAVRAS-CHAVE

Gilberto Mendes; Festival Música Nova; Educação Musical



92

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. INTRODUÇÃO

  A educação musical está em constante mudança, e cada vez mais estudos 
e métodos surgem dentro desta questão, neste trabalho apresenta-se alguns desses 
novos métodos e também algumas tendências da educação de modo geral, frisando a 
questão da formação do conhecimento, do aluno protagonista e várias outras formas 
de educação musical que estão em alta atualmente, além disso a proposta deste traba-
lho foi juntar essas novas tendências educacionais com a Música Nova, uma música 
que veio principalmente da nossa região da Baixada Santista, através do seu principal 
compositor: Gilberto Mendes, que criou o grupo Ars Viva e também o festival Música 
Nova, trazendo esse diferente estilo de composição, que foi presente principalmente 
durante a fase de experimentação do artista. Dentro do corpo do trabalho trazemos 
uma análise de duas músicas que são exemplos deste tipo de composição. Por fim, 
a proposta e os objetivos desse trabalho foram o de relacionar essa música com as 
novas tendências educacionais, criando um novo jeito de ensinar música, através de 
sons e bulas, e com a criança participando do processo de montagem da música.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi feita com base bibliográfica, começando com a vida e literatura 
do importante músico e compositor Gilberto Mendes, que nasceu em Santos e foi 
um grande expoente da cidade na música. Relacionando com a sua participação no 
Manifesto música nova junto de diversos outros importantes nomes da música de 
vanguarda da época, além disso a criação do grupo Ars Viva e do Festival de Música 
Nova, como laboratório e exposição de sua música, principalmente de seu período 
de experimentação, ou seja o período diferenciado de sua música, onde usou a mú-
sica de vanguarda com influência do concretismo, e criou várias de suas obras como 
“Ashmatour” e também “Ópera Aberta”, como são exemplificadas ao longo do corpo 
da pesquisa, com partituras em forma de bula e brincando com a textura sonora que 
se forma.

A segunda parte da pesquisa foi feita com o propósito de reunir teóricos e pro-
fessores da área da música que trouxessem novas propostas para a área da educação 
musical, como por exemplo a professora Selma Garrido Pimenta destacando o con-
ceito da ensinagem, do método ativo e também do aluno como construtor do conhe-
cimento e o professor como mediador para aluno transformar a informação em co-
nhecimento, além dela também o professor e músico  Joachim. Koelreuter, trazendo 
a importância da criação e da improvisação por parte do aluno dentro da formação 
de conhecimento na área da música.

Além da pesquisa bibliográfica, ouve também a vivência de oficinas e apresen-
tações com músicas do compositor Gilberto Mendes, como “Ashmatour”, com o pro-
fessor Luiz Celso Rizzo, além de apresentações de outras obras do compositor com 



93

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

corais, houve também a participação em palestras como por exemplo a do professor 
e músico Gil Nuno Vaz, sobre o compositor e a sua importância no âmbito musical e 
cultural da cidade de Santos.

Por fim, foi feita uma relação entre toda a pesquisa da Música Nova, e da fase de 
experimentação do compositor Gilberto Mendes, com as novas tendências da educa-
ção musical, o conceito de ensinagem, e os métodos ativos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A vida e carreira de Gilberto

Gilberto Ambrósio Garcia Mendes nasceu em Santos na praia do Boqueirão em 
13 de outubro de 1922, filho do médico Odorico Mendes e da Professora Ana Garcia 
Mendes. 

Teve educação formal durante toda a vida na escola pública, e com relação à 
música Gilberto praticamente  não teve influência em sua vida até os seis anos, a par-
tir daí até os nove anos ouviu apenas música clássica graças ao cinema e uma amiga 
sua que tocava piano. Embora não pretendesse ser músico a música o fascinava cada 
vez mais, e como toda criança brincava de ser várias coisas,  mas uma das principais 
brincadeiras era ser regente. 

Começou se educando através da percepção ouvindo as músicas, entusiasta da 
arte moderna (art decó), ouvia música popular em um estilo decó, estilizadas, elegan-
te e cosmopolita, além disso tinha uma paixão por jazz e compunha para big band.

A partir dos doze anos desenvolveu uma paixão pela música assimétrica, porém 
sua condição financeira não possibilitava o estudo desta. Teve influências do jazz 
e usava o que escutava em suas brincadeiras de regente. Frequentava com sua mãe 
concertos clássicos românticos, e seu primeiro contato com a música moderna do 
século 20 foi o fox-trot.

Aos dezoito anos abandonou a Faculdade  de direito e com o apoio do seu 
cunhado Miroel Silveira iniciou-se musicalmente  no Conservatório Musical  de San-
tos, o que foi um divisor de águas para ele. 

Em 1941 começaram a vir as primeiras ideias para compor, pensava em ser 
musicólogo ou instrumentista, depois dos primeiros exercícios de harmonia decidiu 
ser compositor. Enquanto tocava piano analisava as peças harmonicamente e desen-
volveu um apreço pela simplicidade, não estudava composição, estudava as peças e 
tentava entender as técnicas. 

Sua primeira empreitada para aprender composição foi com o músico Camargo 
Guarnieri,  este o indicou para ter aulas com um de seus alunos, e Gilberto então 
optou por não fazer as aulas, pois queria ter aulas com o famoso compositor. Porém 
logo depois o compositor Oliver Toni o acolheu,  e lhe apresentou a Koelreuter, que 
foi responsável pela introdução da vanguarda no Brasil. 
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Contrário à análise musical, para ele a música fala por si mesma. Por volta de 
1954 um soar brasileiro passa a definir seus trabalhos, começou a pesquisar o folclo-
re brasileiro e tentar entender as melodias, passou a criar algo que viria a parecer a 
bossa. Sofreu influência de todo tipo: barroca, romântica, modernista, tropicalista, 
do cinema etc.

 Triste com os caminhos que  a música tomou a partir dos anos 60, voltou-se 
para a música de vanguarda .

Já estava chegando aos trinta anos e apenas uma de suas músicas havia sido 
tocada, para ele, compor era para merecer ouvir grandes mestres, além disso, arte e 
cultura  não devem se  misturar com mercado, arte deve ser apenas para aqueles que 
entendem. 

Compunha de maneira cada vez mais atonal, amava o melodismo que reapare-
ceu com a bossa nova. Sua música para doze instrumentos foi feita em 18 dias para 
a apresentação da orquestra de câmara de São Paulo e depois apresentada em Santos 
dando início ao festival música nova. A partir daí apareceram várias encomendas de 
novas músicas. 

3.2 A carreira de Gilberto

Gilberto foi um dos fundadores do clube de cinema de Santos (1948-1994), e 
acreditava que Santos era um polo do cinema, também participava do Clube  de Ar-
tes de Santos (1952-1956), foi vice-presidente e deu cursos de música,  teve a ideia de 
criar um  coral, e começou o teatro amador em Santos.

Dentro do clube de arte houve a semana Mário de Andrade, que começou a 
trazer uma nova visão para Gilberto, Patrícia Galvão esteve presente em uma das pa-
lestras , a partir daí foi se desligando de Santos e se ligou aos grupos de música de São 
Paulo. Já em São Paulo então se junta com o maestro Klaus e cria o grupo Ars Viva.

Gilberto Mendes resolveu ser compositor nos anos 50, seu marco na música é 
o grupo Ars Viva e o Festival Música Nova, estes serviram como experiência. Criou 
o grupo Ars Viva para mostrar a música antiga e a nova música de vanguarda, este 
teve sua estreia em 20/11/1961, e no ano seguinte de 19 a 27 de março fez a semana 
de música contemporânea ( 1º festival de música nova).

A partir de sua participação no manifesto música nova serviu para alimentar 
sua produção música, colocando-o como compositor singular, trazendo-o para o ex-
perimentalismo, com a exploração da eletroacústica, da aleatoriedade, e dá ideia de 
série como base estrutural.

3.3 A fase de experimentação na obra de Gilberto

Gilberto foi um dos compositores mais importantes da música brasileira, pio-
neiro na música de vanguarda brasileira dominava a música aleatória, concreta e mi-
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crotonal, e sofreu influência do concretismo. Sua obra critica a sociedade burguesa, 
os valores burgueses e a postura de políticos, tinha liberdade criativa, pois não visava 
a obtenção de cargos ou vitória em concursos. Com o grupo Música Nova valorizava 
a aleatoriedade, a eletroacústica e a percepção pluri-sensorial da arte. 

O compositor assumiu uma postura de vanguarda na produção musical brasi-
leira, que reflete em sua obra experimental a realidade, esta fase de sua composição é 
marcada pela técnica avançada, com uma outra grafia musical, em razão dos proce-
dimentos usados por ele, como a aleatoriedade e o concretismo.

Tem-se então uma análise das suas obras durante a fase de experimentação.

3.4 O festival “Música Nova”

3.4.1 O manifesto Música Nova

O manifesto foi assinado em março de 1963 e publicado em junho do mesmo 
ano. Marlos Nobre e Camargo Guarnieri faziam oposição ao movimento. Depois de 
um tempo Cozella e Duprat acabaram saindo do grupo e partindo para a indústria 
cultural em busca de uma melhor recompensa monetária, Willy e Gilberto continu-
aram  pois não pensavam no mercado.

3.4.2 O festival 

O festival teve início em 1962 e teve uma conexão com o grupo uruguaio “nú-
cleo música nueva”. Gilberto Mendes era politicamente contrário ao regime militar 
e lutava no festival para criar um ambiente ideal de criação e representação artística, 
ele gostava de partilhar toda a informação que tinha, mostrava o cenário trazendo 
compositores brasileiros e também de outras partes do mundo. A música nova sus-
cita novas escutas e conhecimentos, a partir daí então Gilberto teve a ideia de trazer 
cursos ao seu festival e músicos do movimento uruguaio vinham se apresentar em 
Santos.

De 1962 à 1964 o festival era uma mostra de seus compositores, a partir de 68 
receberam apoio da prefeitura e começaram a trazer nomes de fora. Durante a dita-
dura os cursos do festival tinham que ser feitos em cidades pequenas para que não 
chamassem atenção, por terem um alinhamento contrário ao regime. 

3.5 O contexto musical das obras de experimentação de Gilberto 
Mendes 

Durante o período de composição de sua música nova, o contexto de pesqui-
sa musical, que anteriormente estava relacionada com a questão do tradicional, das 
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teorias, a performance, e da escritura, passa então a se relacionar com a psicologia 
e a psicanálise. E então começa-se a reconhecer os elementos psicológicos do fazer 
musical.

Sobre a criação musical “um ato de criação repertoriado numa cultura e alimen-
tado por uma rede de estímulos, emoções e pulsões que escapam do regime lógico-
-formal, caracterizando o que a psicanálise sempre afirmou que somente a superfície 
da razão é racional. É possível, então, concluir que a relação significante/significado, 
nesse contexto, é uma relação puramente estrutural” (SEKEFF, 2002, p. 74).

Ao analisar as composições musicais das décadas de 60 e 70, vê-se como uma 
das principais características a experimentação, com a intenção do movimento inter-
nacional de transformar o mundo.

Com relação à Gilberto Mendes, se utilizou de diversas formas de composição 
musical, indo da rigorosa tradução erudita , até as obras com partituras em formatos 
de bula e instruções para o intérprete, utilizando todo o material que tinha à disposi-
ção com meios de expressão e informação para a criação artística.

Dentro disso através da economia de materiais, a simplicidade e a técnica de 
corte e montagem, constrói  uma obra complexa e sofisticada.  Sobre sua música:  
“linguagem icônica, poética pura que toma corpo transformando impressões em ex-
pressões reincorporando elementos subjacentes e/ou latentes do indivíduo, também 
favorece uma falação do inconsciente” segundo a professora .(Sekeff, 2002, p. 79).

3.6 Novos caminhos para a educação musical

3.6.1 A educação musical e a música nova

A partir das novas tendências musicais do período o educador musical Joachim 
Koelreuter  baseia sua  linha em métodos ativos em concepções mais atuais de ensino 
da música, com a experiência sonora, a criação tanto individual quanto coletiva, e a 
ampliação da escuta através da da conscientização da nova sonoridade da sociedade.

Para ele a educação deve integrar a teoria e a prática com a improvisação e a 
liberdade de criação, permitindo a relação do pensar e do agir através do lúdico, com 
estratégias para a integração e a facilitação da construção de conhecimento musical.

As novas propostas de educação musical estão intimamente relacionadas com a 
experimentação e a escuta, colocando a experiência como anterior a teoria, e são os 
principais pilares na área educacional da música, na construção de uma pedagogia 
tendo o aluno como protagonista em seu desenvolvimento musical, onde o aluno 
participa da construção do conhecimento. 

Através dessa nova tendência a educação musical foi estimulada em vários con-
textos, contribuindo  para que se tenha uma evolução na expressão artística e musical 
dos indivíduo. Trazendo então a possibilidade da construção de conhecimento atra-
vés da interdisciplinaridade na relação da cultura com a música.
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3.7 O conceito de ensinagem e a música contemporânea 

No conceito de ensinagem o papel do  professor é o mediador entre o aluno 
e o conhecimento, o aluno então deve aprender a construir este conhecimento  e 
não apenas decorar informações, a função do professor é então estimular o aluno a 
pesquisar e buscar a informação e então transformá-la em conhecimento, além disso 
trazer o conteúdo da grade curricular para algo mais próximo do aluno, deixar com 
que este traga suas próprias experiências para a sala de aula, trabalhar com uma cons-
trução de conhecimento, um desenvolvimento do senso crítico, ensinar os alunos a 
utilizar o que se tem disponível, ensinar onde pesquisar ( fontes seguras), estabelecer 
um ponto de partida e de chegada, analisar  as condições que o aluno terá para reali-
zar a pesquisa e por fim analisar diferentes estratégias que podem ser usadas, e qual 
se adaptará melhor a cada situação.

O ambiente musical de São Paulo propício para o festival música nova, na década 
de 50 houve a vinda de Koellreuter e seus alunos que então despontaram. O maestro 
Klaus regia o madrigal Ars Nova, e como vinha muito para Santos Gilberto o convidou 
para ajudá-lo a criar o madrigal Ars viva, que tinha como objetivo divulgar a música 
antiga e contemporânea; este madrigal começou suas atividades em 29 de abril de 1961 
e funcionava como um laboratório para a música nova, além disso o madrigal também 
serviu para formar compositores como Gil Nuno Vaz e Roberto Martins. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa primeiramente fez uma relação da vida e obra de Gilberto Men-
des durante a sua fase de experimentação, onde criou o grupo Ars Viva e começou 
o festival música nova, como laboratório e exposição  para a sua nova  música de 
vanguarda que vinha sendo criada.

Em sua segunda fase destacaram-se as novas tendências de educação musical, a 
questão da ensinagem, relacionando com as ideias de Koelreuter e também da pro-
fessora Sekeff, colocando o aluno como protagonista na formação de conhecimento, 
e o professor como mediador da informação para o aluno, destacando a necessidade 
da criação, da experimentação e da improvisação na formação musical.

Concluímos então que o movimento Musica Nova foi de grande importância 
como movimento estético e musical para a renovação da linguagem musical brasilei-
ra, que trouxe em suas ações uma quebra de paradigma no fazer artístico, ocasionan-
do uma transformação no sentido de criação musical, o que evidentemente trouxe 
também sua influência na educação musical.  

Com relação a  ensinagem, o movimento Música Nova traz a questão da 
percepção de que toda e qualquer organização pode trazer um sentido de criação 
individual, relacionando com o pensamento de Koelreuter e o fazer musical através da 
improvisação e da experimentação, com uma metodologia de ensino ativa, mudando 
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a forma como os alunos aprendem música, passando de uma aula ultrapassada e 
expositiva, onde o professor apenas apresenta conceitos para uma aula que coloca 
o aluno como protagonista e traz as próprias experiências do aluno em conjunto 
com a informação pesquisada ou trazida pelo professor para a construção de um 
conhecimento musical.
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RESUMO

Difusores de óleo essenciais portáteis têm sido amplamente usados e divulga-
dos em plataformas digitais e por influenciadores. Geralmente possuem mais de 10 
essências vegetais diferentes (óleos essenciais) que serão inaladas e então absorvidas 
pelos pulmões. Apesar de lembrar um cigarro, eles afirmam que não possuem nico-
tina, tabaco, glúten, muito menos que foi testado em animais. A informação toxico-
lógica desses produtos e as consequências a longo prazo não são divulgadas pelas 
empresas que o comercializam. O objetivo deste presente trabalho será realizar um 
levantamento sobre a composição, toxicidade e efetividade dos difusores de óleos 
essenciais da marca ainda não classificada como segura, nem com comprovação far-
macológica, com base de revisões bibliográficas e análise de amostra por cromato-
grafia gasosa e espectrometria de massas. As plantas oferecidas pela marca foram 
pesquisadas individualmente, apresentando seus principais marcadores para com-
paração. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: 
Pubmed, Pubchem, Scielo, Medscape, Google acadêmicos e livros.  Após comparar 
os resultados da análise com a literatura foram achados compostos que isoladamente 
e em doses corretas poderiam ter ação farmacológica ansiolítica que supriria o que 
foi proposto pela marca (induzir ao sono de maneira rápida e duradoura), porém ao 
inalar pequenas quantidades, em uma via com absorção muito variável dependendo 
do paciente, raramente terá o efeito farmacológico esperado. Além que macromolé-
culas podem se depositar na boca causando mudanças de pH e infecções fúngicas.

PALAVRAS-CHAVE

Difusores, Aromaterapia, Terapias Complementares 
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1. INTRODUÇÃO

A aromaterapia é considerada uma prática terapêutica que discute e utiliza a 
ação psicológica, fisiológica e farmacológica de óleos essenciais aplicados por meio 
da olfação, inalação ou aplicação dérmica; com o intuito de prevenção, cura e dimi-
nuição de sintomas (HOROWITZ S. ,2011) . 

Os óleos essenciais apresentam diferentes propriedades biológicas, como a ação 
larvicida, atividade antioxidante, ação analgésica e anti-inflamatória, fungicida, e ati-
vidade antitumoral. (SILVA, 2008). Porém, a toxicidade de um óleo essencial pode 
ser desde aguda até crônica. As crônicas ainda não são muito bem conhecidas e sobre 
as agudas podemos citar alguns exemplos: Irritação, sensibilização, reações alérgicas, 
fototoxicidade ou fotossensibilidade, neurotoxicidade, Efeitos Psicotrópicos e alguns 
possuem efeitos alucinógenos, como é o caso da tuia, da sálvia esclareia, canela. En-
fim os óleos devem ser usados com moderação e prescritos por pessoas treinadas e 
aptas a isto (FERRAÇO, 2013). 

O que tem se observado atualmente, é a utilização desses fármacos para recre-
ação, de maneira que ao ser tragado tenha algum efeito imediato, sem considerar os 
efeitos colaterais e o nível tóxico dessas substâncias. 

O objetivo deste trabalho foi qualificar as estruturas químicas presentes em um 
difusor eletrônico com óleos essenciais descritos, bem como comparar os estudos de 
segurança e eficácia do emprego de óleos essenciais na inalação.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Levantamento Bibliográfico 

Após estudos dos difusores presentes no mercado, selecionou-se um difusor 
eletrônico, que propõem ao usuário uma noite de sono melhor com a inalação de 
óleos essenciais de plantas presente em um compartimento próprio. A seleção da 
proposta de óleos foi baseada na alta prevalência de insônia na sociedade, tendências 
a soluções imediatas e a proposta “natural” do produto (por tratar de óleos naturais).

No caso do difusor escolhido, não foi uma tecnologia comum nem caseira. Onde 
o mesmo tem um formato cilíndrico muito parecido com um cigarro, de metal, onde 
todos os óleos essenciais estão em um compartimento interno que eletricamente são 
aquecidos e volatilizados, mecanismo ativado com a sucção que permite que sejam 
inalados bela boca e exalados pelo nariz. Na composição teórica do produto, há óle-
os essências de Bergamota (Citrus bergamia); Laranja- azeda (Citrus Aurantium) ; 
Camomila (M. chamomilla); Capim limão (Cymbopogon flexuosus); Kava-kava (Pi-
per methysticum); Lavanda (Lavandula); Manjerona (Origanum majorana);Sandalo 
(Santalum album).Para verificar o motivo da escolhas dessas plantas medicinais e 
proprieades, elas foram pesquisadas indivídualmente procurando suas principais 
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substâncias químicas, métodos de extração, ação no sistema nervoso central e qual a 
dose necessária de ação.

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: 
Pubmed, Pubchem, Scielo, Medscape, Google acadêmico, com os descritores, em 
inglês e português, Difusores, Aromaterapia, Terapias Complementares, óleos es-
senciais; Lavanda; Manjerona; Sândalo; Linalyl acetate; Dihydrokavain; Linalool; 
2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethyll; Citral: Alpha.-Santalol; 
- (+)-Dihydromethysticin; Neral; 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl); 
Desmethoxyyangonin; Pentan-2-yl 2-methylbut-2-enoate;Santalol,trans-beta;di-
methyl 2-(1,3-benzodioxol-5-yl) -4-oxocyclohexane-1,1-dicarboxylate; 4-methoxy-
-6-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]pyran-2-one (Yangonin); 4-Methoxy-6-(4-me-
thoxyphenethyl)-5,6- dihydro-2H-pyran-2-one (5,6,7,8-Tetrahydroyangonin

1.20% -Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene-,  [1S (1.alpha.,3.
alpha.,5.alpha.)] ((-)-trans-Pinocarveol);Terpineol;  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dime-
thyl-, acetate, (Z)- ( neryl acetate); Caryophyllene oxide; 

 A busca efetiva foi realizada em artigos entre 2008 e 2019, com as palavras cha-
ves baseando-se nos nomes científicos das plantas utilizadas no difusor e descritas 
no site do produto (Bergamota- Citrus bergamia; Camomila- M.chamomilla; Capim 
limão- Cymbopogon flexuosus; Kava-kava- Piper methysticum; Lavanda- Lavandu-
la; Manjerona- Origanum majorana; Laranja- azeda - Citrus Aurantium;Sandalo- 
Santalum album). Cada um deles foi pesquisado seus princípios ativos, marcadores, 
métodos de extração do óleo essencial, ação no sistema nervoso central com foco 
em artigos onde tratamento da ansiedade e insônia eram abordados, dose de ação ou 
terapêutica. Levantamento qualitativo e quantitativo dos princípios ativos presentes 
nas essências. 

2.2. Preparo da Amostra

Uma unidade de difusor eletrônico com óleos essenciais teoricamente definidos 
foi enviada para análise na Central Analítica de Instrumentação da Universidade de 
São Paulo. 

Para preparo da amostra foi rompido o lacre de segurança do compartimento 
do produto e retirado uma estrutura semelhante à uma esponja que estaria embebida 
de óleos essenciais com um volume aproximado de 0,2ml. 

Após o preparo da amostragem foi realizada a identificação dos componentes 
químicos comparados aos padrões existentes através do equipamento de Cromato-
grafia Gasosa e espectrometria de Massa GC-MS - QP2020 – Shimadzu. Com esta 
metodologia foi possível identificar qualitativamente e comparar os marcadores das 
plantas medicinais mencionadas pelo fabricante e a fórmula molecular presente na 
amostragem inalada pelos consumidores.
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Quadro 1: Metodologia linha analítica 1- GC-2010 (GCMS-QP2020).

Fonte: a autora

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os óleos essenciais desencadeiam um efeito físico imediato sobre os pulmões, 
assim como são capazes de passar diretamente deles para a corrente sanguínea, que 

 

Temperatura do forno da coluna 50.0ºC 

Temperatura de injeção 280.0ºC 

Modo de controle de fluxo Velocidade linear 

Pressão 107.4 kPa 

Fluxo total 13.9 mL/min 

Fluxo de coluna 1.82 mL/min 

Velocidade linear 48,9 cm/sec 

Fluxo de purga 3.0 mL/min 

Relação de divisão 5.0 

Divisor de espera OFF 

Tempo de equilíbrio  1.0 min 

Temperatura da fonte de íons 280.0ºC 

Temperatura da interface 280.0ºC 

Tempo de corte de solvente 3.00 min 

Modo de Ganho do Detector Relativo ao resultado do ajuste 

Ganho do Detector 1.02kV + 0.00 kV 

Limite  1000 

Hora de início  2.10 min 

Hora de término 83.00 min 

Modo ACQ Scan 

Hora do evento 0.50 sec 

Velocidade de digitalização 1428 

Começo m/z 37.00 

Fim m/z 660.00 

Unidade de entrada de amostra GC 
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os transporta para o corpo todo. Uma vez no sangue, esses óleos podem gerar efeitos 
sobre qualquer órgão pelo qual passam e promover alguma ação. Ao inalarmos os 
óleos essenciais, suas moléculas perfumadas também são levadas pelo ar diretamente 
para o alto do nariz, onde está situado o epitélio olfativo; assim, as moléculas aromá-
ticas são captadas e levadas direto para o cérebro (PRICE, 2002). As ligações diretas 
entre as células receptoras olfativas e a região límbica do cérebro explicam por que os 
odores podem produzir uma resposta emocional (HOARE, 2010). 

Farmacocinética da inalação

Fonte: (PRICE, 2002). 

Dentre as estruturas químicas encontradas na amostragem pela análise do EM-
-GS (tabela 1), poucas delas apresentam efeitos ansiolíticos ou sedativos. De acordo 
com os artigos pesquisados, as moléculas com o efeito supracitado necessitam de doses 
definidas e relativamente altas para tal ação farmacológica. Com os resultados pode-se 
observar que a concentração dessas substâncias em sua maioria não é suficiente para 
promover a ação ansiolítica (tabela 2). Como por exemplo do Capim-limão (Cymbo-
pogon flexuosus), que foi eficaz em aumentar o tempo de sono, a porcentagem de en-
tradas e o tempo gasto nos braços abertos do labirinto em cruz elevado, bem como o 
tempo gasto no compartimento de luz da caixa de luz / escuridão com uma dose de 
1000 mg/Kg comparada com 1mg/kg de Diazepam (Blanco MM et al, 2007). 

Cabe ressaltar que outro fator que compromete a eficácia deve-se ao fato que a ina-
lação interfere no processo de absorção por ser um método trabalhoso que não garante 
que a dose administrada seja a dose inalada. No site da marca escolhida, eles citam que 
aproximadamente 0,0033 mL de óleos essenciais são consumidos em cada respiração 
suave e que em cada difusor contém aproximadamente 0,2 mL de óleos essenciais.

Muitas das plantas pesquisadas não tinham grandes quantidades de estudos 
científicos ou testes práticos de comprovação de eficácia. O cigarro eletrônico anali-
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sado possui, descrito em seu material de divulgação para venda, as espécies descritas 
a seguir (Quadro 2). Sendo assim, pode-se avaliar o impacto na eficácia e toxicidade 
no uso por inalação de tal difusor.

Quadro 2: Resultados da análise pelo CG-EM, comparando as moléculas dos óleos essenciais com 
as do banco de dados da USP.  

Molécula Química Concentração Uso/ Ação Farmacológica Ação 
Toxicológica 

Espécie  

Linalyl acetate 15.87% Aromatizante Irritante de 
pele, olhos e 
pode causar 
alergias 

bergamota 
e lavanda 

Dihydrokavain 14.03% Ansiolíticos sem efeitos 
colaterais 

Kava-kava 

Linalool 13.09% Aromatizante, antioxidante é irritante de 
pele, olhos e 
pode causar 
alergias 

Possível 
bergamota 
ou laranja 
azeda 

2H-Pyran-2-one, 5,6-
dihydro-4-methoxy-6-(2-
phenylethyl) 

11.48% Ansiolíticos, isômero da 
Dihydrokavain  

sem efeitos 
colaterais 

Kava-kava 

ß-Citral 8.01% Aromatizante irritante de pele 
e pode causar 
alergias 

capim-
limão 

alpha.-Santalol 5.78% aromatizante e/ou 
adjuvante 

Irritante de pele Sândalo 

(+)-Dihydromethysticin 5.29% relaxante muscular; Carcinogênico; Kava-kava 

-Neral 3.88% vasodilatador iritante de pele 
e causa 
reações 
alérgicas; 
Quando 
aquecido, emite 
gases irritantes 

capim-
limão 

Terpeno-4-ol 3.11% ação 
antibacteriana/antifúngica 

nocivo para 
ingestão, 
irritação na pele 
e olhos, 
irritação do 
trato 
respiratório; 

manjerona 
e lavanda 

Desmethoxyyangonin 2.81% anticonvulsivante Dano hepático 
grave 

 Kava-
kava. 

Pentan-2-yl 2-methylbut-
2-enoate 

2.75% Sem atividade 
farmacológica comprovada 

Sem toxicologia 
comprovada 

Sem 
registro de 
extração 
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Fonte: a autora 

-Santalol, trans-beta 2.64% Aromatizante e adjuvante Alergias na 
pele 

Sândalo 

dimethyl 2-(1,3-
benzodioxol-5-yl)-4-
oxocyclohexane-1,1-
dicarboxylate 

2.28% Sem atividade 
farmacológica comprovada   

Sem toxicologia 
comprovada 

Sem 
registro de 
extração 

Yangonin: 2.26% Agonista de CB1 Sem toxicologia 
comprovada 

Kava-kava 

4-Methoxy-6-(4-
methoxyphenethyl)-5,6- 
dihydro-2H-pyran-2-one 
(5,6,7,8-
Tetrahydroyangonin) 

1.62% Possível efeito ansiolítico Sem toxicologia 
comprovada 

kava-kava 

Pinocarveol 1.20% Analgésico irritação na 
pele, olhos, 
mucosas 
respiratórias, 
mutagênico 

Camomila, 
laranja 
azeda 

Terpineol 0.96% Aromatizante; fabricação 
de perfumes. 

morte quando 
associado a 
isopropanol, 
irritante de 
pele, olhos e 
gastrite 
hemorrágica 
quando 
ingerido 

Manjerona 
e laranja 
azeda 

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-
dimethyl-, acetate, (Z)- ( 

neryl acetate) 

0.92%- aromatizante irritante de 
pele, tóxico 
para vida 
aquática 

capim-
limão 

Caryophyllene oxide: 0.92%-   Aromatizante irritante de 
pele, tóxico 
para vida 
aquática. 

Lavanda 
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Quadro 3: Dose efetiva para ação ansiolítica dos óleos essenciais

 

Nome científico (Nome 
popular) 

Ação Ansiolítica 

 

Dose efetiva 

Bergamota 

(Citrus bergamia )  

 

aumentou 
significativamente os níveis 
extracelulares do 
aminoácido inibidor 
neurotransmissor ácido 
gama-aminobutírico (GABA) 
no hipocampo de ratos 
(Morrone et al., 2007). 

0,5ml/kg comparada com 
5mg/kg de diazepam 
(Rombolà,2017) 

Laranja-azeda  

(Citrus Aurantium) 

 

Até os presentes estudos os 
resultados sugerem 
fortemente o envolvimento 
dos receptores 5-
HT1A.(Costa 2013) 

 

10 mg/kg comparada com  
1 mg/kg  diazepam . 

( Costa 2013) 

 

Camomila  

(Matricaria chamomilla) 

 

 

o extrato de camomila 
exerce uma ação hipnótica 
pela atuação sobre 
receptores 
benzodiazepínicos 
(Shinomiya et al., 2005)  

 

300 mg/kg comparada com 
o flumazenil 3 
mg/kg((Shinomiya et al., 
2005) 

 

 

 

Capim limão  

(Cymbopogon flexuosus) 

 

foi eficaz em aumentar o 
tempo de sono, a 
porcentagem de entradas e 
o tempo gasto nos braços 
abertos do labirinto em cruz 
elevado, bem como o tempo 
gasto no compartimento de 
luz da caixa de luz / 
escuridão (Blanco MM et al, 
2007). 

1000 mg/Kg comparada 
com 1mg/kg de  diazepam 
.(costa,2007) 

 

 Kava-kava  

(Piper methysticum) 

 

a atividade sobre a enzima 
cicloxigenase-1 (COX-1) 
seja o alvo principal das 
kavalactonas. No entanto, a 
kava-kava não age 
seletivamente, pois é 
também, capaz de inibir a 
enzima COX-2. 

210 mg de cavapirona foi 
comparado com o efeito de 
15mg/dia de oxazepam ou 9 
mg/dia de 
bromazepam.(JUSTO & 
SILVA, 2008b). 

 

 

Lavanda  

(Lavandula) 

 

através do receptor 5HT1A, 
e do sistema nitrinérgico no 
efeito tipo ansiolítico da 
inalação do óleo essencial 
de lavanda em 
camundongos. 
jq(Alves,2018) 

600 mg/kg; i.p( Gilani,2000) 

Manjerona   

(Origanum majorana) 

 

Apesar de alguns estudos 
citarem a ação 
sedativa/relaxante da 
manjerona, não foi 
encontrada até o presente 
momento o mecanismo de 
ação dessas estruturas em 
testes clínicos. 

- 

Sândalo 

(Santalum album) 

Não foram citados ações 
ansiolíticas relacionadas ao 
sândalo . 

- 

 



107

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Fonte: a autora

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o paciente for diagnosticado com insônia por profissionais habilitados e 
desejar procurar uma terapia não alopática, ele deve pesquisar e conversar com o 
médico sobre qual seria a melhor forma de tratamento. Se a aromaterapia for uma 
opção, deve ter uma prescrição com posologia definida, com dose, princípios ativos 
e controle de danos explicados ao paciente.

Apesar de algumas plantas isoladamente terem propriedades ansiolíticas, não 
há dose suficiente por inalação para que haja o efeito desejado, se elas chegarão de 
fato ao sítio ativo ou se possuem receptores específicos, se elas vão reagir entre si ao 
entrar em ambiente fisiológico, se competem para o mesmo receptor ou agem de 
maneira sistêmica. Muitos deles têm ativos irritantes de mucosa, que a longo prazo 
podem lesionar tecidos e causar câncer. Existem ácidos e acetatos na formulação, que 
podem alterar o pH e propiciar o aparecimento de fungos oportunistas. Não há uma 
recomendação de dose diária ou dose máxima desses componentes misturados. Não 
há estudo a longo prazo se causaria dependência, dessensibilização de receptores, se 
causaria algum agravo sistêmico ou abstinência. 
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RESUMO

A pesquisa aborda as questões do Regionalismo Crítico em torno de algumas 
obras do arquiteto Alvar Aalto, que contrapôs o modelo da arquitetura moder-
na desenvolvida no dado momento, onde além da importância da obra em si, 
o local onde ela está implantada interfere em sua concepção como um todo, 
utilizando materiais locais, referências e paisagens como parâmetro de proje-
to, opondo-se a “civilização universal”. Então, foram estudadas as obras Villa 
Mairea, Câmara Municipal de Säynätsalo e Experimental House de Aalto, en-
tendendo melhor o Regionalismo Crítico e sua aplicação direta por meio do 
reconhecimento e análise da obra, seus detalhes e contexto que se insere. 

PALAVRAS-CHAVE

Alvar Aalto, Regionalismo Crítico, Modernismo.

1. INTRODUÇÃO

Kenneth Frampton elabora “A História Crítica da Arquitetura Moderna” em 
1997. O capítulo V - “Regionalismo Crítico - arquitetura moderna e identidade cul-
tural” estabeleceu o tom da pesquisa, que se desenvolve em torno de uma análise do 
regionalismo crítico da arquitetura. 

As características de um regionalismo crítico são sintetizadas pelo autor através 
de sete pontos principais em que cada uma dessas, podem ser sintetizadas. Em pri-
meiro lugar, entende-se como uma prática marginal - é uma crítica à modernização, 
mas recusa-se a abandonar seus aspectos progressistas da arquitetura moderna. Des-
sa forma, a natureza marginal do Regionalismo Crítico atua como distanciamento 
da utopia do Movimento Moderno. Em referência a isso, manifesta-se como uma 



111

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

arquitetura que incide sobre o território em vez de construções independentes. Isso 
significa que o arquiteto deve conhecer o limite físico de sua obra em que se inter-
rompe o ato de construir.

Essa pesquisa de Iniciação Científica busca correlacionar a arquitetura moder-
na de arquitetos de diferentes. Na primeira parte do trabalho analisa-se Alvar Aalto, 
arquiteto finlandês, com edifícios que sintetizam a expressão “Regionalismo Crítico” 
com seus elementos vernaculares, conhecimento da paisagem local e referências mo-
dernas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O projeto de pesquisa de Iniciação Científica de cunho explicativo, onde uti-
lizou de meios bibliográficos como livros e sites para efetuação da pesquisa. Além 
de análises e observações próprias de projetos do arquiteto Alvar Aalto, nascido na 
Finlândia e tendo atuado entre os anos 1930 e 1975. 

As análises foram embasadas no livro História Crítica da Arquitetura Moderna, 
de Kenneth Frampton, sobre os projetos buscando entender cada um em seu contex-
to, suas especificidades técnicas de utilização de materiais, formas, disposição de seus 
ambientes bem como analisar as obras comparando-as umas com as outras buscando 
compreender e entrelaçar suas similaridades e diferenças. Diante disto, será possível 
traçar uma narrativa do que levou Aato a utilizar dos conhecimentos sobre arquitetu-
ra moderna, mas além disso sem deixar perder a essência de onde pertence.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alvar Aalto (1898-1976) foi um arquiteto finlandês, um dos primeiros e mais 
influentes arquitetos do movimento Moderno Escandinavo. Sua arquitetura faz uso 
de formas geométricas básicas, que revelam o Racionalismo Funcionalista que se ini-
ciou em seus primeiros trabalhos e nunca saiu. O seu jogo livre de volumes e formas 
em movimento, em uma clara estrutura geométrica, cria uma relação dialética com 
a natureza e bem-estar do homem. Seu desenho é marcado por constantes pesquisas 
e transformações, partindo do classicismo nórdico para o funcionalismo puro até a 
arquitetura orgânica. Há extrema sensibilidade à luz natural e artificial, material e 
mobiliário.

Por trás das características da arquitetura de Aalto, há o ambiente natural único 
da Finlândia. Por estar no extremo norte da Europa, o país luta contra frio intenso 
todo inverno, então a natureza sempre foi um objeto de adoração e temor. Para Aalto, 
que cresceu em companhia da natureza, é natural e fundamental ilustrar a paisagem 
finlandesa na arquitetura. Além disso, dizia que na arquitetura Moderna foi possível 
manter o primitivo e o moderno lado a lado e reconciliar os dois. 

Portanto, é inevitável o paralelo com o Regionalismo Crítico de Frampton, uma 
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vez que Alvar Aalto idealiza edifícios com características regionais, vernaculares, na-
turais do ambiente em que se encontram - mas sem perder a essência moderna, em 
planta ou corte. Os três projetos analisados (Villa Mairea, Prefeitura de Saynatsalo e 
Experimental House) possuem suas particularidades e traços que fundamentam sua 
identidade local. A análise das obras foi elaborada na seguinte estruturação: implan-
tação, planta, e corte - com sua investigação específi ca. Ao fi nal, um agrupamento de 
fotos originais que demonstram pontos notáveis e relevantes na arquitetura Aaltiana 
e também presentes em seu regionalismo crítico, em cada uma das três obras.

Figura 1: Linha do tempo do contexto histórico 

Fonte: (elaborado pelo autor)

Figura 2: Linha do tempo Alvar Aalto 

Fonte: (elaborado pelo autor)

3.1 Villa Mairea – Noormarkku, Finlândia – 1939

Encontramos na casa uma disposição completa. Uma planta térrea formada por 
elementos justapostos que confi guram um “L” mais irregular que a do pavimento 
superior, permitindo a ideia de planta livre.

Foi projetada entre 1937-1938 e construída em 1938-1939 para Marie e Harry 
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Gullichsen. A casa foi projetada por ambos – Aalto e Aino, havendo sido bastante im-
portante o papel de Aino como pessoa especialmente focada em desenhos e detalhes. 
Ele foi instruído pelos clientes a tratar a Villa Mairea como uma “casa experimental”, 
então ele aproveitou para misturar diferentes conceitos e que ele estava usando.1 

O pátio é um espaço configurado pela presença da casa, embora aberto para o 
resto do terreno. É evidenciado que o recinto queria se constituir como um verda-
deiro pátio, muito definido apesar de sua continuidade: tanto pela parede curva de 
alvenaria quanto pela série de árvores que o desenham sem fechá-lo. O ato projetual 
de criar pátios não se restringe apenas à Villa Mairea: em outras obras como a Câma-
ra Municipal de Säynätsalo e Experimental House o pátio surge de formas diferentes 
porém com sentido único em ambas.

Figura 3: Plantas Villa Mairea

Fonte: (elaborado pelo autor)

3.2 Câmara Municipal – Säynätsalo, Finlândia -  1949

A cidade de Säynätsalo, localizada em uma pequena ilha no lago Päijänne, no 
centro da Finlândia, foi estabelecida em 1945. Alguns anos depois, foi organizado um 
concurso de arquitetura para o projeto da prefeitura, que era, até então, o lar de cerca 
1 CURTIS, WIlliam J. R. Modern Architecture Since 1900. Oxford, Phaidon, 1996.
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de 3000 pessoas. O complexo constituiria uma câmara do conselho, escritórios do 
governo local, uma biblioteca comunitária, apartamentos para funcionários e espaço 
de comércio que, em última instância, permitiriam que as funções da prefeitura se 
expandissem além de seus parâmetros originais. Aalvar Alto já havia sido chamado 
para o projeto do Master Plan da ilha de Saynatsalo, nos anos 1940. 

Na proposta vencedora de Alvar Aalto, o edifício e seu uso seguiram a história 
do local, e, assim como outras obras de Aalto, vem no sentido de transformação da 
paisagem com caráter de alcançar laços locais que unificam o entorno ao projeto. 
Com muita cautela apropriou-se de ideais modernos, mas enfrentando as peculiari-
dades do lugar e suas paisagens.

Aalto começa praticando o classicismo nórdico, mas havia incorporado o Es-
tilo Internacional, em que desenvolveu uma versão própria, pessoal, da arquitetura 
moderna. Dessa versão surgiram importantes obras como Villa Mairea e o Pavilhão 
Finlandês da Feira de Nova York. Mas em 1949, deu um giro, de novo, na sua forma 
de produzir e inicia o que pode considerar-se uma revisão da arquitetura moderna. 
2(Antón Capitel, 1994)

Figura 4: Plantas e corte Câmara Municipal de Saynatsalo

Fonte: (elaborado pelo autor)
2 GONZALES, Antón Capitel. Alvar Aalto: Proyecto y Método. Madrid, Akal Ediciones, 1994. p.106.
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3.3 Experimental House - Jyväskylä, Finlândia - 1953

Após a morte de Aino Aalto, em janeiro de 1949, Alvar decide projetar um lu-
gar para passar o verão com sua nova esposa, Elissa Makiniemi, que trabalhou com 
ele até sua morte, em 1976 (e que depois continuou com o escritório). O casal desco-
briu o local, situado na costa ocidental da ilha de Muuratsalo, enquanto a Prefeitura 
de Säynätsalo era construída. Localizada a  8 minutos da Prefeitura, no lago Päijänne, 
foi imaginada para ser um laboratório experimental para testar bases da arquitetura 
e construção, como fundações, tijolos e aquecimento natural passivo.  A construção 
está escondida nas árvores, e há sensação de proteção dos ventos frios e perigos da 
floresta. 

Figura 5: Plantas e corte Câmara Municipal de Saynatsalo

Fonte: (elaborado pelo autor)
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3.6 Análise Fotográfica

Figura 6: Presença da água

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)

Figura 7: Paisagem

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)
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Figura 8: Materialidade

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)

Figura 9: Pátio

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)
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Figura 10: Entrada

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)

Figura 11: Mobiliário

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)

 

 

 

 

 

 



119

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Figura 12: Escada

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)

Figura 13: Detalhes Construtivos

Fonte: (Acervo Sebastian Beck)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre as obras do arquiteto surgiu por ser “fora da linha” em seu 
tempo, onde se produzia arquitetura moderna, que é caracterizada por edifícios bru-
talistas, racionais e de formas simples e muitas vezes monumentais, Aalto em con-
trapartida trabalhou na escala do local, adaptada às características de seu entorno. 
Ao estudar as questões do Regionalismo Crítico, e realizar as análises das obras de 
Alvar Aalto amaparadas a esse contexto em relação a produção de outros arquitetos 
do mesmo período, Aalto se destaca se diferenciando como um arquiteto que realiza 
suas obras com inteções vernaculares inerentes ao local, mas ao mesmo tempo se 
recusa a abandonar os aspectos progressistas.  As questões sensoriais que suas obras 
trazem são tão importantes quanto seu aspecto formal. O sensorial, tátil, as tempera-
turas em ambientes distintos, assim com o aroma, os sons, a ventilação e até mesmo 
o acabamento dos pisos e paredes. 

O trabalho de pesquisa deste tema mostrou que para Aalto projetar não era 
somente o ato de pensar no edifício, mas sim em seu contexto e que isso se torna 
relevante para gerar a condição de pertencimento do usuário para com a obra, e não 
apenas como um monumento isolado. 

O Regionalismo Crítico é descrito por Frampton, uma prática marginal, repre-
ende a arquitetura desumana. Fazem da luz, do terreno, das condições climáticas, as 
bases que sustentam o projeto e se relacionam entre si mesmas, na escala humana e 
local.
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RESUMO

É comprovado que a disseminação de infectados pelo vírus do HIV é um 
problema mundial que afeta os mais diversos tipos de pessoas por inúmeros 
meios de transmissão, causando preocupações para a saúde pública devido à 
sua alta taxa de mortalidade. O vírus ataca o sistema imunológico, responsá-
vel por realizar a defesa do organismo, tendo tropismo por linfócitos T CD4+, 
alterando o DNA dessas células para realizar cópias de si mesmo através do 
mecanismo da transcrição reversa do material genético e síntese de proteínas 
virais. Na maturação de Linfócitos T, acontece a diferenciação de grupos de 
células através da expressão dos receptores CD4 e CD8 nas mesmas, ganhando 
marcadores de superfície e são chamadas de Duplo Positivas (DP).  Essas célu-
las imaturas, que ainda não apresentam marcadores, são denominadas Duplo 
Negativas (DN) e tem sido encontradas no sangue periférico em várias doenças, 
incluindo em estágios avançados de infecção por HIV.  

PALAVRAS-CHAVE

HIV, linfócitos T, Duplo Positivo.

1. INTRODUÇÃO

Aproximadamente 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com HIV 
atualmente, sendo que em 2018 houveram 1,7 milhão de novos casos. O estado de 
ativação imune permanente em indivíduos HIV-positivos, favorecem a destruição 
mais rápida de CD4. Também disfunção das células CD8, que não controlam ade-
quadamente a replicação viral e parecem ser criticamente dependentes das células 
CD4.
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Normalmente, na ausência de infecção pelo HIV, a relação entre a contagem 
de células CD4/CD8 é maior ou igual a 1. Essa relação é invertida na presença da 
infecção pelo HIV e assim se mantém por toda a evolução da doença, sintomática ou 
assintomática; raramente volta a ser maior que 1 novamente. 

O timo é um órgão no qual acontece a maturação, diferenciação e seleção de 
linfócitos T, bem como a recombinação gênica durante a formação dos TCR´s. Após 
o processo de maturação, as células T maduras migram para os órgãos linfoides, onde 
aguardarão o contato com células apresentadoras de antígenos para iniciar sua fun-
ção no sistema imunológico. As células Duplo Negativas são originadas na primeira 
fase de maturação, que sofreram diferenciação para as células T e proliferam. Essas 
células já possuem muitas moléculas específicas expressas na superfície, porém ainda 
não possuem os três principais marcadores CD3 (TCR), CD4 (correceptor) e CD8 
(correceptor). 

A ausência do CD4 e CD8, ou seja, CD4- e CD8-, é o que dá o nome duplo-ne-
gativo.  Após diferenciações ocorridas por sinalizações tímicas, alguns duplos negati-
vos expressam o CD3, mas não expressam CD4 e CD8, os quais serão encaminhados 
para a periferia. 

A principal função do sistema imune é distinguir antígenos estranhos (agen-
tes infecciosos) de componentes próprios (“self ”) presentes nos diferentes tecidos, 
reconhecendo produtos celulares próprios como hormônios, organelas e outras 
estruturas sem estabelecer uma resposta contra elas, porém, é comum seu núme-
ro estar aumentado em várias condições associadas à inflamação e auto imunida-
de, como no Lupus Eritematoso Sistêmico, Psoríase e Autoimmune Lymphoproli-
ferative Syndrome (ALPS) (40). Quanto às células chamadas duplo positivo (TCR 
αβ CD3+CD4+CD8+), o raciocínio é semelhante e tem se estudado que a presença 
destas células auto reativas se deva às falhas na seleção tímica.

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar as populações de células T duplo ne-
gativas e duplo positivas em pacientes infectados pelo HIV na cidade de Santos, Bra-
sil, através de uma análise de banco de dados, constando 12350 amostras de sangue 
dos pacientes com HIV, pela citometria de fluxo com marcações dos receptores CD3, 
CD4, CD8 e CD45, na cidade de Santos, entre os anos de 2014 a 2017 e revisão de 
literatura em base de dados.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foram analisados em bancos de dados específicos para caracterização de po-
pulações de células duplo negativas e duplo positivas, constando 12350 amostras de 
sangue dos pacientes com HIV, pela citometria de fluxo com marcações dos recep-
tores CD3, CD4, CD8 e CD45, na cidade de Santos, entre os anos de 2014 a 2017. 
Os dados obtidos foram inseridos em planilhas no Excel para organização e cálculo 
de porcentagens. Anexou-se resultados de exames de carga viral após seis meses e 
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um ano da data inicial prevista para a futura análise de possíveis alterações. Foi feita 
a revisão de literatura em base de dados como SciELO, PubMed, LILACS, Medline 
e NCBI para discutir resultados. Decidiu-se a busca dos antirretrovirais utilizados 
pelos pacientes em questão para a comparação de possíveis interferências nas classes 
medicamentosas utilizadas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi determinada a prevalência de 4,7% (585 amostras de 12350) de células T 
Duplo Positivas na população de Santos, com média da população de 1 célula/µl. A 
presença de células imaturas no sangue periférico, denominadas Duplo Negativas, 
têm se mostrado presentes em várias doenças, incluindo nas infecções por HIV em 
casos mais graves, e foram constatados médias absolutas de 858,43 células/µl – 31,33% 
e 1243,03 células/µl – 45,39%. Amostras com valores superiores a 5% de células DP 
representaram 0,11% (14 amostras), as quais apresentaram as médias superiores a 
1000 células/µl de linfócitos supressor. Apenas a metade das amostras apresentam có-
pias virais, as demais estavam indetectáveis. Houve o predomínio de células T Duplo 
Negativas (T DN) (CD45 + CD3 + CD4 - CD8 - ) 95,4% (11784 amostras). 

Todos os intervalos de células T Duplo Negativas (TDN) mostraram diferenças 
significativas para as porcentagens de linfócitos TCD4 + dentro da população de lin-
fócitos. As percentagens médias de células TCD4 + tiveram uma relação inversa com 
o aumento de células T DN. Houve uma variação de 34,7% da faixa DN1 com a faixa 
DN4 na média células TCD4. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de células T Duplo Positivas não superou as células T Duplo Negati-
vas. Embora a função das células T DN nos distúrbios imunológicos ainda não tenha 
sido elucidada, determinou-se uma diferença significativa dessas células em relação 
às porcentagens de células TCD4 +. Desta forma, o aumento das células T DN pode 
estar relacionado ao esgotamento das porcentagens das células TCD4 +. Portanto, o 
estado imunológico de pessoas que vivem com HIV são importantes para a compre-
ensão do percurso da doença e para futuras intervenções terapêuticas.
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RESUMO

O Brasil propõe-se a garantir a proteção à saúde da população por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS), porém desenvolveu incongruências em rela-
ção à amplitude desse atendimento. A dificuldade em atender a demanda in-
duziu o processo de judicialização da saúde, apresentando riscos não só de 
assegurar serviços básicos já padronizados para a população, mas também à 
estrutura econômica da saúde como um todo. Há de se considerar, ainda, 
interesses comerciais de toda a rede de medicamentos que, de algum modo, 
forçam a compra de determinados produtos. Esta pesquisa tem como objetivo 
caracterizar o processo de judicialização da saúde de um município da Baixada 
Santista, referente à demanda de medicamentos. Trata-se de um estudo descritivo 
retrospectivo com base nas ações judiciais propostas contra um município da 
Baixada Santista. Foram coletados dados de processos judiciais vigentes contra 
o município durante o período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, pro-
cessados pelo setor de Assistência Farmacêutica Municipal. Os resultados foram 
descritos pelo detalhamento do processo judicial e se padronizados em nível 
municipal e nacional (RENAME e REMUME). Dentre 239 processos ativos, 
apenas 109 atendiam os requisitos necessários (solicitação de fármaco, associa-
do ou não a insumos). Foram encontrados 79 processos (72,5%) originários do 
setor público; 90,8% dos processos apresentaram deferimento da antecipação de 
tutela. Sobre as demandas, apenas 21,1% dos casos solicitaram exclusivamen-
te medicamentos padronizados. Conclui-se necessário o acompanhamento de 
mudanças no padrão social e ambiental do município, para garantir que a oferta 
de medicamentos seja adequada a população que a usufrui.

PALAVRAS-CHAVE

Judicialização da saúde, demanda de medicamentos, assistência farmacêutica.
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1. INTRODUÇÃO

O SUS, um dos maiores e mais abrangentes sistemas de Saúde no mundo, é rico 
em incongruências. Se de um lado se apresenta como Universal, segundo as bases 
constitucionais, por outro não consegue dar conta de todos os problemas devido, 
principalmente, ao seu subfinanciamento (DALLARI, 1988; SANTOS, 2012). Dessa 
forma, como proposto sistema universal, se responsabiliza constitucionalmente por 
atender a todas as demandas com vistas a garantir a plena saúde da população, porém 
não sustenta previsão orçamentária para tanto (NETTO, 2016; RAMOS 2016).

Segundo Asensi e Pinheiro (2016), nesse contexto, os cidadãos com maior 
acesso à informação e sob influência cultural, em busca do atendimento de suas ne-
cessidades, encontram soluções negociadas via judiciário. Dallari e Marques (2007) 
observaram que esse poder, ao fazer a leitura ipsis litteris da Constituição, vêm ga-
rantindo ganho de causa a todas as demandas, sem levar em conta outros aspectos 
técnicos e financeiros desses pleitos.

Além disso, outro problema que se apresenta no cotidiano do SUS é o fato de 
que, a partir do princípio da descentralização, os municípios assumem todo o encar-
go de solução para os problemas (BRASIL, 1988). Isso faz com que o poder de nego-
ciação desses entes federativos se perca, diluindo-se em múltiplas causas e sentenças 
autocráticas de um judiciário sem capacidade de atender tantas demandas e, portan-
to, tomando decisões “mais fáceis”, ou seja, o pleno atendimento da demanda popu-
lar, sem uma análise mais detalhada (DALLARI, MARQUES, 2007; NETTO, 2016).

Ainda segundo Netto e colaboradores (2016), o problema da judicialização da 
saúde se agigantou de tal forma que há quem defenda haver o risco da quebra do sis-
tema pelo ponto de vista econômico-financeiro. Esse risco pode ser visualizado pelo 
levantamento de gastos em saúde por estado. O Paraná destina mais de 15% do total 
de recursos à saúde para demandas judiciais que mantêm apenas 4 mil pacientes de 
um total de 11,1 milhões de cidadãos (IBGE, 2015).

Como forma de propor, ou ativamente solucionar esta situação, foi instituído, 
em 2010, o Fórum da Saúde. É uma instância nacional e intersetorial, coordenada 
por um Comitê Executivo Nacional envolvendo o Ministério Público, Sistema Judici-
ário e o Ministério da Saúde. O Fórum organiza-se em Comitês Estaduais, que moni-
toram e dão suporte técnico à tomada de decisões de juízes, sempre baseando-se em 
diretrizes com fundamentação técnica em saúde (MENDES, 2010). Com  mesmo ob-
jetivo, em 2016 foi dado início ao desenvolvimento de um banco de dados associado 
ao Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus), Núcleos de Avaliação 
de Tecnologia em Saúde (NATs), Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 
no SUS (Conitec), e fontes científicas como a biblioteca do Centro Cochrane do Bra-
sil (instituição sem fins lucrativos) entre outras (ANDRADE, 2016)

Apesar das medidas tomadas objetivando reduzir o fluxo de entrada de proces-
sos, os medicamentos permanecem alvos constantes de judicialização, sendo respon-
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sáveis pela maior parcela do custo do sistema de saúde. Esses processos podem ser 
classificados como justos nas situações em que o insumo já está padronizado, mas 
está em falta devido a problemas administrativos. Porém, há de se chamara a atenção 
de que essa situação não representa a maioria dos casos (NETTO, 2016; PAIM, 2017).

Um grande problema na judicialização está vinculado a demandas individuais 
para medicamentos ainda não padronizados, como ocorre de forma mais frequen-
temente em doenças raras. Essa condição torna os usuários dependentes de trata-
mentos escassos e, muitas vezes, muito caros. Na ausência de medicamentos padro-
nizados, os pacientes são obrigados a recorrer a medicamentos novos, nem sempre 
padronizados e, portanto, de custo elevado (BARATA, CHIEFFI, 2009; SILVA, PI-
MENTA, 2016). 

As doenças que demandam medicamentos não padronizados podem, ainda, ter 
solução com substitutos de ação comprovada do ponto de vista de evidências científi-
cas, normalmente apresentando custo inferior ao medicamento demandado (PAIM, 
2017). Porém, é preciso racionalizar a situação quando o alto custo do benefício com-
promete o orçamento destinado a totalidade dos munícipes, de modo a fomentar e 
agravar o risco de uma quebra econômica já especulada, além de prejudicar a oferta 
de medicamentos devidamente padronizados. (BARATA, CHEFFI, 2009; NETTO, 
2016; RAMOS, 2016)

Considerando o conflito entre os limites orçamentários do setor de Assistência 
Farmacêutica, para cumprimento destas demandas, e a atual permissibilidade legal, 
há incerteza quanto à conservação do atendimento igualitário e universal do sistema 
público de saúde. A partir destas considerações, esta pesquisa tem como objetivo 
caracterizar o processo de judicialização da saúde de um município da Baixada San-
tista, referente à demanda de medicamentos, por meio da avaliação dos dados de 
prescrição e de atendimento, resultando na explanação de características sociais e de 
impacto na qualidade de vida da população.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo com base nas ações propostas 
contra um município de São Paulo, desenvolvido no período de agosto de 2018 a ju-
lho de 2019. Foi realizada revisão bibliográfica utilizando-se os descritores “judiciali-
zação da saúde” e “demanda judicial em saúde”, nas ferramentas de pesquisa Google 
Acadêmico, PubMed e SciElo. Os dados coletados foram aplicados em planilha Ex-
celR. Como fator de inclusão, foram considerados os Processos Judiciais que envol-
veram, ao menos, um medicamento, independentemente de constar outros insumos. 
Obviamente, os processos que não atenderam a esses critérios foram excluídos. Tam-
bém foram excluídos aqueles que não estavam devidamente preenchidos.

A coleta de dados foi realizada diretamente do arquivo do setor de Assistên-
cia Farmacêutica do município. Para a descrição do processo foram consideradas 
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as seguintes informações: a) instância judicial de origem (primeira ou segunda); b) 
réus (se apenas o município ou o município e o estado); c) autoria (se advocatícia 
privada ou Ministério Público); d) prescrição (se prescritor particular ou da rede 
pública; presença da descrição diagnóstica ou não; fármaco ou insumo); e) existência 
de resposta pelo diretor do setor de Assistência Farmacêutica (se sim, se resposta é 
padronizada ou outra); f) resposta do Judiciário (pelo deferimento imediato; se há 
contra argumentação ou algum questionamento); g) caso deferido, serão considera-
das também descrições de réu (município, estado ou ambos), período (determinado 
ou indeterminado) e tipo (fármaco ou insumo;  se fármaco, apresentar se todos ou 
parte, especificando caso todos). 

Analisou-se se medicamentos relacionados pertenciam a lista de padronização 
municipal ou nacional (RENAME). Esses medicamentos foram classificados segun-
do a Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC) da OMS, apenas nos ní-
veis um e dois. 

Os processos foram analisados a partir da autorização da Secretaria de Saúde do 
município, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unisan-
tos, em novembro sob nº 3.024.592.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Resultados 

O município mantinha 239 processos ativos no período da coleta de dados. 
Desses, cinco deles foram descartados devido ao fato de não conterem as informa-
ções pertinentes à pesquisa, resultando em uma amostra de 234 processos. Dessa 
amostra, foram descartados 125 processos que continham exclusivamente insumos, 
como fraldas, equipos, seringas, frasco para alimentação enteral, equipamentos 
(como leitor de glicemia capilar), formulação de nutrição enteral ou material para 
curativos (gaze, álcool). Assim, a amostra analisada foi de 109 processos. Desse total, 
88 (80,7%) processos demandaram exclusivamente medicamentos e 21 (19,3%) apre-
sentaram pedidos de medicamentos associados a insumos e outros.

Segundo os dados (Tabela 1), houve um crescimento significativo no número de 
processos nos anos entre 2012 e 2016, com ligeira queda a partir de 2017. Em 2019, 
foram analisados apenas processos de janeiro e fevereiro.
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Tabela 1 – Distribuição dos processos analisados segundo o ano de abertura

Fonte: Dados da pesquisa

Os processos foram apresentados principalmente de forma conjunta contra o 
Estado e o município (66,1%), sendo o restante exclusivamente contra o município 
(32,1%) (Tabela 2). Nessa primeira situação, o atendimento à demanda ocorre alter-
nadamente entre os réus deferidos, mês a mês. A maioria dos processos é originado 
no Ministério Público estadual (63,3%), seguido pela advocacia privada (21,1%) e em 
menor frequência derivados da Defensoria Pública do estado (9,2%).  

 

 

Ano de 
abertura 

Processos totais Amostra avaliada 

Apenas 
medicamentos 

Medicamentos e 
insumos 

N % N % N % 

2005 1 0,4% 0 0,0% 1 4,8% 

2006 2 0,9% 0 0,0% 1 4,8% 

2008 2 0,9% 1 1,1% 1 4,8% 

2009 1 0,4% 1 1,1% 0 0,0% 

2010 2 0,9% 1 1,1% 0 0,0% 

2011 7 3,0% 4 4,5% 2 9,5% 

2012 14 6,0% 9 10,2% 4 19,0% 

2013 13 5,6% 5 5,7% 2 9,5% 

2014 13 5,6% 6 6,8% 1 4,8% 

2015 27 11,5% 11 12,5% 2 9,5% 

2016 63 26,9% 21 23,9% 3 14,3% 

2017 49 20,9% 16 18,2% 2 9,5% 

2018 37 15,8% 12 13,6% 2 9,5% 

2019 3 1,3% 1 1,1% 0 0,0% 

Total 234 100,0% 88 100,0% 21 100,0% 
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Tabela 2 – Distribuição da amostra avaliada em relação as variáveis de réu intimado e autoria do 
processo

Fonte: Dados da pesquisa

No documento acessado, com o qual o setor de Assistência Farmacêutica atende 
os pedidos, 72,5% apresentavam a justificativa diagnóstica que é feita no atendimento 
da primeira demanda junto ao serviço. Em 25,7% dos processos, essa informação não 
constava (Tabela 3). 

Tabela 3 – Distribuição da amostra de acordo com presença ou não de justificativa diagnóstica

Fonte: Dados da pesquisa

 

 

Variáveis Amostra 
analisada 

Apenas 
medicamentos 

Medicamentos e 
insumos 

N % N % N % 

Réus 

Ausente 2 8% 2 2,3% 0 0,0% 

Município 5 32,1% 24 27,3% 11 52,4% 

Município e estado 72 66,1% 62 70,5% 10 47,6% 

Total 109 100,0
% 

88 100,0
% 

21 100,0
% 

Autoria 

Advocatícia privada 23 21,1% 21 23,9% 2 9,5% 

Ausente 7 6,4% 5 5,7% 2 9,5% 

Defensoria pública 10 9,2% 10 11,4% 0 0,0% 

Ministério público 69 63,3% 52 59,1% 17 81,0% 

Total 109 100,0
% 

88 100,0
% 

21 100,0
% 

 

 

 

Diagnóstico Amostra analisada Apenas 
medicamentos 

Medicamentos e 
insumos 

N % N % N % 

Ausente 30 27,5% 28 31,8% 2 9,5% 

Sim 79 72,5% 60 68,2% 19 90,5% 

Total 109 100,0% 88 100,0% 21 100,0% 
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Dos 109 processos analisados, apenas em um deles constava o tempo previsto 
para o atendimento da prescrição. Assim sendo, nos demais, o atendimento da de-
manda não tem prazo de encerramento previsto, que poderá cessar ou com a morte 
do paciente ou por decisão pela substituição de medicamento. O setor não recebe 
esse tipo de informação, tornando-se necessária a busca ativa do motivo quando o 
interessado pelo processo passa a não mais resgatar o medicamento/ insumo. 

A solicitação de apenas medicamentos não padronizados ocorreu em 66,1% dos 
casos, seguidos por solicitações mistas (21,1%) e tendo a menor prevalência daque-
les solicitando apenas medicamentos padronizados pelo serviço público de saúde 
(12,8%).

Os medicamentos envolvidos nos processos foram classificados segundo o Có-
digo ATC (Anatomical Therapeutic Chemical, 2013). Como forma de organização, 
foram utilizados apenas os níveis um e dois do referido código. Considerando-se 
todos os medicamentos atendidos nos processos, foram encontrados 45 tipos, classi-
ficados dentro dos dois níveis citados. 

Em termos de quantidade de medicamentos solicitados, as quatros maiores 
classificações foram: N03 (16,1%) (antiepilépticos), A10 (15,6%) (drogas usadas em 
diabetes), N05 (9,6%) (psicolépticos) e N06 (6,0%) (psicoanalépticos). Em termos 
de diversidade de princípios ativos por classificação ATC dois níveis, destacaram-se: 
N03 (12), A10 (11), C09 (9) (agentes de atuação no sistema renina-angiotensina) e 
N05 (7) (Tabela 5).

Tabela 4 – Distribuição de medicamentos segundo código ATC, de acordo com as variáveis de 
diversidade e de quantidade

 

 

Quantidade de medicamentos solicitados por classe 

Classe ATC N % 

A10 34 15,6% 

N03 35 16,1% 

N05 21 9,6% 

N06 13 6,0% 

Outras 103 47,2% 

Ausentes 3 1,4% 

Total 218 100,0% 

Diversidade de medicamentos solicitados por classe 

Classe ATC N % 

A10 11 8,5% 

C09 9 7,0% 

N03 12 9,3% 

N05 7 5,4% 

Outras 87 67,4% 

Ausentes 3 2,3% 

Total 129 100,0% 
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Fonte: Dados da pesquisa

A amostra em questão foi igualmente quantificada segundo o nível um da Clas-
se ATC. De um total de 129 princípios ativos, 22,5% se destinam ao sistema nervoso 
(classe N), 20,2% ao sistema cardiovascular (classe C), 19,4% ao trato alimentar e 
metabolismo (classe A), 7,0% ao sistema respiratório (classe R), 6,2% ao sangue e 
a órgãos hematopoiéticos (classe B), 5,4% a fins dermatológicos (classe D), 4,7% a 
ambos hormônios sistêmicos – exceto hormônios sexuais e insulina – e a agentes an-
tineoplásicos e imunomoduladores (classes H e L), 3,1% ao sistema músculo-esque-
lético (classe M), 2,3% ao sistema geniturinário e hormônios sexuais (classe G), 1,6% 
aos órgãos sensoriais (classe S) e 0,8% a outros não previamente classificados (classe 
V). Em 2,3% dos princípios ativos, não foram encontradas informações disponíveis 
quanto às suas classificações.

Dentro dos subgrupos mais frequentes (Tabela 5), os princípios ativos mais so-
licitados (em um total de 218 medicamentos) foram as insulinas glargina (15 proces-
sos) e lispro (6 processos) em drogas usadas em diabetes; oxcarbazepina (10) e ácido 
valpróico (8 processos) em antiepilépticos; aripiprazol (8 processos) em psicolépti-
cos. 

São observados também fármacos com demanda menor, porém ainda supe-
rior à maioria (4 processos por medicamento, igualmente), pertencentes a classes 
não necessariamente mais frequentes. São estes: espironolactona e furosemida em 
diuréticos (C03), carvedilol em agentes beta bloqueadores (C07), cloridrato de cina-
calcete em fármacos para homeostase do cálcio (H05), risperidona em psicolépticos 
e cloridrato de duloetina em psicoanalépticos. Os demais subgrupos não apresentam 
grande variabilidade de princípios ativos, contando com uma média de 1,2 solicita-
ções por medicamento

3.2. Discussão
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No período estudado, o município atende processos iniciados desde 2005. O 
maior número de processos está no período compreendido entre 2012 e 2016, com 
130 processos (55,5%). Andrade e Nogueira (2018) estudando o estado do Ceará, e 
Souza (2017), o Distrito Federal, encontraram dados semelhantes. Comparando os 
três trabalhos, o ano de 2016 é o que apresenta os maiores números, que os pesqui-
sadores citados justificam devido a ampla divulgação e incentivo à judicialização que 
ocorreu durante o período acima. 

Apesar de amplamente estudado, o fenômeno da judicialização da saúde tende a 
ser avaliado majoritariamente pela perspectiva econômica. A sobreposição da preo-
cupação econômica em relação ao social, ainda que igualmente importante, não leva 
em consideração detalhes necessários para sua compreensão e acompanhamento. Ao 
quantificar a incidência de processos ao longo dos anos, se torna mais compreensível 
as deficiências e insuficiências do sistema de saúde e judicial brasileiros (VENTURA, 
2010; SANT’ANA, 2011)

O acompanhamento do fenômeno da Judicialização vem, ao longo dos anos, 
buscando compreender as diversas condições envolvidas. Em diversos trabalhos, a 
origem pública ou privada do processo é utilizada como um dos fatores para analisar-
-se a condição da equidade. O presente trabalho encontrou que 79 processos (72,5%) 
tiveram origem no setor público, seja ele a Promotoria (63,3%) ou Defensoria Pública 
(9,2%). 

Travassos e colaboradores (2013) indicam maior contato da população com os 
setores públicos (71,5% dos processos) em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Per-
nambuco, alegando maior acesso ao direito aos medicamentos. De modo semelhante, 
Pepe (2010) e Messeder (2005), ambos no Rio de Janeiro e Distrito Federal, chegam a 
mesma conclusão. Diferentemente, Machado e colaboradores (2011), em Minas Ge-
rais, reportam o serviço de advocacia privada como o mais frequente (76,9%). Neto e 
colaboradores (2012) ressaltam haver ameaça à garantia do acesso equânime quando 
a geração do processo se dá pela advocacia privada, obviamente vinculado ao custo 
que isso representa ao cidadão. Além disso, é possível supor que a melhor condição 
socioeconômica dá mais acesso à informação, prejudicado naqueles que não gozam 
dos mesmos benefícios. 

É importante ressaltar que nesse quesito a Defensoria Pública exige comprova-
ção de condições específicas, como hipossuficiência socioeconômica ou renda fami-
liar limitada, garantindo a equidade do acesso da população a serviços judiciais. É 
possível associar a prevalência de demandas públicas observada neste estudo à am-
pliação do acesso da população economicamente vulnerável a tratamentos prescri-
tos. A origem do processo no setor público pode ser um indicativo para contrapor-se 
à Diniz (2011) que alega haver a “elitização da saúde”.

Outra característica observada nos processos em questão trata-se da “anteci-
pação de tutela”. A medida consiste na concessão imediata do benefício solicitado, 
garantindo proteção ao autor previamente ao julgamento dos fatos ou de posterio-



134

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

res recursos. Essa questão foi abordada por Ventura e colaboradores (2010) e Pepe 
(2010), que, em trabalhos diferentes, observaram essa medida em todos os casos que 
a solicitaram. Em semelhança, a atual pesquisa encontrou o mesmo recurso em 99 
processos (90,8%). 

O papel do Poder Judiciário nessa questão tem sido levantado por diversos estu-
dos. Questiona-se, por exemplo, a concessão pelo poder judiciário o acesso aos me-
dicamentos contrariando os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 
e Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), padronizados pelo SUS. 
(NETTO, 2016; SOUZA, 2017; WANG, 2014)

Grande parte dos estudos trabalha os impactos da judicialização em esfera es-
tadual, ocasionalmente representando municípios pontuais. Pepe (2010), apesar de 
centralizar seu trabalho no estado do Rio de Janeiro, referiu intimações municipais 
(59,8%), mistas (36,8%) e estaduais (3,4%) ao longo do território escolhido.

O fato da maioria dos processos observados nesse trabalho (77 processos, 
66,1%) serem demandados concomitantemente contra o município estudado e o es-
tado de São Paulo faz com que se exija o diálogo entre os entes federativos envolvidos. 
Esse ajuste na entrega dos medicamentos impede a sobreposição de custos a um ou 
outro ente da União. Conclui-se sobre a importância do SUS ser visto a partir de seus 
princípios, notadamente o da Descentralização e Regionalização (ANDRADE, 2018; 
GANDINI, 2008).

Outro fator responsável pela sobrecarga enfrentada pelo sistema público de saú-
de é a demanda de medicamentos já presentes em algum tipo de padronização da 
PNAF. No município em questão, apenas 12,8% dos processos solicitaram exclusiva-
mente medicamentos padronizados, porém outros 23 processos (21,1%) solicitaram 
ambos medicamentos padronizados e não padronizados. 

Outros estudos apresentam fortes divergências em relação a estes dados. Aires 
(2016) observou em Rio Largo, Alagoas, 18,1% dos medicamentos demandados dis-
poníveis em pelo menos uma lista (municipal, estadual ou nacional) de padroniza-
ção. Já Sant’ana (2011) observou mais da metade (57,4%) dos processos abordados 
em seu estudo como pertencente a alguma lista de padronização. 

Trata-se de uma questão particular de cada região. A existência de um medica-
mento na RENAME não obrigatoriamente garante sua existência em toda REMU-
ME, uma vez que a responsabilidade pela constituição de cada padronização muni-
cipal cabe à comissão técnica responsável. Ao longo de todo o país há diversidade de 
necessidades, cada região contando com um contexto ambiental e social diferente. O 
SUS objetiva a maior amplitude de atendimento possível e o faz de forma otimizada: 
são atendidos pelas padronizações grande parte dos quadros clínicos incidentes. To-
davia, seja por exceções clínicas ou falhas já mencionadas anteriormente, não é pos-
sível garantir de fato a atenção necessária aos todos (GANDINI, 2008; PEPE, 2010).

Nesse ponto se insere a judicialização da saúde, como intermédio para viabilizar 
a atenção total a todos. A expansão de sua influência para além do espaço político, 



135

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

gerindo também mudanças sociais e jurídicas, surge da premissa de priorizar os mais 
necessitados – garantindo a equidade do sistema. Sua inserção se inicia no espaço 
não atendido pela padronização de medicamentos ou pelos Protocolos Terapêuticos 
desenvolvidos com base no perfil local (LEITÃO, 2014; SOUZA, 2018).

Em relação às classes de medicamentos demandados, encontrou-se os seguintes 
resultados: para sistema nervoso (22,5%), cardiovascular (20,2%) e trato alimentar 
e metabolismo (19,4%) foram os mais presentes nas demandas atendidas. Em com-
paração a estudos diversos, é possível afirmar que medicamentos para os sistemas 
nervoso e cardiovascular representam grande fragilidade para o sistema de saúde 
público, tendo as maiores demandas em relação a outros sistemas (CHIEFFI, 2009; 
FOLY, 2016; MACHADO, 2011).

Isso pode ser explicado, em parte, pela crescente expectativa de vida da popula-
ção, que traz como consequência a predominância de doenças crônicas como hiper-
tensão e diabetes. Com o crescimento da população idosa sobressaindo em relação a 
população mais jovem, maior atenção deve ser dada à adequação do serviço de saú-
de para tais enfermidades mais complexas e onerosas (CHIEFFI, 2009; MESSEDER, 
2005; ANDRADE, 2008; VENTURA, 2010).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além da perspectiva econômica, é necessário que se avalie também as carac-
terísticas sociais que circundam o fenômeno de Judicialização da Saúde. É por este 
meio que se possibilita não só acompanhar a evolução da incidência de demandas, 
mas também os aspectos socioeconômicos daqueles que a elas recorrem.

Neste estudo foram observados diversos indicadores de vulnerabilidade socio-
econômica. Além disso, as classes medicamentosas de maior frequência remetem 
disfunções características de patologias crônicas, que apesar de priorizadas pelas pa-
dronizações públicas, não se apresentam adequadas à demanda.

Pelas evidências coletadas, se ressalta a importância de o gestor municipal e da 
comissão responsável pela padronização de medicamentos se conscientizarem quan-
to às deficiências e insuficiências do sistema de saúde brasileiros.

Se faz necessário o acompanhamento constante de eventuais mudanças no pa-
drão social e ambiental do município. Garantir, através de consenso com a comissão 
responsável, que a oferta de medicamentos seja adequada a população que a usufrui, 
cada vez mais representa uma grande responsabilidade necessária para o funciona-
mento fluído do setor público de saúde.
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RESUMO

Tendo em vista que a adolescência é uma fase de transição no desenvolvimento 
do indivíduo, em este se depara com o momento em que precisa realizar uma 
escolha profissional, o presente artigo busca identificar, por meio de uma revi-
são de literatura, como o jovem enfrenta este momento de escolha profissional, 
se esta interfere em sua saúde mental, podendo desencadear estresse e interferir 
na sua saúde mental. Foi utilizado como método uma pesquisa bibliográfica de 
artigos científicos disponibilizados online, no período de 2001-2017. Os resulta-
dos mostram que a adolescência é um momento em que ocorrem grandes mu-
danças na vida do indivíduo, e estas podem gerar um pouco de estresse, por ge-
ralmente ser um período de cobranças para que o adolescente aja como adulto e 
faça escolhas, principalmente relacionadas ao seu futuro. Durante o processo de 
escolha profissional, o adolescente vivencia vários conflitos emocionais, como 
insegurança e indecisão. A maioria dos estudantes participantes das pesquisas 
se encontram na fase II ou na fase III do processo de estresse, possuindo sinto-
matologias psicológicas e fisiológicas. O apoio familiar mostra-se fundamental 
nessa etapa da vida do adolescente, sendo que a Orientação Profissional mostra-
-se também como um facilitador neste processo. Este artigo evidencia a impor-
tância do cuidado da saúde mental do adolescente nesta etapa.

PALAVRAS-CHAVE

Saúde mental, estresse, adolescente, escolha profissional.

1. INTRODUÇÃO 

 De acordo com Soares & Martins (2010, apud FLORÊNCIO, 2017), na adoles-
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cência acontecem muitos eventos estressores, como o amadurecimento neurológico, 
a escolha profissional e a preparação para a entrada no mundo do trabalho, além das 
descobertas sobre si mesmo e da formação de novas relações significativas.

Para Castilho (2006), escolher um papel profissional gera estresse, ainda mais 
com as pressões advindas do mundo contemporâneo, como, por exemplo, as dificul-
dades econômicas da família, que faz com que, muitas vezes, o jovem se veja com a 
necessidade de buscar um curso que seja mais rápido, que lhe proporciona rápida 
entrada no mercado de trabalho, para que possa ajudar financeiramente sua família. 

A mudança de papéis é um dos fatores que causam tensão e ansiedade no ado-
lescente e estar em um espaço onde ele pode se expressar, falar sobre as cobranças 
sociais, sobre a pressão que sofre, proporciona a ele maior tranquilidade, segundo 
Silva e Soares (2001).

Este trabalho teve como objetivos: a) realizar um levantamento dos estudos e 
pesquisas desenvolvidas na contemporaneidade sobre a fase da escolha profissional 
e os resultados neles obtidos; b) identificar os que tenham sido relacionados à influ-
ência dessa fase na saúde do jovem; c)  classificar as pesquisas de acordo com a me-
todologia e os instrumentos utilizados, bem como identificar ações que tenham sido 
realizadas com os jovens a partir dos resultados discutidos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foi feita uma coleta de artigos e livros online que abordam o tema da adoles-
cência e do estresse e saúde mental do adolescente diante da escolha profissional. 
Em seguida, foi feita uma análise mais profunda desse material coletado e foram 
selecionados apenas os considerados mais enriquecedores para a pesquisa. Com a bi-
bliografia estabelecida, deu-se início à leitura total e síntese dos artigos selecionados.

A formulação do artigo científico começou com a parte teórica sobre a adoles-
cência, a escolha profissional, o estresse nesse momento e sobre a orientação profissio-
nal; em seguida foi feito o quadro comparativo dos artigos e, a partir dele, construída 
uma discussão sobre os resultados obtidos. As informações do quadro comparativo 
foram divididas por: nome do artigo, método utilizado pelo autor, instrumentos de 
coletas de dados, amostra, região onde se desenvolveu o estudo/pesquisa e resultados 
obtidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível notar aspectos em comum, tais como: a pressão social e familiar na 
escolha profissional sendo um dos fatores geradores de estresse bem como o vestibu-
lar, por ser muito concorrido. Em alguns artigos, é citado o medo de fazer a escolha 
errada e não gostar do curso escolhido. Aspectos financeiros e da realidade de vida 
da pessoa também são levados em consideração no momento da escolha profissional.
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Vários artigos também chegaram à conclusão de que a adolescência é um mo-
mento em que ocorrem grandes mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais; é um 
período de cobrança para que os adolescentes ajam como adultos, e estas mudanças 
lhe geram um pouco de estresse. Por isso, é um período em que o jovem necessita de 
atenção e cuidado, ainda mais em relação à escolha profissional. De acordo com os 
resultados apresentados na pesquisa feita por Lara et all. (2005), sentimentos como 
insegurança, dúvida e medo estão presentes durante o processo de escolha profissio-
nal.

Na pesquisa realizada por Castilho (2006), 70% dos estudantes do terceiro ano 
do Ensino Médio que participaram da pesquisa se encontram na fase II do processo 
de estresse, ou seja, na fase de resistência.  Já 16% se encontra na fase III, de quase 
exaustão, e na fase IV, exaustão. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa de 
Paggiaro e Calais (2009), 67,7% dos jovens participantes apresentavam manifestações 
de estresse, de acordo com o ISSL. Sendo que 37,5% destes eram homens e 79,2% 
eram mulheres.

Gonzaga (2011) acredita que um modo de minimizar o impacto do estresse, 
tanto interno quanto externo, relacionado à escolha profissional é o jovem ter acesso 
a um orientador profissional, que o ajudará no desenvolvimento deste processo de 
escolha, possibilitando a reflexão sobre as profissões existentes, suas habilidades, au-
toconhecimento, entre outros aspectos relacionados com a escolha da profissão, bem 
como o manejo do estresse.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa realizada, pôde-se chegar à conclusão de que a adolescên-
cia é um momento em que o indivíduo está passando por grandes mudanças, sendo, 
também, uma etapa em que ele se encontra na transição da infância para a vida adul-
ta, e essa transição, muitas vezes, é marcada por cobranças para que o jovem aja como 
adulto, tenha respostas adequadas e faça escolhas relacionadas ao futuro, como, por 
exemplo, a escolha profissional, o que pode gerar confusão e estresse.

O momento da escolha profissional é muito significativo para o adolescente, 
tendo em vista que o indivíduo passa grande parte de sua vida trabalhando. Por esse 
motivo, é importante que a escolha da profissão seja feita de modo assertivo. Muitos 
adolescentes se sentem inseguros ao escolherem suas profissões, por acharem que 
irão realizá-las por toda sua vida ou por não terem conhecimentos amplos a res-
peito das várias profissões existentes e sobre si mesmos. Ao realizar esta pesquisa 
bibliográfica, a orientação profissional mostrou-se como um meio, promovido pela 
escola, para gerenciar o estresse advindo desta fase da vida dos adolescentes, ondes 
eles poderão entrar em contato com suas habilidades, seus gostos, poderão ter um 
contato mais intenso com a diversidade de profissões, tirando todas suas dúvidas a 
respeito da atuação do profissional e do mercado de trabalho, além de ser um espaço 
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de reflexão e trocas de experiências.
 Tendo em vista essa temática, este artigo possibilita ampliar o conhecimento 

sobre o assunto, fornecendo subsídios para possíveis pesquisas e projetos. Contudo, 
considera-se relevante a realização de mais estudos teóricos e pesquisas de campo 
sobre este tema, que vem adquirindo cada vez mais importância ao longo dos anos. 
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RESUMO

O Subprojeto Conhecendo o Atendimento em Saúde Mental para Crianças e Ado-
lescentes Vítimas de Violência Sexual no município de Santos é um estudo quali-
tativo, que visa conhecer o atendimento psicológico realizado junto a crianças 
e adolescentes vítimas de violência sexual nos CAPS IJ do município de Santos. 
A metodologia incluiu revisão bibliográfica, levantamento de dados sociode-
mográficos e entrevistas com os psicólogos atuantes nos serviços. O objetivo 
foi contribuir para a adequação e fortalecimento da política municipal de saúde 
mental voltada a essa população, de forma a atender as demandas específicas 
das consequências da violência sexual. São apresentadas reflexões e proposições 
baseadas nos resultados da investigação sobre a realidade do trabalho psicoló-
gico desenvolvido nas políticas públicas de assistência social e saúde mental, a 
partir da correlação e análise dos dados quantitativos e qualitativos, levantados 
entre agosto de 2018 a agosto de 2019, com a pesquisa documental. Ao estudar 
os aspectos subjetivos do cotidiano do atendimento nas políticas públicas que 
garantem os direitos de cidadania, e sua importância para a redução do sofri-
mento psíquico e fortalecimento do bem estar individual e coletivo, resgata-se 
o papel da psicologia e seu compromisso ético-político enquanto ciência e pro-
fissão.

PALAVRAS-CHAVE

Atendimento Psicológico; Crianças e Adolescentes; Violência Sexual; Psicologia 
e Política Pública de Saúde Mental.
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1. INTRODUÇÃO

Este Subprojeto integra o Projeto de Pesquisa Observatório de Políticas Públicas 
de Promoção do Desenvolvimento e Prevenção a Vulnerabilidades e soma-se a outras 
investigações sobre a contribuição da Psicologia no desenvolvimento de políticas pú-
blicas adequadas às necessidades da população em vulnerabilidade.

Os CAPS/Centros de Atenção Psicossocial, serviços públicos de atendimento 
na área de saúde mental, foram instituídos “com a função de oferecer cuidado médi-
co e psicológico personalizado aos pacientes, respeitando suas peculiaridades, sem 
afastá-los da família e da comunidade” (GOLDBERG, 1998, p. 12).

A pesquisa, com foco nos CAPS IJ/CAPS Infância e Juventude, levantou dados, 
junto aos serviços existentes no município de Santos/SP, sobre: número e perfil da 
população infanto-juvenil vítima de violência sexual do município e o atendimento 
realizado pelos psicólogos.

Tendo como referencial a Psicologia Sócio Histórica, que considera a subjetivi-
dade um processo resultante da internalização e transformação das interações inter-
pessoais (FURTADO, 2001), foram utilizados como instrumentais de levantamento 
de dados a pesquisa documental e análise de prontuários de atendimento dos últimos 
03 anos (2016 a 2018), e entrevistas individuais semiestruturadas com os psicólogos 
atuantes nos serviços.

 O objetivo foi contribuir para a ampliação e produção de conhecimentos, no 
âmbito da Psicologia e para o aprimoramento de políticas públicas de atenção à saúde 
mental da população infanto-juvenil, voltadas a garantir e preservar seus direitos. O 
objeto do estudo justificou-se pela condição de vulnerabilidade decorrente das con-
sequências físicas e mentais da violação de direitos, presente na situação de violência 
sexual.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi de caráter qualitativo, por visar conhecer e analisar o atendi-
mento psicológico, relacionado à subjetividade humana, tendo em vista que os com-
portamentos dos indivíduos se baseiam em crenças e valores, e têm significados não 
explícitos, que precisam ser desvelados (GONZÁLEZ REY, 2002). 

Para atingir os objetivos, inicialmente foi realizada uma pesquisa documental 
de revisão e atualização teórica sobre o tema em fontes diversificadas, como: jornais, 
documentos oficiais, relatórios, etc. (FONSECA, 2002).

Após autorização da Secretaria Municipal de Saúde e aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade (Parecer 2.964.779), a pesquisa de campo teve 
início no final de 2017. Os quatro CAPS IJ do município - CAPS Centro Histórico, 
CAPS Orla, CAPS Encruzilhada e CAPS Zona Noroeste -, foram contatados para 
apresentar o Subprojeto e levantar dados junto aos Coordenadores. 
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A etapa seguinte consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas com 
os psicólogos atuantes nestes serviços, conduzidas a partir de um roteiro norteador.

A etapa final foi o levantamento manual e análise de todos os prontuários de pa-
cientes atendidos nestes serviços de 2016 a 2018, para identificar os casos de violência 
sexual, traçar perfil sociodemográfico dos atendidos e levantar as características do 
atendimento. 

Os dados obtidos foram sistematizados, correlacionados entre si e organizados 
em categorias, a partir da metodologia de análise de discurso, proposta pela Psi-
cologia Sócio-Histórica. As categorias, identificadas como Núcleos de Significação 
(AGUIAR & OZELLA, 2006), foram analisadas com base no referencial da teoria 
sócio-histórica (BOCK, 2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Foram analisados 2.418 prontuários de atendimentos nos quatro 
CAPS IJ do município e localizados 103 prontuários referentes à violência 
sexual. A análise apontou que o abuso ocorreu com maior frequência entre 
crianças/adolescentes do sexo feminino (77%), corroborando o último Le-
vantamento Nacional (BRASIL, 2018), que contabilizou 74,2% de crianças 
e 92,4% de adolescentes deste sexo, o que pode ser reflexo da cultura 
de machismo e autoridade patriarcal predominante na sociedade. A idade 
da criança/adolescente na época do acolhimento: 13,6% entre 1 e 5 anos; 
30,1% de 6 a 9 anos; 35,9% entre 10 e 14 anos e 19,4% entre 15 e 18 anos. 
Destaca-se que nem sempre a vítima chega ao serviço na idade do ocorrido. 

 A análise qualitativa das entrevistas com os psicólogos resultou de 
diversas leituras flutuantes para levantamento dos pré-indicadores e indica-
dores, articulados em Núcleos de Significação (AGUIAR e OZELLA, 2006). 

Núcleo 1 - “A criança começa a repetir o que fizeram com ela”: 

O levantamento dos prontuários mostrou que a maioria (33,1%) não foi atendi-
da com queixa específica de sofrimento mental, mas com rótulo de abuso sexual. As 
três queixas principais foram: agressividade (9,7% dos prontuários), depressão/triste-
za (6,5%), e isolamento social (2,6%). Quatro entrevistados citaram o comportamen-
to hiperssexualizado como queixa principal (4,5% dos prontuários). Conforme lite-
ratura, os sinais indiretos mais comuns da violência sexual incluem atitudes sexuais 
impróprias para a idade, com gestos e palavras sexualizadas (BRASIL, 2010). Além 
destas, as queixas mais comuns foram: automutilação (4,5%); desobediência (3,9%); 
ansiedade (3,9%); medo (3,2%); baixa autoestima (2,6%) e enurese. Para Day et al 
(2003), algumas manifestações mais comuns são: medo; vergonha; culpa; isolamento 
social; quadros fóbico-ansiosos; depressão; distúrbios do sono e aprendizagem; idea-
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ção suicida; agressividade; entre outros.  

Núcleo 2 - “Escuta, olhar ampliado, atendimentos individuais e espa-
ços coletivos”:

 Todos os entrevistados citaram o acolhimento dos usuários como primeira 
ação, envolvendo o responsável pela criança/adolescente e a vítima. A segunda eta-
pa consiste na construção do Plano Terapêutico Singular (PTS), utilizando diversas 
modalidades terapêuticas, na perspectiva da clínica ampliada, com recursos como 
oficinas e grupos no espaço do CAPS, e outros da comunidade (BRASIL, 2004a). 
Todos colocaram que, em casos de abuso sexual, o atendimento começa individual-
mente e o usuário só é inserido em um grupo quando se mostra apto. O atendimento 
em grupo foi destacado como fundamental para dinamizar o atendimento, elevar a 
autoestima, favorecer o desenvolvimento emocional e colaborar para a inserção so-
cial (CFP, 2009). Um dos CAPS conta com grupo específico para meninas vítimas de 
violência sexual. Segundo Honhendorff (2014), a participação em grupos específicos 
traz resultados positivos na melhora de sintomas depressivos e ansiosos. A maioria 
dos psicólogos citou o brincar e as atividades lúdicas como instrumentos utilizados 
nos atendimentos. No caso de violência sexual na infância, é comum a criança co-
municar o ocorrido como forma de elaborar a experiência, sendo o lúdico a maneira 
mais natural de fazer isso (SEI, 2008). Em todos os CAPS são realizados Grupos de 
Família, especialmente no caso de crianças/adolescentes: “As famílias devem fazer 
parte integrante do tratamento, quando possível, pois observa-se maior dificuldade 
de melhora quando se trata a criança ou adolescente isoladamente” (BRASIL, 2004b, 
p. 23).  É um momento de escuta, apoio e orientações de manejo ou de mudanças ne-
cessárias, além da participação efetiva na construção do PTS. A adesão ao tratamento 
depende do contexto familiar, especialmente nos casos onde o abuso é intrafamiliar. 
Os dados mostram que, em 44,7% dos casos, o agressor foi da família ou conhecido 
desta (22,3%, o pai; 10,7%, o padrasto; 13,6%, conhecido da família). As famílias 
costumam ter estrutura fechada, com hierarquia rígida, onde o machismo faz parte 
da cultura. A figura da filha confunde-se com a da mãe, não existe comunicação 
afetiva ou tem nuances de erotismo. Quando o abuso é cometido pelo padrasto, não 
existe a barreira cultural que impediria a relação, por não haver consanguinidade 
(SANTOS, 2009). Quando se trata do abuso intrafamiliar, a reação pode vir de di-
versas maneiras, uma delas é o boicote ao atendimento proposto. Além da culpa, a 
condição socioeconômica e cultural das famílias também esbarra na dificuldade de 
continuidade à participação nos grupos familiares, pois muitas vezes falta dinheiro 
para chegar à sessão ou a rotina diária impede que a mãe leve a criança ao serviço. 
Com relação à conclusão dos atendimentos, o número de altas (36%), somado aos 
que permaneciam em atendimento (29%), reflete um cenário favorável, mesmo com 
os 28% de abandono. Na percepção dos profissionais entrevistados, os resultados, em 
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sua maioria, costumam ser positivos.

Núcleo 3 - “Abuso não é de ninguém, é de todos”: 

O matriciamento é um exercício da rede para a construção de Projetos Terapêu-
ticos, um cuidado colaborativo entre a atenção primária e a saúde mental, integrando 
diversas equipes multidisciplinares. Existe uma corresponsabilidade entre os serviços 
da rede pelo paciente. É papel de todos colaborar com a manutenção dessa articu-
lação, trabalhar em conjunto e promover autonomia aos usuários (BRASIL, 2011). 
Dentro dessa lógica, quatro profissionais citaram que os serviços se comunicam e 
o trabalho em rede é eficaz. Seis profissionais concluíram que a articulação em rede 
melhorou muito, porém ainda há dificuldades para se tornar realmente efetiva, por 
falhas na comunicação, falta de responsabilização pelo caso e falta de estímulo por 
parte da Prefeitura. Somente três profissionais acreditam que a rede não funciona 
em seu território, atribuindo palavras como frágil, desmantelada e difícil para carac-
terizar o trabalho em rede. Quanto à origem dos encaminhamentos, 29,1% chega-
ram pelo CREAS, 23,3% pelo CT, 13,6% por serviços da saúde, 12,6% por demanda 
espontânea e 9,7% pelas escolas. Os dados apontaram que o encaminhamento em 
rede acontece, na maioria dos casos, a partir do crivo do CREAS, o que não significa 
que sempre há agravo do sofrimento mental, tanto que 21,5% dos casos não foram 
inseridos no atendimento do CAPS. O matriciamento mostrou-se ferramenta eficaz 
para redução de encaminhamentos desnecessários.

Núcleo 4 - “O psicólogo é um pedaço do todo, o olhar mais profundo”:

 O papel do psicólogo está, na maior parte do tempo, voltado à clínica ampliada, 
mas sem diferenciação das atribuições dos demais membros da equipe. A especifici-
dade apontada foi o olhar diferenciado, a percepção das emoções e da subjetividade, 
a avaliação psicológica. Um entrevistado destacou a pressão sobre a formação em 
Psicologia, em função da ideia de que esta formação possibilita a formulação de um 
diagnóstico ou a solução para o caso, mostrando hegemonia do discurso técnico.

Núcleo 5 - “O nosso problema é social”:

 81% dos casos residiam em bairros de classe social empobrecida, apontando 
uma relação direta entre a condição socioeconômica das famílias e as situações de 
violência contra a criança ou adolescente, já que o contexto propicia a “[...] dinâmi-
ca do abuso sexual intrafamiliar, por sua luta pela sobrevivência, pela mudança de 
papéis, pelas rupturas familiares, pela migração e pelas relações familiares sujeitas a 
uma verdadeira economia de guerra.” (COSTA et al, 2007, p. 252). Apesar da limi-
tação explicativa e do caráter estigmatizante, a associação do abuso sexual às classes 



149

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

sociais empobrecidas é comum, o que não significa dizer que não ocorre nas classes 
privilegiadas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2016, foram registrados 159 (cento e cinquenta e nove) casos de abuso sexu-
al contra crianças/adolescentes em Santos (RATTON, 2017), em 2017 não há dados 
e, em 2018, foram 80 (oitenta) notificações (COIMBRA, 2019). O levantamento dos 
prontuários mostrou: 20 (vinte) casos em 2016, 32 (trinta e dois) em 2017 e 24 (vinte 
e quatro) em 2018, representando que, em 2016, 31% e, em 2018, 19,2% dos casos 
notificados foram atendidos na Saúde Mental. 

Os números condizem com os estudos que destacam o baixo encaminhamen-
to à Saúde Mental, relacionado com o pouco preparo profissional para perceber as 
possíveis consequências a longo prazo desta situação, baixa adesão ao tratamento e a 
ausência de tratamento psicoterápico preventivo. Desde o final de 2018, o município 
conta com o PAIVAS, serviço que acompanha, por 6 meses, qualquer munícipe víti-
ma de violência sexual e que encaminha ao CAPS, quando percebe o agravo. 

Apesar do CREAS ser um dos serviços que mais encaminha ao CAPS, outros ór-
gãos também têm números expressivos de encaminhamentos. Não fica claro se é um 
desvio do fluxo de atendimento ou se retrata a ineficácia do trabalho em rede. Alguns 
profissionais, inclusive, relataram redução no número de vítimas encaminhadas aos 
CAPS, após o PAIVAS ter assumido os casos de violência sexual e o matriciamento 
ser efetivado nos territórios. Considerando as mudanças ocorridas no período da 
pesquisa. Destaca-se a necessidade de nova pesquisa para avaliar com mais profun-
didade o trabalho em rede no município.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, W.M.J.; OZELLA, S. Psicologia Ciência e Profissão. No 26 (2), pág. 
222-245. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2006.

BOCK, A. M. B. A Psicologia Sócio-Histórica: uma perspectiva crítica em psi-
cologia. In: BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, M. Graça M; FURTADO, 
Odair (orgs.) Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicolo-
gia. Pág. 15-35. São Paulo: Cortez, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política 
Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Política Nacional de Humaniza-
ção: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em 
todas as instâncias do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2004a.



150

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção 
psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2004b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Linha de cuidado para a atenção integral 
à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: 
orientação para gestores e profissionais de saúde / Ministério da Saúde. Secre-
taria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Brasília: 2010.

BRASIL. Boletim Epidemiológico Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério 
da Saúde. Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e ado-
lescentes no Brasil, 2011 a 2017. Vol. 49, nº 27, jun. 2018.

CFP. Conselho Federal de Psicologia: Serviço de Proteção Social a Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famí-
lias: Referências para a atuação do psicólogo. Brasília: CFP, 2009.

BRASIL. CHIAVERINI, D. H. (org.). Guia prático de matriciamento em saú-
de mental. Brasília, DF: Ministério da Saúde: Centro de Estudo e Pesquisa em 
Saúde Coletiva, 2011.

COIMBRA, T. Semana de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 
adolescentes. A Tribuna: mai. 2019. Disponível em [https://www.atribuna.com.
br /opiniao/ tenentecoimbra/ semana-do-enfrentamento-%C3%A0-viol%-
C3%AAncia-sexual-contra-crian%C3%A7as-e-adolescentes-1.52567] - Aces-
sado dia 28 de julho de 2019.

COSTA, L. F.; PENSO, M. A.; RUFINI, B. R.; MENDES, J. A. A. M.; BORBA, N. 
F. Família e abuso sexual: silêncio e sofrimento entre a denúncia e a intervenção 
terapêutica. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 59, n. 2, 2007.

DAY, V. P.; TELLES, L.E.B.; ZORATTO, P.H.; AZAMBUJA, M. R. F.; MACHA-
DO, D.A.; SILVEIRA, M.B.; DEBIAGGI, M.; REIS, M.G.; CARDOSO, R.G.; 
BLANK.P. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de Psi-
quiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, volume 25, suplemento 1, p. 09-
21, 2003.

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
Apostila

FURTADO, O. O psiquismo e a subjetividade social. In: BOCK, A.M.B.; 
GONÇALVES, M. G.M; FURTADO, O. (orgs.). Psicologia sócio-histórica: 
uma perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: Cortez, 2001, p. 75-93.



151

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

GOLDBERG, J. I. Cotidiano e Instituição: revendo o tratamento de pessoas 
com transtorno mental em instituições públicas. Tese (doutorado). Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1998.

GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa Qualitativa em Psicologia: caminhos e desafios. 
Trad.: Marcel Aristides Ferrada Silva. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2002.

HOHENDORFF, J. V., SALVADOR, S.R., ANDRADE, R., HABIGZANG, L. F., 
KOLLER, S. H. Adaptação e avaliação de uma intervenção cognitivo-compor-
tamental para meninos vítimas de violência sexual. Psicologia: Reflexão e Crí-
tica, 27(3), p. 424-433. 2014

RATTON, C. Santos registra 159 casos de abusos contra crianças. Diário do 
Litoral: abr./2017. Disponível em [https://www.diariodolitoral.com.br/santos/
santos-registra-159-casos-de-de-abusos-contra-criancas/98314/] - acessado em 
28 de julho de 2019.

SANTOS, B. R., IPPOLITO, R. Guia de referência: construindo uma cultura de 
prevenção à violência sexual.  Childhood - Instituto WCF-Brasil: Prefeitura da 
Cidade de São Paulo. Secretaria de Educação, 2009

SEI, M.B. Abrindo espaço para o ser: Winnicott e a ludoterapia no contexto da 
violência familiar. Psyché.  Vol.12, nº22. São Paulo: jun. 2008.



152

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DIFERENÇAS PSICOSSOCIAIS NO EXERCÍCIO DA 
POLÍTICA PARA INDÍGENAS E NÃO-INDÍGENAS

Delfo Bernabe Monsalvo Neto1 (IC Bolsa PROIN UNISANTOS)
Lumena Celi Teixeira2  (ORIENTADORA)

Universidade Católica de Santos
Curso: Psicologia

1 delfo.pagotto@outlook.com; 2 lumenaceli@unisantos.br

RESUMO

A presente pesquisa é um estudo comparativo entre a produção e atuação polí-
tica dos indígenas e dos não-indígenas, dando enfoque aos grupos brasileiros e 
sul-americanos. Buscou-se compreender os pilares da política indígena e quais 
diferenças e semelhanças geradas nesse contato interétnico. Por meio de um 
estudo bibliográfico, pautado na psicologia social crítica, foram investigados 
alguns aspectos históricos da etnia kaiowá-guarani que construíram o fazer de 
sua política, mantendo e transformando os papéis e atores ao longo desse pro-
cesso; quais resultados podem ser observados da imposição de uma democracia 
a diferentes grupos indígenas, sobretudo em um país com políticas e processos 
pouco claros.

PALAVRAS-CHAVE

Política, indígenas, cosmopolítica, América Latina, Psicologia Social.

1. INTRODUÇÃO

Partindo do levantamento bibliográfico realizado, apontaremos, de forma inte-
grada, alguns pontos de vista expostos por indígenas e o modo como veem a parti-
cipação do Estado (não-indígena) em sua vivência subjetiva e objetiva, construindo, 
desse modo, o fazer político e as questões éticas inerentes ao tema.

Teve-se como objetivo, primeiramente, a produção de um estudo crítico que 
contribua para a revalorização do exercício político na sociedade brasileira, através 
da sistematização de práticas indígenas de organização sociopolítica calcadas em va-
lores éticos e no interesse do bem comum. Buscou-se comparar elementos sociocul-
turais do modo de vida indígena e não-indígena, examinando as respectivas resul-
tantes psicossociais, pretendendo contribuir para dar maior visibilidade às culturas 
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indígenas contemporâneas, desmistificando a ideia de que as sociedades indígenas 
são ‘primitivas’, assim como ampliar a inserção da temática indígena no campo da 
Psicologia.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa desenvolvida utilizou como metodologia o levantamento bibliográ-
fico, sistematizando reflexões previamente produzidas por outros autores nas áreas 
da psicologia, antropologia e outras esferas das ciências sociais, levando em conside-
ração a interdisciplinaridade da temática.

Foram utilizados livros, teses e artigos científicos armazenados em periódicos 
eletrônicos e nas bases de dados de diversas universidades. Utilizando palavras cha-
ves como: política+indígenas; cosmopolítica+indígena; organizações+indígenas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como apontado por Rinaldo Arruda (2003), segundo relato de indígenas cana-
denses, o Estado ignorou a independência das nações indígenas, fazendo com que se 
politizassem à maneira não-indígena. Gerando conflito, segundo Rinaldo, pela “con-
vicção imperialista na legitimidade exclusiva do direito do Estado e na democracia 
ocidental como forma superior e válida universalmente” (ARRUDA, 2003, p. 37), que 
insiste em enquadrar os povos em hierarquias político-legais e, desse modo, burocra-
tizá-las. Ao contrário desta visão não-indígena ocidental, os indígenas reivindicam 
uma política consensual para a tomada de decisão, respeitando, assim, o bem-estar 
do grupo como um todo.

Para esse exemplo o autor cita os Rikbaktsa, da bacia do rio Juruena, estado 
do Mato Grosso. Explica que o processo de desestabilização do poder centralizado 
começa pela partilha do conhecimento, transmitido pela oralidade, e mantendo a 
cultura de igualdade, na qual cada um aprende como fazer e onde achar os materiais 
necessários à vida cotidiana, nesse caso, na própria mata. 

É interessante notar que esses costumes são ensinados junto à ideia de sociedade 
e natureza sendo uma só “estrutura”, condensando a noção de respeito ao próximo, à 
natureza e a si próprio (ARRUDA, 2003, p.40).

No contato com o Estado, que introduz “obrigações” para a legitimidade das 
decisões, adiciona, além disso, elementos políticos – como a necessidades de órgãos 
mediadores; as intenções mercadológicas; e o entendimento de alguns aparatos es-
tatais – que, segundo Arruda (2003), se aproveitam do desconhecimento para ma-
nipular e se intrometerem nas decisões internas desses povos, explicando parte da 
complexa relação política desse e de muitos outros povos indígenas.

Essa conjuntura de situações, podem, por exemplo, acabar minando ou embar-
gando e chantageando, pela troca de recursos naturais por supostas “regalias” apre-
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sentadas pelo Estado, as quais nada mais são do que expressões de supressão de direi-
tos (ARRUDA, 2003, p. 44). O autor finaliza o artigo com essa análise, feita também 
pelos indígenas que tomam a recusa da servidão e da assimilação pela cultura externa 
como única forma de resistir ao poder de dominação (ARRUDA, 2003).

3.1 América Latina indígena e a representação política dos indígenas 
no Brasil

 Para compreendermos a dinâmica da política exercida pelos grupos indí-
genas precisamos, antes, compreendermos o contexto social e geográfico em que se 
apresenta, o contexto em que esse processo se desenvolve. Comecemos por afirmar a 
vasta diversidade étnica indígena na América Latina. Ali acredita-se haver, segundo 
censos de 2010, aproximadamente 45 milhões de indígenas, distribuídos em centenas 
de povos. Segundo esses dados, nos últimos dez anos houve um crescimento demo-
gráfico importante, sendo que esse aumento fica mais expressivo se analisarmos o 
tom segregacionista reproduzido nas estruturas políticas de alguns países da Améri-
ca Latina, processo que é exercido desde a colonização europeia nesses países; desta-
cando, todavia, o brio indígena na luta pelos seus direitos e seus territórios. Apesar do 
crescimento ligado a auto identificação e autonomia, os indígenas dessa região ainda 
se concentram na parcela mais desfavorecida econômica e socialmente tornando-se 
reféns dessa relação de poder com o Estado (TEIXEIRA, 2016).

Além disso, o contexto político mundial no qual essa população está inserida 
contrasta com seu próprio modo de viver e pensar a vida. No caso, a população indí-
gena está cercada por sociedades organizadas segundo padrões neoliberais, sofrendo 
consequências diretamente relacionadas a esse fato. O efeito dessa relação é, previ-
sivelmente, o massacre impetuoso da população indígena e, para os sobreviventes, o 
esfacelamento psíquico, gerando consequências indiretas, segundo a autora, como o 
abuso de álcool e outras drogas; elevação no índice de suicídio, diretamente relacio-
nado à fragilização de sua identidade e de seus amparos e assim por diante.

O Bem Viver, como prática e ideologia adotada por diversos indígenas latino-
-americanos, é oposto ao neoliberalismo, abarcando desde o pensamento ecológico 
sustentável, reproduzindo em seus princípios o respeito à natureza, até a forma so-
lidária de enxergar o outro como alguém próximo, familiar. E, caso pensemos que 
esse conceito é amplo e utópico, temos como referência os países latino-americanos 
Equador e Bolívia que instituíram esse ideal em suas respectivas constituições fede-
rais (TEIXEIRA, 2016).

3.2 Política, sociedade e filosofia

Como proposto por Spensy Pimentel (2012), a teoria política ameríndia é 
permeada por alguns pontos principais de reflexão. Diante da diversidade de etnias 
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indígenas e respectivas variações quanto aos procedimentos políticos, de acordo com 
o autor citado, daremos enfoque aos Guarani e Kaiowá.

 Pimentel começa sua tese refletindo sobre a organização social dessa etnia, prin-
cipalmente no que diz respeito à sua organização em rede, ligando diversos grupos 
indígenas espalhados pelo(s) território(s) demarcado(s), as Terras Indígenas (TI’s). É 
importante ressaltar que essa configuração é muito mais remota que a demarcação 
oficializada pela Constituição Federal de 1988, esse hábito, pelos relatos colhidos por 
Pimentel, é ancestral e está intimamente relacionado com a espiritualidade Guarani 
e Kaiowá e a terra, o Tekoha1, somado à liberdade de expressar seu próprio teko (seus 
jeitos de ser), como descrita por Pimentel como “uma unidade política, religiosa e 
territorial” (2012, p.54).

3.3 Paralelos

O autor busca analisar as diferenças mais marcantes e os paralelos possíveis da 
política Kaiowá e Guarani, com o ocidental. Para ele, um dos pontos fundamentais 
que distinguirá essas duas visões de mundo começa na construção do consenso. Ele 
questiona a concepção de um consenso em uma sociedade pautada em uma demo-
cracia liberal, como representação; ele compara o imaginário de um “corpo político”, 
para os ocidentais, à uma representação de “corpo político” ameríndio. Em sua pes-
quisa, o resultado que encontra é que, para os ocidentais, o corpo seria formado pelos 
cidadãos; em contrapartida, para os ameríndios, o corpo não se forma pela “soma de 
indivíduos, mas como expressão ligada ao espaço” (Pimentel, 2012, p.295).

O autor, na parte final de sua tese, questiona, ainda, o “pessimismo ocidental” 
(p.317), em que a ideia de se imaginar um sistema político multilocal, sem a figura 
de uma autoridade não autoritária, é, instantaneamente, tomado como uma utopia. 
Acrescentando que “não é à toa que tantos resistem a ver, aí, qualquer possibilidade 
de unidade – mas é que se trata de uma unidade que não reduz a Um, respeita a mul-
tiplicidade” (p.317). Ao contrário, o pensamento ameríndio aposta, justamente, nas 
pessoas, na autonomia, na iniciativa e na palavra. Concluindo a comparação: “todas 
as ideias contra as quais jogam a ciência, a religião, a política ocidental, com seu Um 
opressor” (Pimentel, 2012, p.317).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do conteúdo estudado, é possível traçar importantes pontos de reflexão, 
principalmente no que se refere à visão sobre a política, tanto a praticada pelos indí-
genas, quanto a praticada pelos não-indígenas. Nesse processo, os respectivos valores 
e significados construídos definem a legitimidade do modo de se fazer política. Ape-
1 Tekoha, pode ser definido como o lugar em que vivem e podem praticar seus costumes, está estreita-
mente relacionado com a divindade Ñanderu, criador da terra.
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sar dessa constatação parecer óbvia e, até determinado ponto natural, uma visão de 
política com “convicção imperialista na legitimidade exclusiva do direito do Estado e 
na democracia ocidental como forma superior e válida universalmente” (ARRUDA, 
2003, p. 37) recusa, justamente, essas diferenças culturais. É dessa perspectiva que se 
formam os maiores conflitos entre esses grupos.

Quanto ao Estado Brasileiro, vale relembrar sua organização em um regime re-
publicano, presidencialista e democrático representativo, onde a população não atua 
diretamente nas decisões da política nacional, o que pressupostamente ocorre é uma 
intermediação dos políticos em relação aos anseios da população, que se traduziria, 
na câmara federal. Esse exercício é e foi, em muitos momentos, questionado, princi-
palmente quando esse distanciamento da população em relação às decisões tomadas 
alimentam uma classe política frequentemente desconectada das necessidades dos 
brasileiros. Essa desconexão se fortifica, também, pela omissão da mídia em noticiar 
os ataques contra os indígenas, demonstrando parcialidade e conivência com alguns 
grupos políticos e empresariais, que lucram materialmente com a dominação desses 
territórios e subjetivamente com a desinformação gerada.

De outro lado, considerando a organização indígena na política, salta aos olhos 
a necessidade, na visão da comunidade, de uma participação ampla no seu próprio 
destino. Mais do que os cargos, o modo em que se elege ou o que se decide, o enco-
rajamento à participação é, na minha opinião, o maior diferencial entre essas duas 
maneiras de pensar o mundo social e político. Há, não só a necessidade em tomar a 
frente, participar nas lutas pelos seus direitos, mas, pelo que se observou nessa pes-
quisa, uma construção cultural e histórica que, de modo algum, foi abandonada. Ao 
contrário, superou e persistiu, fazendo as curvas necessárias, contornando as tenta-
tivas de cerceamento. Esse fato precisa ser visto sem glamourização e subestimação, 
tendo em vista a violência estatal direcionada a essa população.

Outro ponto essencial nessa construção cultural e, consequentemente, política, 
é a ligação ancestral à terra. Obviamente essas questões são indivisíveis, fazem parte 
de um mesmo contexto. Mas, pensando nisso, é necessário observar a distância no 
entendimento sobre a terra. Na visão indígena, de um modo geral, não se considera 
e não se interage com a terra como se fosse um subproduto humano. O que de fato 
ocorre é a compreensão da terra como uma parte espiritual e, do mesmo modo, da 
saúde coletiva. Nesse caso a política indígena atua em favor do ganho espiritual, não 
material, compreendendo que a terra reage às ações humanas, como respostas às ati-
tudes. Parece que, na visão não-indígena, a terra é um marcador sólido da individu-
alidade, da posse; na visão indígena apresentada, descreve-se justamente o contrário, 
a terra é um indicador de unidade, um ponto em comum, e na política isso significa 
muito.

Além do mais, ressalta-se a importância e necessidade da produção contínua 
de conhecimento nessa área, tendo em vista que a produção de pesquisas não deve 
fechar uma rota de pensamento mas, sim, abri-las, produzindo uma reflexão crítica, 
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sobre o conhecimento teórico e prático, essenciais numa relação de respeito entre 
quaisquer esferas da sociedade, assim como no contato interétnico, tanto na psicolo-
gia, quanto em outras áreas.
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RESUMO

Neste presente trabalho tenta-se identificar, dentre correntes morais filosóficas, 
a que melhor se adequa à natureza humana, que envolve tanto a dimensão pes-
soal - na qual se encontra o problema da felicidade - quanto a social - da qual 
advém a boa convivência; a partir disso, busca-se defender essa visão na filosofia 
moral e fundamentá-la tanto com referencial teórico-filosófico - isto é, a partir 
dos princípios próprios da filosofia enquanto investigação intelectual - quan-
to empírico, ou seja, cuja facticidade é atestada pela observação e constatação 
da realidade; por fim, busca-se aproximar esse resultado do pensamento moral 
cristão enquanto defendido por documentos de caráter argumentativo da Igreja 
Católica.

PALAVRAS-CHAVE

Ética, virtude, lei natural.

1. INTRODUÇÃO

O atual estado do mundo em que vivemos – onde, junto do advento das ideolo-
gias, sobreveio o caos e a confusão moral – padece de frequentes convulsões sociais, 
políticas e econômicas permeadas por uma infinidade de falhos recomeços desde a 
modernidade; portanto, urge por um novo modo de agir que seja, efetivamente, um 
farol cuja luz guie a ações concretas de cada um frente às incertezas e fraquezas morais 
vigentes. Somente através de uma atitude sólida de retificação e ascese moral – não 
necessariamente no sentido espiritual do termo – é possível a promoção de uma ver-
dadeira harmonia e bem-estar humanos e, enfim, dentro de suas limitações, da paz. 
Este farol constitui-se da ciência a que chamamos ética, enquanto pensamento voltado 
sobre as ações práticas humanas, suas formulações interiores, elaborações e resultados.
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Contudo, a existência de um grande número de correntes éticas concorrentes 
gera a natural dúvida acerca da correção e veracidade de cada uma. Para sanar tal 
dúvida, o único processo possível é o exercício da filosofia enquanto investigação ra-
cional dos fundamentos das coisas. A filosofia ética é precisamente a área que exerce 
tal função. Deve-se passar a considerar as principais correntes éticas a fim de esta-
belecer qual se alinha mais perfeitamente à realidade e pode, assim, ser farol para a 
conduta humana.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para tanto, passa-se a investigar as principais correntes éticas a partir da leitura 
do pensador italiano Giuseppe Abbà e de demais textos que auxiliem a compreensão 
e entendimento das mesmas.

Em primeiro lugar, tem-se a Ética Das Virtudes. A Ética da Vida Boa, inaugu-
rada por Aristóteles, surgiu em uma fase histórica permeada por dificuldades que se 
impunham à convivência geral nas polei gregas. Frente à evolução política, à maior 
complexidade social e aos conflitos que disso emergiam, o ethos advindo dos poemas 
homéricos tornava-se inadequado e as tentativas de legislar mostravam-se precárias. 
Por um lado, a areté aristocrática e guerreira – isto é, a excelência humana compreen-
dida pelos poemas – era motivo de atrito entre os cidadãos pelo seu próprio caráter 
bélico e impositivo; por outro, além de as tentativas de se propor uma legislação 
que moderasse os desejos de cada um não atenderem às necessidades concretas de 
muitos casos particulares, estas eram alvo de severas críticas por parte dos sofistas, 
que as caracterizavam como meras convenções arbitrárias – e, pior –, estabelecidas 
pelos mais fortes, de forma que o sucesso público seria a única coisa importante, e 
cuja garantia era precisamente a techné sofística (isto é, a arte, técnica) da retórica e 
da oratória. A pergunta que Aristóteles, por sua vez faz acerca da experiência moral 
recai sobre qual seria a vida boa e feliz para o homem. Herdeiro de seus antecessores 
Sócrates e Platão, Aristóteles toma o ser humano, em sua Ética a Nicômaco, como 
criatura cuja natureza tende à busca pela felicidade, a eudaimonia, como realização, 
satisfação existencial que atende ao seu telos, isto é, finalidade enquanto ser humano e 
que, para tanto, necessita invariavelmente do desenvolvimento das virtudes enquanto 
disposições da alma que retificam e inclinam o sujeito para a eleição, desejo e busca 
de um bem bom, isto é, compatível com sua natureza. Fica claro, assim, como o enfo-
que da ética aristotélica é eminentemente do sujeito que pratica a ação. Dessa forma, 
a filosofia ética assinala e justifica o âmbito em que a phrónesis há de se exercitar.

A Ética Do Dever, cujo maior expoente é Kant, se desenvolve distintamente. 
Uma vez que é autônoma, a razão deve perseguir coisas elegidas por ela mesma; por-
tanto, enquanto prática, é a própria vontade de liberdade, que busca o máximo de 
liberdade do homem para a natureza externa e interna – consistindo essa nas paixões, 
desejos etc. característicos da razão iluminista –, e deve o fazer com justiça, o que 
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significa garantir a mesma liberdade a todos. Dessa forma, Kant estipula o equilíbrio 
ideal que configura o sumo bem, que consiste no máximo de autonomia ao lado do 
mínimo de dependência dos desejos, paixões e quaisquer outras coisas não condizen-
tes a necessidades genuínas.  A realização desse sumo bem deve ser feita pela justiça, 
enquanto fruto da função legisladora da razão diferente da razão como instrumental 
iluminista. Com efeito, surge da própria razão pura o imperativo categórico que a von-
tade pode, por indiferença, seguir ou não, aderindo a uma máxima qualquer. Se, para 
Guilherme de Ockham, o voluntarismo de Deus abria a possibilidade de a lei moral 
ser diferente da que existe – ao simples querer diferente de Deus – e, na tentativa de 
desenvolver uma filosofia secular a identificação da origem divina da lei é inviável, 
restava apenas fundamentá-la no homem e sua razão. Em certa medida, isso faz ig-
norar os processos internos e elementos da formulação dos atos e esvaziar o sentido 
de bem e felicidade externos que aqueles buscam.

A Ética Da Colaboração Social, por sua vez, foi idealizada por Thomas Hobbes, 
filósofo inglês do século XVII, e tem como ponto de partida uma visão anti-aristo-
télica da racionalidade prática que Hobbes admitiu baseando-se no prestígio pelas 
ciências matemáticas e mecânicas que se desenvolviam proeminentemente em sua 
época. Assim, a ciência moral não poderia adotar um telos, i. e., uma noção de fim, 
porquanto mecanicista, e tampouco a busca pelo sumo bem – que Hobbes identifica 
como causa de conflitos –, mas tão somente ciência da colaboração social. Hobbes 
introduz, então, a razão como calculadora que computa o desejo de afirmar-se e o 
medo da morte e, da conjunção dos dois, chega à conclusão de que só se pode aten-
der aos dois através da colaboração, da qual extrai regras que se identificam a leis da 
natureza – leis que se efetivam a partir de um contrato instituído por um soberano 
que as dita e define as noções de bom e mau, justo e injusto.

A Ética Do Comportamento Humano, elaborada por David Hume, identifica 
o intelecto, as paixões (como o amor próprio, a benevolência, o orgulho etc.) e os 
sentimentos morais como elementos do comportamento humano; uma vez que o 
intelecto é insuficiente para motivá-las e explicar o sentimento moral, a razão deve 
ser escrava das paixões que, por sua vez, conferem confiabilidade ao comportamen-
to individual e social, quando em equilíbrio. Caberia à razão apenas indicar modos 
convenientes para se concretizar o que apontam as paixões através dos sentimentos 
morais que, no entanto, não passam de impressões sentimentais que não têm fun-
damento racional algum. Como não recai sobre o intelecto autoridade alguma que 
possa valorar qualquer coisa, toda decisão é motivada unicamente pelas paixões; ao 
intelecto resta somente indicar os caminhos para satisfazê-las. Dessa forma, o age-se 
por meio de um juízo moral que simplesmente reflete o que a impressão gera senti-
mentalmente nas paixões, que determinam o agir.

A Ética Utilitarista, por fim, desenvolve-se a partir da definição de sola fide, a 
partir da qual Lutero desvinculou a moralidade intrínseca dos atos humanos em vis-
tas à salvação garantida pela fé, apenas, de modo que o agente, agora, tem liberdade 
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para agir da forma como lhe convém que, por sinal, é sempre egoísta e autocentrada 
devido à natureza humana, segundo Lutero. Essa interpretação foi induzida pela 
influência da ciência mecanicista, cujo domínio sobre a natureza poderia ser obrado 
para maior bem dos homens, pela ideia de que o trabalho humano é a forma de fazer 
o bem terreno (que logo se transformou na expectativa de resultados externos ao in-
vés do processo que os causou) e, sobretudo, pela identificação do bem como aquilo 
que agrada e do mal que desagrada, associando a felicidade ao prazer; confundindo 
a eudaimonia com o hedonismo. Atribui-se, então, tais definições à noção de bem 
comum que se torna, assim, a somatória geral de felicidade para o maior número 
de pessoas, prescindindo-se de uma moralidade intrínseca a qualquer ação, mas tão 
somente de seus resultados externos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em suma, a ética das virtudes é a que se configura da forma mais aperfeiçoada 
devido à sua maior precisão, amplitude e fidelidade à realidade. Isto não significa 
que as demais figuras de ética sejam de todo erradas ou desprezíveis, mas que esta, 
formulada por Aristóteles, as engloba de certa forma e as supera. Conclui-se isso ao 
se levar em conta a consideração que a ética aristotélica faz acerca das virtudes como 
disposições do homem necessárias para a eleição de bens adequados a sua natureza 
que naturalmente tende e busca pela felicidade. De fato, é tendência humana invari-
ável a busca incessante pela felicidade, independentemente dos meios. As virtudes 
exercem o papel de maximizar a retidão das escolhas e elevá-las a ações práticas in-
dividuais adequadas a este fim. Dessa forma, a ética das virtudes não só considera a 
finalidade da vida humana e sua dependência de disposições interiores como o faz 
sob o ponto de vista específico do sujeito agente, ou seja, reconhece e respeita o papel 
exclusivamente pessoal que o agir moral exige de indivíduos concretos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, chega-se a conclusões compatíveis com estudos recentes de culturas 
comparadas, por exemplo. É o caso do grupo de pesquisadores que se propuseram a 
investigar as principais tradições culturais do mundo – i. e., o cristianismo, o juda-
ísmo, o islamismo, a filosofia grega, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo e o 
taoísmo – e identificaram, a partir desta pesquisa, um núcleo de virtudes estimadas 
através de todas essas culturas que representa, com variações que não alteram sua 
essência, um padrão de valor moral recorrente em toda a história humana que indica 
fortemente a existência de uma Lei Natural presente intrinsecamente na natureza 
humana, em confluência aos ensinamentos cristãos segundo os quais está impressa 
uma lei nos corações dos homens que os faz agir segundo sua natureza.
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RESUMO

A pesquisa intitulada “Presença e Recriação do Pensamento de Paulo Freire em 
Contextos Educativos da Baixada Santista”, articula-se ao projeto “O pensamen-
to de Paulo Freire: política, teoria e prática”, desenvolvido no Grupo de pes-
quisa “Currículo e Formação de Professores: Diálogo, Conhecimento e Justiça 
Social» na Universidade Católica de Santos (UniSantos). Vincula-se, também, 
à pesquisa desenvolvida na Cátedra Paulo Freire da UniSantos, que tem entre 
seus objetivos investigar, de modo sistemático, a atualidade, a materialidade e 
possibilidades de recriação do legado freireano. A presente investigação objeti-
vou identificar e mapear diferentes contextos e práticas educativas, na Baixada 
Santista, começando pelo município de Santos, que possuem indícios de rein-
venção da proposta pedagógica de Freire, podendo se constituir em lócus que 
mereçam pesquisas mais aprofundadas para revelar condicionantes que possi-
bilitam a prática de uma educação humanizadora e crítica. Para além de leitu-
ras que permitiram a compreensão da pedagogia de Freire (1987, 1992, 1996), 
outros autores figuraram no estudo realizado, em um diálogo necessário com 
perspectivas da Sociologia e da História, importantes para a realização desta 
pesquisa. Em acréscimo, foram incluídos conceitos trabalhados por teóricos da 
área de Educação, que vêm se debruçando sobre a compreensão da educação 
crítico-emancipatória como um paradigma importante para projetar e desen-
volver propostas curriculares e de formação de professores, tais como Beane 
(2003) e Imbernón (2009).Tratou-se, portanto, de adensar a massa crítica de 
informações que permitam dizer da atualidade e do vigor do pensamento de 
Paulo Freire, hoje, tendo em vista ampliar possibilidades de análise de políticas 
e a práticas educativas e inspirar a construção de novas práxis, comprometidas 
com a justiça social. A obra de Freire é um convite à construção de uma espe-
rança ativa e crítica de que uma outra educação, uma outra sociedade, mais 
justa e fraterna, é possível. Um aspecto crucial é, portanto, localizar os sujei-
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tos e contextos que estão, cotidianamente, buscando superar as contradições 
intrínsecas à relação teoria-prática e, desenvolver, com coerência, ao lado dos 
oprimidos, outras formas de compreender e realizar a educação. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória, com enfoque qualitativo. Para localizar os contextos 
pesquisados, foi realizada uma entrevista com uma informante crítica e feita 
pesquisa documental. Os indícios da presença da pedagogia freireana foram lo-
calizados em uma política pública de formação de educadores, com força de lei, 
e que é realizada em Santos desde 1989. Uma avaliação preliminar da política 
permitiu dizer de alguns desafios e perspectivas para que o trabalho formativo 
que ela engendra seja desenvolvido em uma perspectiva crítico-emancipatória.

PALAVRAS-CHAVE

Paulo Freire. Baixada Santista. mapeamento de experiências 

1. INTRODUÇÃO

 Paulo Freire é reconhecido internacionalmente como um dos mais impor-
tantes pedagogos e filósofos do século XX. De acordo com Ira Shor, professor do Col-
lege of Staten Island, em Nova Iorque, e autor do livro “Medo e Ousadia: o cotidiano 
do professor”, em parceria com Paulo Freire:

[...] quando Paulo Freire publicou a Pedagogia do Oprimido, ele 
fez mais do que oferecer um livro perturbador sobre a educa-
ção, porque nela podemos encontrar uma epistemologia, uma 
pedagogia e uma sociologia da educação ligadas a um apelo à 
democratização da sociedade e da escola: um programa auda-
cioso que estabelece um vínculo entre a sala de aula e as políticas 
de poder na sociedade que instigou educadores e estudantes a se 
modificarem, ao longo da e na história, na forma como ensinam 
e aprendem uns com os outros, dando origem a um movimento 
internacional de educadores que quer transformar as sociedades 
em que ensinam-aprendem. (SHOR, 2004, s/p).

No bojo da pedagogia do educador pernambucano, buscou-se investigar no 
presente projeto, que contextos e práticas pedagógicas, no âmbito da Baixada Santis-
ta, possuem indícios de recriação da proposta pedagógica de Paulo Freire, as ques-
tões que nortearam este trabalho foram: Há indícios de influência do pensamento de 
Paulo Freire em contextos educativos na Baixada Santista? Em caso afirmativo, como 
a proposta pedagógica desse autor vêm sendo recriada? Existem contextos educativos 
na Baixada Santista que poderiam justificar pesquisas sobre a atualidade e o vigor do 
legado freireano? Por quê? Como se deu a passagem de Freire e de suas ideias pela 
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Baixada Santista? O que permite que propostas mais críticas de educação deixem ou 
não suas marcas, em políticas e práticas de educação?

Com essa pesquisa, que penetra, necessariamente a área de Educação, e na subá-
rea de História da Educação, pretende-se contribuir para a produção de conhecimen-
to nos campos do Currículo e da Formação de Professores, por meio da análise dos 
contextos investigados, e para a produção de outras pesquisas que possam se apoiar 
nos achados desta investigação. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Tratou-se de uma pesquisa exploratória que buscou indícios e evidências que 
favorecessem a elucidação de hipóteses acerca do objeto de estudo. Essa escolha me-
todológica permitiu à pesquisadora definir inúmeros aspectos relacionados ao pro-
blema de pesquisa, tais quais levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 
possuíam informações ou práticas com objeto pesquisado e análise de dados. A pes-
quisa exploratória pode ser encarada como um passo que antecede uma pesquisa bi-
bliográfica ou um estudo de caso (GIL,2008). O estudo obedeceu um enfoque quali-
tativo, ou seja, ‘’uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, 
a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais’’ (BOGDAN; BIKLEN, 
p.11, 2004), os resultados obtidos são tratados como qualitativos, porque valorizam 
aspectos descritivos das pessoas, conversas e dos locais envolvidos no processo pes-
quisa, a abordagem estatística surge com o intuito de qualificar os fenômenos e não 
de quantificá-los. 

A revisão bibliográfica foi um processo importante no desenvolvimento deste 
trabalho, afinal precisávamos aproximar o nosso olhar da proposta político-peda-
gógica de Paulo Freire. Para isso trabalhamos com a apreensão de conceitos-chaves 
dentro do pensamento freireano, revisitando suas principais obras e práticas. 

Obedecendo todas as escolhas metodológicas feitas ao longo dessa caminhada, 
optamos ainda pela realização de uma entrevista reflexiva: 

Foi na consideração da entrevista como um encontro  interpes-
soal no qual é incluída a subjetividade dos protagonistas, poden-
do se constituir um momento de construção de um novo co-
nhecimento, nos limites da representatividade da fala e na busca 
de uma horizontalidade nas relações de poder, que se delineou 
esta proposta de entrevista, a qual chamamos de reflexiva , tanto 
porque leva em conta a recorrência de significados durante qual-
quer ato comunicativo quanto pela busca de horizontalidade. 
(SZYMANSKI, 2004, p.15).

Para participar da entrevista identificamos um informante crítico.
Frente al muestreo probabilística la investigación cualitativa pro-
pone estrategias de selección de informantes que suponen una 
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selección deliberada e intencional. Las personas o grupos no se 
seleccionan a la azar para completar una muestra de tamaño n, 
se eligen uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a 
los criterios o atributos establecidos por el investigador, inclu-
so en algunos estudios se elige a una sola persona o institución 
como caso y, desde luego, nunca a partir de una tabla de núme-
ros aleatorios. (GOMÉZ; FLORES; JIMENÉZ, 2013).

O recorte escolhido para iniciar o mapeamento foi a cidade de Santos, devido 
a grande possibilidade de encontrarmos contextos educativos relevantes para a pes-
quisa. 

A Secretaria Municipal de Santos promove todos os anos a “Semana da Educa-
ção - Professor Paulo Freire” definida pela Lei Municipal nº 590 de 8 de maio de 1989, 
alterada pela Lei Municipal nº3085 de 18 de dezembro de 2014 pelo, então prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa. Este foi o primeiro contexto ao qual debruçamos nosso 
olhar, afinal poderia conter indícios da presença da pedagogia de Freire na cidade. 

Tivemos a oportunidade de entrevistar um sujeito que participou ativamente 
do governo no momento que a Lei nº 590 foi promulgada, podendo assim nos trazer 
informações chave sobre a “Semana da Educação - Professor Paulo Freire”.

Para entrevista estruturamos um roteiro baseado na questão  desencadeadora 
e nas categorias analíticas, possibilitando ao participante, porém, autonomia para  
traçar o caminho da resposta no bojo de eixos analíticos que nos auxiliam no agru-
pamento das informações.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal contexto identificado na pesquisa foi a “Semana da Educação - pro-
fessor Paulo Freire”. Essa política pública, instituída por lei em 1989, traduz-se em um 
momento de formação para professores e educadores da Rede municipal de Santos, e 
de cidades próximas, e vem passando por mudanças frequentes em relação à sua ex-
tensão temporal, quantidade e conteúdo da programação e nível de aproximação de 
pressupostos da pedagogia freireana. Em edições recentes, alguns indícios revelam 
que, nem sempre, a ênfase da estruturação da “Semana” considera princípios impor-
tantes da Educação Popular em relação a decisões organizativas e escolhas temáticas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a “Semana da Educação” recebe forte influência do grupo polí-
tico que ocupa o poder na esfera municipal. Dependendo do programa que orienta 
a política educacional, não obstante a relação que se estabelece entre a “Semana” e o 
nome de Paulo Freire, a primeira irá possuir uma configuração que se aproximará 
mais dos compromissos assumidos pela política vigente. Evidentemente, em diferen-
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tes edições da “Semana”, nota-se contradições e resistências de participantes (educa-
dores e comunidade escolar) que buscam destacar e praticar um trabalho formativo 
crítico-libertador.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo compreender sobre os fatores psicológicos 
e ambientais que podem influenciar no desenvolvimento da melancolia e, em 
casos mais graves, da ação de suicídio na população de jovens adultos, com-
preendida entre 18 e 25 anos. Para isso, a pesquisa utiliza-se da metodologia de 
levantamento bibliográfico baseando-se em autores da linha psicanalítica bem 
como de Psicologia do desenvolvimento, além de correlacionar com saberes da 
filosofia, sociologia e antropologia, a fim de discutir acerca dos movimentos 
culturais que influenciariam os indivíduos a uma espécie de melancolização. 
Como resultados, obtivemos que os sujeitos que incluem o humor, sobretudo 
pesquisou-se sobre o humor cômico, tendem a enfraquecer os sentimentos de-
pressivos que se associam à melancolia e aos pensamentos suicidas. Seguimos 
com a proposta de um estudo posterior que aborde, mais amplamente acerca da 
importância da inclusão do humor no cotidiano dos indivíduos. 

PALAVRAS-CHAVE

Melancolia, suicídio, jovens adultos, Psicologia.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicados 
no jornal da USP, em 23/08/2018, o Brasil chegou ao recorde na América Latina em 
ansiedade e estresse (9,3% da população). Além disso, as taxas de depressão subiram 
consideravelmente na última década, chegando a 5,8% dos habitantes brasileiros, 
também o maior índice da América Latina.

Com relação ao suicídio, os dados da OMS dão conta de que as taxas mundiais 
obtiveram queda, ao passo que no Brasil, obteve-se, entre 2006 e 2015 aumento sig-
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nificativo sobretudo entre os jovens. De acordo com dados publicados no site da 
Universidade Federal de São Paulo, dois estudos realizados pela própria Universi-
dade obtiveram que as taxas aumentaram 24% na população de jovens. As causas, 
investigadas pelos pesquisadores, podem ser determinadas pela desigualdade social 
e desemprego (CAMPOS, 2019).

O desemprego e as dúvidas com relação ao papel que podem desempenhar na 
sociedade foram vistos como prevalentes em uma geração de adolescentes e jovens 
adultos que não apresentam propósitos claros sobre suas existências, levando ao sen-
timento de improdutividade, já que muitos se encontram não trabalhando ou estu-
dando (CAMPOS, 2019).

A partir de tais índices, o interesse pelo estudo surgiu para que compreendêsse-
mos, de maneira mais ampla os fatores externos e internos aos sujeitos que causariam 
tais sentimentos característicos de estados melancólicos que podem levar ao suicídio 
em uma população que, geralmente, é vista pelo senso comum como a mais feliz por 
possuir a “juventude” e a saúde física, ou seja, a população possuidora do maior “bem 
supremo”, que é a felicidade, de acordo com o filósofo Aristóteles (ARISTÓTELES, 
384-322 a.C/1991).

Como objetivos temos o de abordar sobre as principais características do desen-
volvimento psicossocial da população pesquisada, depois abordar sobre a melancolia 
e o suicídio e então, discutir sobre uma proposta de minimização do sofrimento des-
sa população.

1.1 O desenvolvimento psicossocial dos jovens adultos

De acordo com Papalia (2013), o período de transição da adolescência para a 
fase adulta é marcado por um desejo de firmar-se no meio social e produzir cultura. 
De acordo com a autora, a partir de referencial sociológico: “...as pessoas podem ser 
consideradas adultas quando são responsáveis por si mesmas ou escolheram uma 
carreira, casaram-se ou estabelecem um relacionamento afetivo significativo ou ini-
ciaram uma família” (PAPALIA, 2013, p. 453). Esse pensamento ressalta a capacidade 
de tomar decisões autônomas, inclusive financeiramente.

Um estudo realizado por Ponciano e Fères-Carneiro (2014) com pais de jovens 
entre 15 e 26 anos, discute que esse período se caracteriza por transformações não 
apenas do próprio jovem mas de todo o sistema familiar. Atualmente, conforme as 
autoras relatam, a independência não surge no início dos vinte anos, “...já que os 
filhos prolongam a sua dependência, devido à permanência na casa paterna.” (PON-
CIANO; FÈRES-CARNEIRO, 2014, p. 395).

Ainda para as autoras, houve um aumento de autonomia dos jovens, porém, pa-
radoxalmente, um prolongamento da dependência, mesmo que relativa dos filhos em 
relação aos pais e esse fator afeta a saúde mental e as relações familiares. Em muitos 
casos observados, a transformação de papeis dos pais como fornecedores de suporte 
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para o crescimento e desenvolvimento de autonomia pelos filhos podem ter trazido 
abalos de modo que o jovem pode sentir-se inseguro, passando a recorrer a diversas 
figuras as suas demandas. Esse papel de orientador e suporte passaria a ser realizado 
não mais por “figuras inquestionáveis”, mas conforme as autoras relatam: “...por ami-
gos, mais velhos, mais experientes, prontos a aconselhar e ajudar na tomada de deci-
sões, o que pode prolongar a permanência dos filhos na casa dos pais, transformando 
a família” (PONCIANO; FÈRES-CARNEIRO, 2014, p. 395).

Soma-se a isso o sentimento do jovem de ser confrontado entre planos que re-
cebera com orientação da mídia e das propagandas (que em geral, são carregados 
de fantasia e idealização) e a realidade do dia a dia que se impõe. O bombardeio de 
informações e formas de viver apresentados pela mídia podem levar ao sentimento 
de estar “errado”, não ter valor e isso pode contaminar os planos e propósitos da vida.

1.2. A melancolia 

Na obra “Luto e Melancolia” (1917), Freud ressalta a diferença necessária entre 
os dois estados. De acordo com o autor, em ambos os casos haveria um “abalo” de-
corrente de uma situação interna ou externa que levaria o sujeito a ter que se adaptar 
à condição de perda. É interessante notar que o narcisismo, o amor a si mesmo, fica 
abalado durante esse movimento que a perda pode trazer.

O luto, de acordo com Freud, se diferencia da melancolia por conta da autoes-
tima. No primeiro caso, o abalo não é suficiente para que o sujeito sinta ter perdido 
para sempre uma parte ou a totalidade da consideração sobre quem ele era. A autoes-
tima que, de acordo com Gianfaldoni (s/d) pode ser considerada como a capacidade 
do indivíduo de pensar e esperar algo sobre si mesmo com força para enfrentar os 
desafios do dia-a-dia se abala tanto na perda que leva ao luto quanto na melancolia.

Porém, nos casos de luto, não há poder de destruição da autoestima, o indivíduo 
se refaz do abalo. Na melancolia, podemos entender que a perda é mais devastadora, 
ela “destrói” a crença e a confiança que o sujeito tem em si mesmo (Freud, 1917/1996). 

O melancólico se identifica com a perda, por isso, as situações o abalam e o 
deixam tão fragilizado: ele não consegue pensar em nada diferente a não ser no que 
perdeu. Suas escolhas de vida e o estabelecimento de vínculos ficam prejudicados 
porque o sujeito sempre sente que não tem valor, uma vez que se identificou com o 
“nada”. Isso pode se arrastar por todo o período da vida e se intensificar mais e mais 
caso não haja tratamento adequado ou o indivíduo não consiga adquirir forças para 
lutar e modificar a situação.

1.3 O suicídio

Os casos de suicídio são mais graves que os de luto e os de melancolia, porém, 
conforme observamos, houve um aumento significativo dessa ação na população 



171

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

brasileira nos últimos anos, o que motivou nossa pesquisa. 
De acordo com Freire (2017, p. 2), “o suicídio pode ser o produto de um esta-

do melancólico do sujeito”, uma vez que a melancolia leva a um esvaziamento, uma 
pobreza da consideração de si mesmo. Diante dessa pobreza de sentimentos, o indi-
víduo acredita que não merece recomeçar ou investir em nada que possa trazer cres-
cimento a si mesmo, passa a voltar toda sua agressividade e desdém sobre si. Por isso, 
no intuito de desapegar da vida e daquilo que possa trazer mudanças consistentes, 
vive o movimento contrário, se interessando por perder mais e mais o que poderia 
vir a alcançar.

Por isso, de acordo com Freire (2017), o melancólico com potencial ao suicí-
dio pode tentar eliminar o indivíduo ameaçador e perturbador, que no caso seria 
ele mesmo. Também não é incomum que as pessoas acometidas por essa patologia 
façam uso do mecanismo de projeção intensa sobre os outros, culpando a todos do 
entorno por suas fraquezas e dificuldades, o que leva a suicídios com requintes de 
sadismo, como nos casos que se deixam cartas ou filmagens culpando a impotência 
alheia sobre a luta pela vida por si mesmo.

Freire (2017) ressalta também que as dificuldades e o empobrecimento de pro-
pósitos característicos do melancólico podem leva-lo a tomar uma decisão drástica e, 
segundo podemos deduzir, seria essa a mais onipotente de todas, uma vez que decide 
sobre a própria vida.

Birman (2005) discute sobre o ambiente que levaria à uma espécie de melancoli-
zação ou criação de melancolia. De acordo com o autor, a cultura da mídia televisiva 
ganhou um espaço muito maior do que o discurso dos pais. A orientação recebida na 
escola também não tem poder diante do que se aprende nas mídias. Diante disso, os 
indivíduos vão aprendendo e internalizando formas complexas de viver a sexualida-
de e a agressividade e por esses meios, mais agressivos podem buscar um modo de 
suprir suas carências e dificuldades, eliminando a dor e ansiedade de não saber como 
agir (BIRMAN, 2005).

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia utilizada foi a de levantamento bibliográfico por meio de pesqui-
sa a artigos científicos e livros atuais que trataram da temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados, podemos levantar que, a partir da pesquisa bibliográfica fun-
damentada em autores do campo da Psicologia, Psicanálise, Filosofia e Sociologia, é 
possível compreender que o fenômeno do suicídio, que teve aumento de taxas sig-
nificativas no Brasil, no último ano pode ser relacionado à subjetividade dos jovens 
adultos e a relação que estabelecem consigo e com a sociedade.
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Pudemos observar, a partir do levantamento bibliográfico que na sociedade 
brasileira atual tem havido um movimento familiar de extensão do tempo da depen-
dência dos filhos em relação aos pais, sobretudo a dependência financeira que ocorre 
em populações de classe média ou alta. O adiamento ao enfrentamento de situações 
importantes para o aprendizado dos indivíduos pode leva-los a se considerarem fra-
cos. Associado a isso, a baixa segurança afetiva das figuras significativas de identifi-
cação, podem levar os sujeitos ao desenvolvimento de melancolia, com intensa busca 
de empobrecimento e de consideração que a vida é “pesada” e pobre de sentido.

Como alternativa a isso, em continuidade a nossa investigação, buscamos pes-
quisar sobre o uso do humor como hipótese para o possível enfrentamento do peso 
da realidade que a vida adulta convoca o jovem. A partir de uma abordagem cor-
poral, o medo e a apreensão que levam à ansiedade causam tensão ou desconforto 
derivado da antecipação de perigo, algo desconhecido ou estranho. (ALLEN; LEO-
NARD; SWEDO, 1995 apud CASTILLO et al, 2000).

Bergson, articula que o humor, principalmente o riso espontâneo pode levar 
ao livramento da rigidez corporal, da tensão (BERGSON, 2018). Diante disso, foi 
observado que o cômico poderia ser uma ferramenta para lidar com os sintomas da 
ansiedade e melancolia. 

Isso porque, ansiedade e melancolia podem ser fatores interligados, uma vez 
que, conforme Freud (1926) ressalta, a ansiedade ocorre nos momentos em que o 
psiquismo do sujeito se defronta com o sentimento de desamparo. Esse sentimento, 
se associado à perda do valor de si mesmo, ao empobrecimento de sentido na vida, 
pode transformar-se em melancolia e, em situações mais graves, como já discutido 
na introdução dessa pesquisa, levar ao suicídio.

Ainda com relação ao cômico, Alberti (2002) escreve que há várias formas de 
provocação do riso, uma delas, de acordo com a descrita por Aristóteles (apud AL-
BERTI, 2002) permite a separação dos órgãos inferiores dos superiores (pulmão e co-
ração) de forma a protege-los do calor causado pelos inferiores, causando o impulso 
do riso, com a função de agir contra a razão.

O autor comenta que uma outra explicação seria a de Quintiliano, que argu-
menta sobre a intenção do cômico, que seria a de desviar da atenção relacionada aos 
fatos. Sendo assim, podemos supor que o humor possa afastar dos problemas mais 
graves da realidade, tornando a situação vivenciada mais leve.

Freud, no famoso texto “O humor” (1927) escreve o seguinte sobre uma de suas 
funções: 

o humor tem algo de liberador a seu respeito, mas possui tam-
bém qualquer coisa de grandeza e elevação (...). Essa grandeza 
reside claramente no triunfo do narcisismo, na afirmação vito-
riosa da invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido 
pelas provocações da realidade, a permitir que seja compelido a 
sofrer (FREUD, 1927/1996, p. 166).
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Essa consideração, em conjunto com o que fora trabalhada nessa pesquisa, nos 
permite considerar como resultados a ideia de que o humor pode ser uma boa es-
tratégia para que se obtenha esse “triunfo” do ego, o que pode facilitar o triunfo da 
autoestima diante das dificuldades apresentadas pela realidade. Nesse trabalho em 
questão, Freud conta um exemplo de um homem que fora levado à forca numa se-
gunda-feira. Na ocasião lhe perguntaram como estava se sentindo e ele disse: “Bem, 
a semana está começando otimamente” (FREUD, 1927/1996, p. 165).

No exemplo acima, também aparece um triunfo do narcisismo do indivíduo 
que diante da realidade pesada de uma sentença de morte, conseguiu produzir algo 
que o levasse a fugir desse contexto.

Nossa pesquisa também trouxe como dados que o consumo de material hu-
morístico tem aumentado significativamente no Brasil, como o caso do humorista 
Whinderson Nunes, cujo canal de YouTube, ainda em julho de 2019, possuía a marca 
de ser o segundo com mais inscritos no brasil, segundo consta no próprio site, com 
uma taxa de 35,9 milhões de inscritos, pessoas interessadas sobre as atualizações do 
YouTuber. É importante destacar que seu canal de vídeos apresenta diversas temáti-
cas, porém todas com conteúdo humorístico sobre situações cotidianas. Também é 
importante destacar que recentemente, o próprio humorista assumiu sofrer de trans-
torno depressivo, o que nos possibilita pensar sobre a íntima relação entre humor e 
evitação da melancolia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez que o objetivo central da pesquisa diz respeito à associação entre me-
lancolia e suicídio na população de jovens adultos, pudemos obter que o período de 
desenvolvimento emocional em questão pode ser considerado crítico na vida de um 
indivíduo. É o período em que se realizam as decisões sobre a autonomia, trabalho e 
relações afetivas.

Observamos, a partir de pesquisas publicadas sobre o assunto que os jovens bra-
sileiros das camadas de classe media e alta tem apresentado tendencia a ampliação do 
tempo da fase da adolescencia, adiando o ganho de responsabilidade que lhe traga in-
dependencia e, apesar de apresentar autonomia, ainda tem dificuldade de exerce-la.

Pudemos pensar que essa dificuldade pode levar ao sentimento de ansiedade, 
que se não cuidado, pode levar ao sentimento de desamparo extremo e identificação 
com a ideia de ser alguém sem valor. Em outras palavras: o medo de não correspon-
der a um ideal em si mesmo e provocado pela sociedade, pode levar a sensação de 
não conseguir corresponder a nada, fazendo-o se identificar com a ideia de ser pobre 
de forças para lutar e transpor barreiras da realidade. Quando isso chega a niveis 
extremos, pode levar ao suicidio.

Levantamos também, como um momento posterior da pesquisa, que o humor 
pode ser um ótimo auxiliar na diminuição do sofrimento corporal e mental que cau-
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sam a ansiedade. Observamos que o Brasil tem consumido conteúdo humoristico 
(principalmente pela internet), o que pode nos levar a concluir que o humor pode ser 
uma boa ferramenta para se evitar a instalação da melancolia e dos casos de suicídio.
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RESUMO

O envelhecimento populacional é uma realidade já presente em nosso país e que 
vem ganhando espaço em diversas discussões dentro da sociedade. Já é possível 
constatar as alterações da pirâmide populacional, na qual ocorre o estreitamen-
to de base e alargamento seu ápice, gerando assim, uma nova pirâmide popula-
cional. Nessa perspectiva, essas mudanças alertam a atenção da sociedade, para 
a busca de novas estratégias políticas e assistenciais que respondam a essa nova 
realidade, considerando que o aumento do número de idosos levará ao surgi-
mento de novas patologias e consequentemente elevação de custos para a saúde 
pública. Este estudo tem como objetivos: conhecer os fatores que permeiam 
a mobilidade do idoso em seu ambiente residencial; identificar as principais 
barreiras arquitetônicas no domicílio do idosos; analisar as principais dificulda-
des para adaptação do ambiente domiciliar do idoso, compreender a dinâmica 
familiar para a adaptação do ambiente. Trata-se de um estudo epidemiológico 
descritivo de corte transversal com abordagem quantitativa, com observação 
dirigida, questionários fechados e uso de técnicas estatísticas com amostra não 
probabilística por conveniência. O local do estudo é o domicílio dos idosos que 
são acompanhados na unidade Básica Centro Saúde Martins Fontes. As altera-
ções físicas e emocionais decorrentes do processo do envelhecimento trazem 
à tona a reflexão sobre as novas demandas na vida cotidiana, nesse contexto, 
a adequação do ambiente domiciliar, é uma importante questão, que deve ser 
considerada. Os resultados preliminares apontam que os ambientes até o mo-
mento visitados apresentam riscos de quedas para os idosos.  

PALAVRAS-CHAVE 

Idoso, mobilidade, reorganização domiciliar.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial também presente no 
Brasil, as projeções apontam que, em 2030, o número de idosos superará o de crian-
ças e adolescentes de 0 a 14 anos em cerca de 2,28 milhões. Em 2050, a população 
idosa representará cerca de 30% da população brasileira (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística, 2015). 

A partir de 2045, apenas o contingente de idosos terá uma taxa de crescimento 
positiva, o que acarretará um envelhecimento da população em idade ativa. Destaca-
-se que o Estatuto do Idoso1 , bem como, a Política Nacional da Pessoa Idosa (PNSPI) 
apontam para o reconhecimento por parte do estado de que este grupo etário tem 
necessidades próprias e, por isso, é alvo de políticas públicas específicas (ALCÂNTA-
RA, CAMARANO, GIACOMINI, 2016).

Destaca-se, ainda, que o Município de Santos tem cerca de 433 mil habitantes, 
sendo 20% deles com mais de 60 anos, aumentando dessa forma a população idosa 
que demanda serviços especializados (BRASIL, 2018).

Essa mudança demográfica trouxe à tona as doenças crônicas, as quais têm se 
destacado no perfil epidemiológico mundial, dentre elas: as doenças cardiovascula-
res, o câncer, o diabetes melittus, distúrbios mentais, doenças metabólicas, e algumas 
doenças infecciosas crônicas como o HIV, tuberculose, hanseníase, doenças respira-
tórias crônicas (MENDES, 2012).

Nessa perspectiva, essas mudanças alertam a atenção da sociedade, para a busca 
de novas estratégias políticas e assistenciais que respondam a essa nova realidade, 
considerando que o aumento do número e idosos levará o surgimento de novas pato-
logias e consequentemente elevação de custos para a saúde pública (PINTO-JUNIOR 
et al., 2010).

A autonomia em consonância com a independência da população idosa estabe-
lece um processo de envelhecer ativo, em que a capacidade de exercer as atividades 
diárias é mantida, proporcionando aos idosos, integralidade, liberdade ao escolher, 
empoderamento, sendo esses fatores que evidenciam melhora na qualidade de vida 
desta população (SAQUETTO, 2013).

A segurança do idoso é fundamental para a manutenção da sua qualidade de 
vida, portanto, medidas para a prevenção de quedas que acontecem com frequência 
1 O art. 15 do Estatuto do Idoso estabelece: “é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por in-
termédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a aten-
ção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 1o A prevenção e a manutenção da 
saúde do idoso serão efetivadas por meio de: I – cadastramento da população idosa em base territorial; 
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; III – unidades geriátricas de referência, 
com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; IV – atendimento domiciliar, 
incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, 
inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos 
e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V – reabilitação orientada 
pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde” (BRASIL, 2003)
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em seus domicílios, durante as atividades cotidianas, como o ato de ir ao banheiro, 
descer e subir escadas, tornam-se essenciais para o idoso (FERREIRA et al., 2010).

O maior fator de restrição de mobilidade sofrido por esta população tem como 
causa fundamental as quedas, a incidência de quedas com o avançar da idade aumen-
ta de um modo considerável, e pode gerar além das consequências diretas do tombo, 
restrições das suas atividades diárias (FREITAS et al., 2011).

Este panorama contribui para que os profissionais da área da saúde se tornem 
indispensáveis nos cuidados com esta população. Neste contexto, é de fundamental 
importância a busca constante por qualidade de vida e cuidados específicos a este 
recorte populacional. 

Este estudo tem como objetivos: conhecer os fatores que permeiam a mobilida-
de do idoso em seu ambiente residencial; identificar as principais barreiras arquite-
tônicas no domicílio do idosos; analisar as principais dificuldades para adaptação do 
ambiente domiciliar do idoso; compreender a dinâmica familiar para a adaptação do 
ambiente.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Tipo de estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de corte transversal com abor-
dagem quantitativa, com observação dirigida, questionários fechados e uso de técni-
cas estatísticas.

O estudo quantitativo prioriza apontar numericamente a frequência e a intensi-
dade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo, ou população. 
Estas medidas são precisas e podem ser úteis para decisões mais acertadas. Os meios 
de coleta de dados são estruturados, e entre eles estão a entrevista individual e os 
questionários através de perguntas objetivas e muito claras (ANDRADE, 1999).

2.2 População-alvo 

 A população-alvo é composta pelos idosos de ambos os sexos acima 65 anos 
de idade, moradores dos territórios que pertencem a Seção Unidade Básica Centro 
Saúde Martins Fontes.

2.3 Local do estudo

O local do estudo é o domicílio dos idosos que são acompanhados na Unidade 
Seção Unidade Básica Centro Saúde Martins Fontes, situado à Rua D. Luísa Macuco, 
40 - Vila Matias, pertencente a rede de saúde do Município de Santos. Trata-se de 
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uma Unidade de Estratégia de Saúde Família.

2.4 Amostra

  A amostra não é probabilística por conveniência. A Coordenação da Seção 
Unidade Básica Centro Saúde Martins Fontes indicou a relação total de idosos acom-
panhados pela Estratégia de Saúde da Família constando nome, data de nascimento 
e endereço. Compreendem 50 idosos cadastrados na unidade de saúde.

2.5 Procedimentos para coleta de dados e instrumento utilizado 

Os responsáveis pela Seção Unidade Básica Centro Saúde Martins Fontes forne-
ceram orientações e intermediaram os primeiros contatos com os idosos. Estes foram 
convidados a participarem do estudo. 

Este processo ocorreu a fim de coletar informações necessárias, o que também 
possibilitou uma aproximação entre os pesquisadores e os participantes. Foi elabo-
rado um roteiro de entrevista contendo: informações pessoais e familiares, dados de 
saúde, presença de patologias, assim como, um roteiro de observação do ambiente, 
utilizado como pré-teste em 7 idosos, a fim de compreender as dificuldades para o 
preenchimento e a necessidade de readequação do instrumento.

Os dados foram reorganizados por meio de alternativas a serem assinaladas, 
considerando a variabilidade entre os domicílios. Este foi preenchido pelo próprio 
pesquisador, que percorreu e verificou os diferentes espaços da casa.

2.6 Aspectos éticos

Este estudo atendeu as Resoluções 466/2012 e 510/ 2016 do Conselho Nacional 
de Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Católica de Santos. 
As informações foram coletadas com a anuência da Secretaria Municipal de Saúde, 
utilizando-se de um instrumento de coleta de dados após a adesão ao Termo Con-
sentimento Live e Esclarecido.

2.7 Procedimento para análise dos dados

 Os dados foram digitados no programa de planilha eletrônica Microsoft Office 
Excel, versão 2007. O tratamento estatístico foi realizado através de análise bivaria-
da, para verificar a existência de associação (Teste Qui-Quadrado e Teste Exato de 
Fisher). Todos os testes serão aplicados com 95% de confiança. As variáveis numéri-
cas estão representadas pelas medidas de tendência central e medidas de dispersão. 
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3. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

Considera-se como resultado deste trabalho a construção do roteiro de entre-
vista destinado a residência dos idosos. O roteiro foi elaborado, em sua versão final, 
ou seja, após as etapas de reformulação, contemplando os temas de interesse de ma-
neira sintética e de fácil preenchimento.

Os resultados preliminares foram realizados como pré-teste em 7 idosos. A 
amostra preliminar foi composta, em sua maioria, mulheres (57%), sendo que a mé-
dia de idade foi de 73 anos. Dos 7 idosos da amostra, 57% são casados, 29% são viú-
vos e 14% divorciados, sendo que 86% moram com cônjuges, parentes e 14% moram 
sozinhos. Quanto à escolaridade, o Ensino Fundamental Incompleto representa 43% 
da amostra, os que não possuem escolaridade 29%, o Ensino Fundamental Completo 
14%, e o Ensino Médio Completo 14%. Todos os idosos relataram possuir mais de 
uma alteração na saúde, tendo como incidência o Diabetes Mellitus, hipertensão e 
doenças cardiovasculares.

De acordo com os dados coletados nas avaliações do ambiente, o piso da área de 
circulação, de todas as casas apresentaram terrenos planos, porém com irregularida-
des (29%), e a maioria delas com desníveis (43%) sendo eles degraus, rampa e escada. 
57% dos banheiros possuíam cadeira de banho e 29% possuíam adaptação do vaso. 
Foram encontrados tapetes soltos em 57%, na sua maioria nos banheiros. 

Em relação a presença de obstáculos na área de circulação (71%) dividindo en-
tre cantoneiras pontiagudas de móveis (quina) e pertences pessoais. 80% das residên-
cias possuíam a iluminação fraca.   

Os resultados preliminares apontam que os ambientes, até o momento visita-
dos, apresentam risco de quedas para os idosos. Diante dessa constatação indaga-se 
sobre a percepção dos idosos em relação a necessidade de adaptação do seu ambiente 
domiciliar. 

Sendo assim, esse recorte será abordado com a continuidade desse estudo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As alterações físicas e emocionais decorrentes do processo de envelhecimento 
trazem à tona a reflexão sobre as novas demandas que surgem na vida cotidiana, 
nesse contexto, a adequação do ambiente domiciliar, é uma importante questão, que 
deve ser considerada. 

Constata-se que ainda que há escassez de instrumentos de avaliação voltados 
para o ambiente domiciliar, que auxiliem no mapeamento das condições de acesso na 
residência, que facilitem a identificação dos aspectos que necessitam de intervenção

Nesta perspectiva, identificar os fatores de risco de quedas em idosos, e esboçar 
o instrumento de reorganização ambiental, a fim de minimizar o risco é de funda-
mental importância.
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 Essa estratégia possibilita evitar a dependência do idoso assim como, aumentar 
a autonomia nas atividades diárias, reduzir a morbidade e a mortalidade dessa po-
pulação. 
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RESUMO

Este texto apresenta um estudo sobre os possíveis benefícios que o Programa do 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) vem trazendo 
para o espaço escolar e a aprendizagem dos alunos beneficiados, e para os do-
centes e licenciandos participantes do programa. O objetivo é avaliar esta expe-
riência através das falas dos professores e supervisores participantes do PIBID 
conveniados com a Universidade Católica de Santos. A metodologia adotada é 
de abordagem qualitativa, e para a coleta de dados utilizou-se questionários se-
mi-estruturados. Foi possível concluir a relevância deste projeto que antecipa o 
vínculo entre os futuros professores e as salas de aula, criando uma aproximação 
prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e o contexto em 
que elas estão inseridas, além de, segundo os docentes, essa nova dinâmica que é 
proporcionada pelos licenciandos acaba influenciando positivamente os alunos 
da escola onde ele é aplicado.

PALAVRAS-CHAVE

PIBID, políticas públicas, iniciação à docência.

1. INTRODUÇÃO

A proposta é compreender a correlação que o PIBID (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência) estabelece com as unidades escolares nas quais o 
programa é aplicado, e como o mesmo pode contribuir não só para a formação do 
licenciando, mas, também, agregar benefícios para a escola. O PIBID é uma iniciativa 
do governo federal que visa colocar o futuro professor que ingressa em um curso de 
licenciatura em contato com o trabalho real do professor nas escolas públicas.

Tendo em vista que a Universidade Católica de Santos desenvolve o PIBID des-
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de 2012, e neste meio tempo já proporcionou esta experiência a alunos de seus diver-
sos cursos de licenciatura, o subprojeto teve como objetivo conhecer de que forma 
este programa vem trazendo mudanças nas escolas, seja nas práticas dos professores, 
seja com relação aos docentes das escolas.

A presença dos alunos nessas unidades onde o programa é aplicado oferta a 
oportunidade tanto para o futuro professor, quanto para o docente supervisor e tam-
bém para o alunado. Rosa e Mattos (2013) conduziram uma pesquisa, a partir da 
subárea de Química, na qual concluíram que o Pibid “vem promovendo mudanças 
significativas nas escolas em que as alunas bolsistas atuam”. (p.171). Sarturi e Veneda 
(2016) verificaram que o subprojeto de Pedagogia servira como espaço de constru-
ção e reflexão de sua [professores] prática escolar. Com relação à licenciatura em 
Matemática, Barcellos, Viana, Soares e Valério (2011) concluíram que as atividades 
desenvolvidas em uma escola estadual de Ensino Médio, que buscavam proporcionar 
aulas mais dinâmicas e de melhor compreensão, conseguiram obter interesse e ótimo 
desempenho dos alunos.

A partir disso, é importante a apropriação de estudos científicos que avaliem a 
contribuição do PIBID para a formação, não apenas de futuros profissionais, como 
também dos alunos das escolas conveniadas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Como metodologia foi utilizada entrevista semiestruturada com o seguinte ro-
teiro:

1. O que sabia sobre o PIBID antes de fazer parte do programa;
2. O que esperava do PIBID quando aderiu ao mesmo;
3. De que forma a vinda de alunos de licenciatura influenciou em suas práticas 
como professor;
4. Se sentiu de que de alguma forma contribuiu para a formação dos licencian-
dos;
5. Como vê o PIBID agora que participou da experiência;
6. Se a ida às escolas de alguma forma contribuiu, do ponto de vista deles, para 
a formação dos alunos;
7. Se algum professor passou a se interessar pelo PIBID a partir da vinda dos 
alunos;
8. O que ele mais gostou do PIBID e o que poderia melhorar;
9. De que forma o trabalho desenvolvido na escola pelos licenciandos contri-
buiu para a valorização regional como pretendia;
10. Se sentiu que o coordenador de área conseguiu trabalhar em parceria com 
ele.

Inicialmente foi feito contato com todos os professores que atuavam como su-
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pervisores do PIBID nas escolas conveniadas com a Universidade Católica de Santos, 
ou seja, doze professores, no entanto, devido a dificuldades de horário dos profes-
sores a pesquisa acabou se restringindo a apenas cinco, um da área de Português, 
um de História, dois de Artes - Música (Projeto Multidisciplinar) e outro da área de 
Pedagogia. Todos os sujeitos foram do sexo feminino.

Embora o número não seja estatisticamente significativo, por se tratar de uma 
pesquisa de cunho qualitativo que buscava em primeiro lugar compreender os pos-
síveis benefícios que o PIBID vem trazendo para o espaço escolar e a aprendizagem, 
decidiu-se pela análise das falas destes professores, que por sua vez foram identifica-
dos como P1, P2, P3, P4 e P5.

Com a colaboração dos professores as entrevistas foram realizadas nas escolas 
em que o programa é aplicado e, contando com a autorização destes professores, 
as entrevistas foram gravadas para que pudessem ser transcritas e transcriadas da 
linguagem oral para a norma culta. Por fim, para análise das respostas fez-se uso da 
análise de conteúdo para compreensão dos resultados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Pibid não exerce influência na prática profissional apenas na sala de aula onde 
é aplicado, atingindo não apenas os professores, como também os alunos e os demais 
docentes em geral da escola. Sendo possível observar isso nas falas dos professores 
durante as entrevistas, como diz a P4 em uma de suas falas que “Eles [outros profes-
sores] me cobraram: “por que só artes?”. Eu falei: “olha, eu não sei, porque é o primeiro 
ano que eu estou participando”. A professora de educação física falou: “por que que não 
tem educação física?” Porque seria muito bom, por causa do movimento.”

Como o programa procura antecipar o vínculo entre os futuros professores e as 
salas de aula, criando uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas 
de educação básica e o contexto em que elas estão inseridas, a pesquisa considera 
importante ser apontado que a troca entre os professores e os alunos é um dos pilares 
mais importantes do PIBID. É possível nas falas dos professores identificar que essa 
troca aconteceu em diversos momentos durante o programa, como é relatado pela 
P1: “Sim, tem uma troca, porque elas me perguntavam muitas coisas, porque o tema 
desse ano foi cidadania dentro da realidade da cidade, que seria São Vicente, e seria 
voltado para a baixada santista, e aí nós fechamos muitas coisas, ajudei com ideias 
para a produção de situações problema que têm relação com pontos turísticos e etc, 
e então assim foi. ’’

De maneira geral, os professores conveniados com a Universidade Católica de 
Santos concordaram que não houve mudança significativa em seu método de ensino, 
mas por outro lado a presença dos licenciandos criou a oportunidade da realização de 
atividades diferentes do usual, proporcionando aos alunos experiências diferentes das 
quais eles normalmente estavam habituados, a P3 ilustra isso em uma de suas falas:
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Eu não sei se eu vou te dizer que eles me fizeram rever os meus 
métodos, mas eles me abriram algumas possibilidades que eu não 
teria de trabalho sem a presença deles, vou citar um exemplo para 
vocês entenderem o que eu estou falando. Nós tivemos por exemplo 
no segundo semestre do ano passado um grupo de alunos que tra-
balhou com curta metragens, as meninas trabalharam com con-
tos de terror e os alunos tinham que adaptar aquela história para 
a realidade, aqui para Santos, trazer pro nosso dia a dia, e uma 
das possibilidades que elas deram pros grupos além da pesquisa, 
além das formas tradicionais de apresentação era a abordagem 
de um curta metragem. Eu não teria como orientá-los, não por 
conta de não saber fazer, mas eu não teria essa disponibilidade, 
eu trabalho em outra escola, eu tenho família. E elas tiveram esse 
tempo por meio de aplicativo de mensagem de estar orientando: 
“usa tal programa, faz isso, faz aquilo, aqui tem que ter mais luz” 
veja, então é um recurso que a escola não oferece, eu não tenho 
aqui equipamento de áudio, de vídeo, de nada disso, eles usaram 
próprio celular.

O PIBID proporciona aos licenciandos uma melhor observação e reflexão so-
bre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de educação básica e a 
realidade da estrutura que essas escolas oferecem, diferente do aprendizado teórico 
que muitas vezes não apresenta as dificuldades que os professores podem ter em sala 
de aula. Como o próprio programa busca, essa nova dinâmica que é vivenciada e 
proporcionada pelos licenciandos acaba influenciando os alunos da escola onde ele 
é aplicado e, segundo os professores, cria uma conexão entre eles e o programa. Para 
os professores é possível perceber essa conexão, já que os alunos os questionavam a 
respeito de quando os licenciandos do PIBID retornariam, a P4 diz que os alunos lhe 
diziam diariamente “professora, aqueles estagiários vão chegar aí hoje para ter aula 
com a gente?” Então eles ficavam esperando[...]”

Em um consenso, os professores acreditam que a escolha do projeto do PIBID em 
buscar a valorização da região da baixada santista criou temas que as escolas possuem 
poucas oportunidades de trabalhar em seu cotidiano, e deu aos alunos um novo olhar 
sobre a região em que moram, e também foi possível identificar nas falas dos professo-
res que eles, no geral, se encontravam satisfeitos com o desenvolvimento do programa 
e gostariam que um maior número de escolas e disciplinas pudessem ser agraciadas.

A pesquisa concluiu que o Pibid vem atingindo seu objetivo de levar às escolas 
conveniadas metodologias inovadoras e que vêm motivando os alunos, possibilitan-
do aos professores supervisores, responsáveis pelos alunos bolsistas, formação conti-
nuada. Além de, também, verificar que o objetivo do projeto em curso, a valorização 
da baixada santista, foi parcialmente atingido. No entanto, ainda há desconhecimen-
to do projeto, por parte de alguns professores, o que, infelizmente, dificulta o contato 
inicial com os alunos bolsistas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos reforçam o que vêm demonstrando as pesquisas realiza-
das nos últimos cinco anos. Nota-se a importância da participação dos licenciandos 
nas salas de aula onde o PIBID é aplicado, e também as relações que se estabelecem 
a partir da inserção do programa nas escolas. Através da análise do material coletado 
percebe-se que os subprojetos realizados nas escolas conveniadas com a Universida-
de Católica de Santos puderam atender às demandas que surgiram no decorrer do 
programa dentro do ambiente escolar. 

Como já citado, o cotidiano das escolas públicas de educação básica muitas 
vezes difere da teoria que é apresentada nos cursos de licenciatura, e o programa 
tem êxito em apresentar essa realidade para os estudantes participantes. Assim como, 
conectar toda a parte teórica dos estudos na universidade com a prática desenvolvida 
na escola se torna mais significativo quando o estudante pode aplicar esses conheci-
mentos em situações reais. 

O PIBID propicia aos licenciandos que vínculos sejam estabelecidos com a 
instituição pública de educação básica, para que estes estudantes ao se formarem 
profissionais desejem regressar para este ambiente e realizem intervenções que qua-
lifiquem todos os processos que constituem essa instituição. Ao vivenciar as expe-
riências enquanto bolsista de iniciação à docência e, com elas, constituir parte da 
identidade profissional, são proporcionadas vivências a estes alunos que não lhes são 
possíveis dentro do contexto de estudante. 

O programa também oferece a oportunidade para que os professores que já 
atuam na escola, e que tem a possibilidade de acompanhar os licenciandos de perto, 
voltem a olhar a escola mais uma vez como uma novidade, e a inserção do PIBID 
nesse ambiente pode facilitar o processo destes professores de considerar a possibili-
dade de renovar suas práticas, apoiando-se em diferentes teorias que não estavam em 
destaque durante sua própria formação.

A fim de compreender de que forma o programa é aplicado, como resultado da 
pesquisa se obteve a clareza que ainda há um certo desconhecimento por parte dos 
professores sobre o que é o PIBID. Muitos ingressam no programa sem total clareza 
de como funciona, e acabam por surpreender-se positivamente. No geral, o ponto 
que fascina os supervisores é o fato de o programa ser muito mais prático do que te-
órico, ou seja, os alunos, sob orientação, vivenciam a experiência de estar na posição 
de professor.

O PIBID acaba expandido os limites da sala de aula onde é aplicado e chama 
atenção de toda a escola. Em algumas falas foi possível identificar que outros pro-
fessores da escola ficam interessados pelo programa, e felizes pela maneira como o 
mesmo é efetivado. Sendo assim, como resultado final, é possível elucidar que o Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é extremamente importante 
para a formação de todos que participam: supervisores, licenciandos e alunos. Pois 
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além de permitir a experiência da sala de aula, permite uma troca de conhecimento 
e interesse em melhorar práticas de ensino.
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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo geral estudar as moradias precárias da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, tendo em vista a Agenda Global 2030, espe-
cificamente a primeira meta do ODS 11, “Até 2030, garantir o acesso de todos à 
habitação segura, adequada, a preço acessível, aos serviços básicos e urbanizar 
as favelas”. A pesquisa inicia por um estudo do município de Santos/SP, para 
posteriormente realizar uma análise comparativa com os demais municípios da 
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Com relação à metodologia, 
o estudo contemplou a pesquisa bibliográfica em livros e documentos nacionais 
e internacionais, além do Plano Nacional de Habitação e o Plano Municipal de 
Santos/SP. A pesquisa de campo contemplou contatos com o IBGE (sede San-
tos/SP) e a Agência Metropolitana da Baixada Santista para obter dados sobre a 
população residente em domicílios particulares ocupados, identificados como 
aglomerados subnormais. Com os dados em mãos, elaboraram-se tabelas que 
contemplaram os Municípios da RMBS, assim, com o resultado foi possível re-
alizar análise comparativa a respeito do percentual de moradias precárias em 
relação às populações dos municípios da RMBS, considerando o rendimento 
médio e idade dessa população. As tentativas de contatos realizados com Pre-
feitura Municipal de Santos/SP não foram exitosas, tinham como objetivo obter 
informações a respeito de ações do Poder Público Municipal com o fito de me-
lhorar as condições das moradias precárias existentes neste Município.

PALAVRAS-CHAVE

Aglomerados Subnormais, Habitação, Desenvolvimento Sustentável.
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1. INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável veio para servir como es-
tratégia de ação a todos os países comprometidos com a sustentabilidade, 17 Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que englobam os direitos humanos, a 
proteção do planeta, prosperidade e paz mundial (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS NO BRASIL, 2019). O 11º objetivo do desenvolvimento sustentável (ODS 
11), é voltado para “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, se-
guros, resilientes e sustentáveis”. Suas metas destacam, entre outras prioridades, a 
incumbência das cidades de buscarem o desenvolvimento sustentável por meio da 
urbanização inclusiva e habitação adequada (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNI-
DAS NO BRASIL, 2018).

Sachs, 2015, afirma que o Planejamento Urbano bem realizado é determinante 
para o desenvolvimento sustentável da cidade, que contempla as questões sociais, 
econômicas e ecológicas. Dessa forma, têm-se, inclusive, moradias dignas para os 
cidadãos, seguras, a preços acessíveis, com os serviços urbanos fornecidos continua-
mente, enfim, locais urbanizados (SACHS, 2015).

Nomenclaturas diversas são expostas por diferentes órgãos ou autores a respei-
to de um conjunto habitações precárias. De modo popular são comumente chama-
das de favelas, comunidades, palafitas, cortiços, entre outros. Segundo definição da 
ONU, Assentamentos Precários/Informais são áreas residenciais que, na maioria das 
vezes, se encontram em áreas geograficamente perigosas, carecem de serviços básicos 
e de infraestrutura urbana, onde os moradores não têm posse da terra ou da moradia 
que habitam, formando uma ocupação fora da lei (HABITAT III, 2017).

Para concretizar os objetivos da Agenda 2030, os governos foram orientados a 
alinhar políticas e legislações nacionais, criar e fortalecer parcerias (HABITAT III, 
2017).  No Brasil foi criada a Política Nacional de Habitação em 2004, com objeti-
vo de combater o déficit habitacional através do estabelecimento de estratégias da 
administração do modelo de financiamento e subsídio, política urbana e fundiária, 
arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção civil. Dentro desse universo, 
pretende-se urbanizar os assentamentos precários, onde a carência de infraestrutura 
e a falta de inserção urbana pioram as condições de vida de mais de milhares de pes-
soas (BRASIL, 2009).

Na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), a AGEM é responsável 
pela organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. 
Para tal fim, em 2005, houve a elaboração do projeto denominado Plano Regional de 
Identificação e Monitoramento de Áreas de Habitação Desconforme na RMBS (PRI-
MAHD). Ele estuda de forma integrada os nove municípios da Baixada Santista com 
objetivo de identificar, qualificar e quantificar as habitações desconformes da Região. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta é uma pesquisa qualitativa que investigou a situação dos municípios da 
Baixada Santista na questão residencial, especificamente da população de moradias 
consideradas aglomerados subnormais. A pesquisa bibliográfica contemplou livros e 
documentos nacionais e internacionais, além dos dados obtidos, a respeito dos aglo-
merados subnormais nos municípios da Baixada Santista, junto ao Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), com a orientação do Técnico em Informações 
Geográficas e Estatísticas, Raphael Moura de Almeida, nas visitas realizadas na sua 
unidade em Santos/SP. Outro órgão que forneceu dados para a pesquisa foi a Agência 
Metropolitana da Baixada Santista, através da funcionária Jessica Gabriele. Por inter-
médio do Instituto de Pesquisa Científica (IPECI) da UniSantos, realizou-se contato 
com a Prefeitura de Santos, na Companhia de Habitação da Baixada Santista, com o 
objetivo de conhecer, especificamente, ações relativas aos aglomerados subnormais 
deste município e uma possível comparação com os demais, porém não se obteve êxi-
to nesta tentativa até a conclusão deste trabalho. A pesquisa teve também caracterís-
ticas descritivas e comparativas na medida em que se procurou detalhar e comparar 
os dados dos nove municípios da Baixada Santista.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Plano Regional de Identificação e Monitoramento de áreas de Habitação 
Desconforme (PRIMAHD) foi publicado em 2005 pela Agência Metropolitana da 
Baixada Santista (AGEM). A tabela 1 contempla os dados obtidos no PRIMAHD:

Tabela 1. Número de áreas que apresentam habitações desconformes e quantidade dessas 
habitações

 Fonte: AGEM (2005), elaborado pela autora.

 

 

Município Áreas Habitações Desconformes 

Santos 20 8.018 

São Vicente 25 8.992 

Guarujá 42 19.300 

Cubatão 15 8.620 

Praia Grande 7 4.363 

Bertioga 3 915 

Mongaguá 7 745 

Itanhaém 15 975 

Peruíbe 14 2.415 
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De acordo com a tabela acima, o município de Guarujá é o que apresenta a 
maior quantidade de áreas e habitações desconformes. Com intuito de controlar essa 
situação, a Prefeitura do Guarujá possui o mapeamento da maioria das áreas com 
presença habitações subnormais (AGEM 2005). Santos é o município que possui a 
melhor infraestrutura urbana da RMBS. Entretanto, conseguimos observar na tabela 
1 que possui 8.018 habitações em aglomerados subnormais que estão localizados nas 
encostas dos morros e encontram-se em situação de risco. 

O Município de São Vicente tem 25 áreas de aglomerados subnormais, que con-
sistem em 8.992 habitações. Essas áreas passaram por regularização através de um 
projeto de realocação (AGEM 2005). Já no Município de Praia Grande, há uma forte 
fiscalização nas áreas ocupadas, de forma a promover a remoção das moradias em 
áreas de preservação permanente e em áreas públicas e particulares. São 7 áreas, com 
4.363 habitações desconformes, segundo a tabela 1 (AGEM 2005). Cubatão criou 
projetos de regularização fundiária e recolocação de população em áreas de risco 
como as encostas do morro. Ainda assim possui 15 áreas com um total de e 8.620 
moradias precárias, conforme tabela 1 (AGEM 2005). 

A Prefeitura de Peruíbe possui um cadastro das habitações desconformes em 
seu território e faz um trabalho de monitoramento e retirada das novas construções 
que se instalam nas áreas de preservação permanente, de forma a conter a expansão 
das invasões das áreas públicas. Todavia, os loteamentos particulares continuam a 
se expandir. Desta forma, apesar das 14 áreas, o município possui um dos menores 
números de moradias precárias da RMBS, que contabiliza 2.415 habitações (AGEM 
2005). 

A Prefeitura Municipal de Mongaguá intensificou a fiscalização das áreas que 
possuem habitação desconforme, e para tentar conter as áreas invadidas e coibir no-
vas invasões, começou um trabalho de regularização fundiária de algumas áreas e 
a retirada de novas moradias em áreas cadastradas (AGEM 2005). Em Itanhaém os 
técnicos municipais responsáveis pelo Município comunicaram que o Ministério Pú-
blico tem atuado no trabalho de impedir novas invasões (AGEM 2005). 

A cidade com menor número de habitações desconformes segundo a tabela 1 é 
Bertioga: são 3 áreas e 915 habitações precárias. O Município tem projeto de recolo-
cação total da população, presente em área de mangue, para um conjunto habitacio-
nal (AGEM 2005).

Na Tabela 2 abaixo, a população de cada município, a quantidade de moradias 
subnormais e a porcentagem em relação ao total.
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Tabela 2. População residente em domicílios particulares, com presença de aglomerados 
subnormais.

Fonte: IBGE (2010), elaborado pela autora.

De acordo com a Tabela 2, observa-se que as cidades de Santos e Praia Grande, 
comparadas às demais, possuem uma proporção de aglomerados subnormais 

substancialmente menores. Santos possui 9,13% da população vivendo em aglomera-
dos subnormais e Praia Grande 6,63%.  A cidade com maior índice de aglomerados é 
Cubatão, que contabiliza 41,52% da população em aglomerados subnormais. Guaru-
já fica logo em seguida com 32,86%. 

Por mais que a cidade de São Vicente apresente 86.684 pessoas situadas em 
aglomerados subnormais, isso somente corresponde a 26,22% do total da população. 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe não apresentaram aglomerados subnormais pois não 
possuem as características segundo o Manual de Delimitação dos Setores do Censo.

Segundo a tabela 3, o rendimento médio mensal dos indivíduos moradores da 
área urbana é mais elevado quando comparado aos valores das regiões caracterizadas 
como aglomerados subnormais. Isso ocorre em quase todos os municípios, exceto 
Bertioga que mantém os valores iguais. Santos é a cidade que apresenta maior discre-
pância entre a renda média mensal urbana em relação aos aglomerados subnormais, 
a diferença é de R$340,00. Posteriormente encontra-se Cubatão, que apresenta uma 
diferença de R$330,00.

 

 

Município População População nos aglomerados subnormais Porcentagem 

Santos 417.864 38.159 9,13 

São Vicente 330.593 86.684 26,22 

Guarujá 290.435 95.427 32,86 

Cubatão 118.331 49.134 41,52 

Praia Grande 261.477 17.343 6,63 

Bertioga 47.487 10.444 21,99 

Mongaguá 46.293 - - 

Itanhaém 87.057 - - 

Peruíbe 59.773 - - 
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Tabela 3. Valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
por situação do domicílio.

Fonte: IBGE (2010), elaborado pela autora.

Tabela 4. Pessoas com 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas, residentes em aglomerados subnor-
mais, por grupo de idade.

Fonte: IBGE (2010), elaborado pela autora.

Na tabela 4 observa-se que os aglomerados subnormais de todas as cidades 
apresentam maior concentração de habitantes na faixa etária de 20 a 59 anos. Santos 
é a única cidade que apresenta aumento da população em aglomerados subnormais, 
considerando a faixa etária de 40 a 49 anos para faixa de 50 a 59 anos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa pretendeu discutir aspectos relativos às habitações precárias no 
contexto do ODS 11, ou aglomerados subnormais, existentes na Região Metropolitana 
da Baixada Santista. De maneira geral, o Município de Santos apresentou o menor 
percentual de moradias subnormais em relação à população total. Já, nos municípios 

 

 

Município Geral Urbana Aglomerado Subnormal 

Santos R$800,00 R$850,00 R$510,00 

São Vicente R$510,00 R$560,00 R$500,00 

Guarujá R$510,00 R$510,00 R$350,00 

Cubatão R$510,00 R$530,00 R$200,00 

Praia Grande R$510,00 R$510,00 R$300,00 

Bertioga R$510,00 R$510,00 R$510,00 

 

 

 

Município Total 
5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

15 a 19 

anos 

20 a 29 

anos 

30 a 39 

anos 

40 a 49 

anos 

50 a 59 

anos 

60 anos 

ou mais 

Santos 31.288 2.386 3.883 3.454 7.010 5.836 4.358 7.708 1.653 

São Vicente 70.761 5.171 8.780 8.372 15.585 13.629 9.676 5.809 3.739 

Guarujá 78.350 5.634 9.878 9.244 17.452 15.004 10.626 6.561 3.951 

Cubatão 40.593 3.446 4.937 4.741 9.357 8.031 5.653 2.991 1.437 

Praia Grande 13.837 1.190 1.961 1.730 3.048 2.633 1.824 889 562 

Bertioga 8.445 659 1.157 1.013 1.912 1.711 1.106 563 324 

Mongaguá - - - - - - - - - 

Itanhaém - - - - - - - - - 

Peruíbe - - - - - - - - - 
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de Guarujá e São Vicente foi possível evidenciar maior quantidade de aglomerados 
subnormais. Entretanto, percentualmente, o município de Cubatão apresenta o maior 
número de moradias nessa situação. Constatou-se que a grande porção da população 
desses aglomerados nos nove Municípios da região, possui entre 20 a 59 anos, que 
supostamente representam a população economicamente ativa.

Com base nos dados da pesquisa sobre o tema em questão, constatou-se que há 
necessidade de consolidação de Políticas Públicas, bem como o aprimoramento do 
acompanhamento das ações governamentais em relação à oferta de habitações para a 
população de baixa renda, com a estruturação de mecanismos legais mais eficientes, 
tendo em vista suprir a carência da demanda de habitações adequadas.

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à atualização dos dados sobre ha-
bitação pelos órgãos responsáveis do setor. Encontrou-se dificuldade na obtenção de 
dados mais recentes.

Fica evidenciado que aquilo que se pretendeu em termos de melhora na situa-
ção das habitações precárias, nos termos da meta 11.1 do ODS 11, não foi alcançado. 
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RESUMO

A proposta atual de combate do HIV é testar-tratar, independente da contagem 
de células CD4+. Evidências científicas demonstraram que as pessoas vivendo 
com HIV que iniciaram tratamento mais cedo tinham uma melhor evolução 
da doença a médio e longo prazo, com menos complicações, menos infecções 
oportunistas e maior expectativa de vida, se comparadas com pessoas que ini-
ciaram o tratamento mais tardiamente.1  O trabalho desenvolveu-se por meio da 
coleta de dados em prontuários de pessoas matriculadas no CRAIDS - Centro 
de Referência e Tratamento de Santos no período de Janeiro de 2014 a Dezembro 
de 2017. Este recorte temporal foi propositalmente escolhido para observar se 
realmente houve uma maior adesão e vinculação ao serviço após a mudança na 
estratégia de tratamento (Testar-tratar). Além disso, outra importante mudança 
ocorreu em 2015, quando o governo brasileiro anunciou o “3x1” (dose combi-
nada, composta pelos medicamentos Tenofovir (300 mg), Lamivudina (300 mg) 
e Efavirenz (600 mg)) como o medicamento de primeira escolha no tratamento 
inicial da Aids. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, esquemas terapêuticos simplifi-
cados, como doses fixas combinadas, que permitam o uso de diferentes medica-
mentos em um mesmo comprimido e acesso facilitado aos ARV (medicamentos 
antirretrovirais) são fatores que facilitam a adesão.2  Os dados de interesse para 
a pesquisa foram:  Idade do paciente, ano do diagnóstico, orientação sexual, se 
possuía exames de carga viral e CD4+, esquema terapêutico utilizado, se houve 
mudança no esquema e quantas foram, óbitos e escolaridade

PALAVRAS-CHAVE

HIV. Doença. Adultos.
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1. INTRODUÇÃO

Tratou-se de uma coorte retrospectiva que foi realizada no CRAIDS - Centro 
de Referência e Tratamento de Santos, com pacientes infectados pelo HIV e matri-
culados no serviço, entre 2014 a 2017. Recorte temporal escolhido para que possa se 
fazer uma comparação acerca da adesão e vinculação ao serviço após a mudança na 
estratégia de tratamento (Testar-Tratar), além de observar a implementação do do 
“3x1” (dose combinada, composta pelos medicamentos Tenofovir (300 mg), Lami-
vudina (300 mg) e Efavirenz (600 mg)) como o medicamento de primeira escolha no 
tratamento inicial da Aids.

A partir das novas recomendações para o enfrentamento da epidemia de Aids, 
com a meta 90 90 90 que se refere à 90% de pessoas diagnosticada, 90% tratada e 90% 
com carga viral indetectável6, faz-se necessária a atualização das informações sobre o 
cuidado contínuo das pessoas vivendo com HIV. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa tratou-se de coorte retrospectiva realizada no município de Santos/
Sp onde a primeira etapa foi a coleta de dados nos prontuários do CRAIDS - Centro 
de Referência e Tratamento de Santos. Em seguida foi organizada a tabulação dos 
dados obtidos em uma planilha de Excel que já havia sido previamente criada para o 
projeto “guarda-chuva”. Após a planilha estar completa, ela foi classificada de modo 
a ficar agrupado indivíduos semelhantes (idade).  Estudo de artigos e manuais de 
interesse do projeto para que possa se estabelecer a comparação dos resultados ob-
tidos no município de Santos e os resultados Nacionais, desenvolvendo-se assim a 
discussão da pesquisa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando com o Boletim epidemiológico HIV/Aids 2017, que apresenta 
uma prevalência de HIV de 19,8% entre HSH com 25 anos ou mais de idade e de 
9,4% entre os HSH de 18 a 24 anos, resultados semelhantes foram encontrados no 
CRAIDS/Santos, onde aproximadamente 6% da amostra (1096 prontuários) rece-
beram o diagnóstico entre 18 e 24 anos de idade e eram HSH, e 26,7% receberam o 
diagnóstico com 25 anos ou mais e eram HSH. 



199

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Dados coletados no CRAIDS - Centro de Referência e Tratamento de Santos no período de 
Janeiro de 2014 a Dezembro de 2017.

Outro ponto analisado pela pesquisa foi a razão entre os sexos, onde sem utili-
zar critério de idade encontramos o valor de 3,27 (M:F).  Ou seja, se comparado com 
os dados do Boletim Epidemiológico HIV/ Aids de 2017, encontramos resultado si-
milares, principalmente para as faixas etárias de 20 a 24 e de 25 a 29 anos onde a taxa 
de detecção entre os homens é três vezes maior que em mulheres. 

Taxa de detecção de aids (/100 mil hab.) segundo faixa etária e sexo. Brasil em 2016 .Casos notifi-
cados no Sinan e Siscel/Siclom até 30/06/2017; no SIM, de 2000 a 2016.

Fonte: Sinan (atualizado em 30/06/2017).

Desde o início da epidemia de Aids (1980) até 31 de dezembro de 2016, foram 
notificados no Brasil 316.088 óbitos tendo a HIV/aids como causa básica (CID10: 
B20 a B24). A maior proporção destes óbitos ocorreu na região Sudeste (59,6%).8 

Da amostra observada, 23 pacientes vieram a óbito, porém não se tem a causa 
desses óbitos. No período de 2006 para 2016, verificou-se uma queda no coeficiente 
de mortalidade padronizado para o Brasil, que passou de 5,9 para 5,2 óbitos por 100 
mil habitantes, o que corresponde a uma queda de 11,9%.8

Com relação à raça/cor da pele autodeclarada, observou-se que, entre os casos 
registrados no SINAN no período de 2007 a 2017, 47,6% são entre brancos e 51,5% 
entre pretos e pardos.8.  564 dos pacientes do CRT que abriram prontuário entre ja-
neiro de 2014 e dezembro de 2017 se autodeclararam branco.

 

 

 

130
65

920

293

Comparativo público geral e HSH

Diagnosticado entre 18 e 24 anos Diagnosticado entre 18 e 24 anos (HSH)

Diagnosticado com mais de 25 anos Diagnosticado com mais de 25 anos (HSH)
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Fonte: Dados coletados no CRAIDS - Centro de Referência e Tratamento de Santos no período de 
Janeiro de 2014 a Dezembro de 2017.

Em relação à faixa etária, não foram observadas diferenças expressivas entre 
os coeficientes de mortalidade por sexo em indivíduos de até 19 anos de idade. Em 
todas as demais faixas etárias, o coeficiente de mortalidade é maior em homens8, 
exatamente como os dados encontrados na pesquisa, onde 16 dos 23 óbitos foram de 
homens com idade superior a 20 anos.

Outro ponto a ser observado é a terapia antirretroviral inicial dos pacientes, 
a qual cerca de 30% tiveram como escolha o 3x1, composto pelos medicamentos 
Tenofovir (300 mg), Lamivudina (300 mg) e Efavirenz (600 mg). A porcentagem é 
considerada baixa, uma vez que, o 3x1 veio com intuito de ser a droga de primeira 
escolha no tratamento inicial. 

Fonte: Dados coletados no CRAIDS - Centro de Referência e Tratamento de Santos no período de 
Janeiro de 2014 a Dezembro de 2017.
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Apesar de hoje a estratégia de combate ao Hiv ser de a testar-tratar independen-
temente da contagem de CD4+, quase metade dos pacientes admitidos no CRT-Santos 
tiveram apenas uma amostra feita no período de 12 meses após a vinculação ao sistema. 

Das 255 mulheres, 17 tornaram-se gestantes durante o período estudado, com 
isso, nota-se que todas mudaram de esquema antirretroviral ao menos 2 vezes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que o CRT do município de Santos tem indicativos semelhantes ao na-
cional. O protocolo testar-tratar têm mostrado aumento na vinculação do paciente 
que se descobre soropositivo, além disso, o desenvolvimento e a evolução dos an-
tirretrovirais para tratar o HIV transformaram o que antes era uma infecção quase 
sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver cura.5
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RESUMO

A Cáscara Sagrada (Rhamnus purshiana) é uma planta medicinal cujo efeito 
esperado é laxativo, sendo esta espécie amplamente empregada nos tratamentos 
de obstipação intestinal. Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade 
das cápsulas de amostras da planta de oito diferentes fornecedores do produto 
industrializado ou magistral do mercado farmacêutico de Santos-SP. As amos-
tras serão identificadas por códigos no intuito de preservar as marcas, sendo 
realizadas as seguintes análises: características organolépticas, peso médio, ve-
rificação do pH em solução, densidades relativa e compactada e doseamento. 
Considerados 20% do total da amostra para análise das características organo-
lépticas, apenas 2 (duas) cápsulas podem ser reprovadas de acordo com o limite 
de variação, sendo analisado também o peso médio, onde todas se encontra-
vam fora do limite de variação, sendo reprovadas. Percebeu-se que a média de 
absorbância entre as amostras deste projeto é cerca de cinco vezes menor do 
que o valor da média de absorbância do extrato obtido de forma oficial. Logo, 
considera-se que, em necessidade de administração caseira de alguma forma 
líquida desta espécie torna inviável a posologia, devido ao volume que deverá 
ser ingerido pelo paciente para atingir a dose que acompanhe uma resposta fi-
siológica. Podemos ressaltar tamanha a importância desse projeto de pesquisa, 
pois ele nos trás uma reflexão sobre a automedicação, sendo esta uma prática 
culturalmente corriqueira, onde os pacientes creem que os fitoterápicos são ino-
fensivos à saúde por serem de origem natural, sem se atentarem sobre os riscos 
enfrentados decorrentes a essa prática. 
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1. INTRODUÇÃO

A utilização de plantas medicinais faz parte da nossa cultura há muito tempo, 
sendo uma prática exercida desde nossos antecedentes até hoje, com o princípio da 
cura ou tratamento de doenças. Esta forma de terapia integrativa e complementar é 
muito utilizada por conta do baixo custo quando comparado ao medicamento alopá-
tico, além da facilidade de serem encontrados.

Este fato torna-se preocupante, pois perpetua a crença de que por terem origens 
naturais, não traz dano ao organismo, ou inclusive, de que não promoverá um efeito 
farmacológico significativo, ao ponto de trazer sérias ocorrências de riscos à saúde.

A Cáscara Sagrada (Rhamnus purshiana) é um fitoterápico muito utilizado no 
tratamento da constipação, sendo esta um sinal ou uma patologia muito comum na 
sociedade contemporânea. Esta espécie é empregada por mais de 2.000 anos para 
fins terapêuticos, sendo também eficaz para várias condições médicas, tais como leu-
cemia linfocítica, sarcomas, cálculos biliares, doenças hepáticas, proteção dos raios 
ultravioleta e hemorróidas.

Alguns dos laxantes prescritos podem conter substâncias que alteram as fun-
ções motoras, absortivas e secretórias do trato gastrintestinal causando diarreia, de-
sidratação e má nutrição. Evidências científicas apontam que a Cáscara Sagrada deve 
e pode ser prescrita como purgativo, mas somente nos casos em que realmente há 
impossibilidade de evacuação mesmo com as intervenções nutricionais que atuam 
na prevenção e no tratamento de alguns tipos de constipação (MAHAN & ESCOTT, 
2010).

Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade das cápsulas de amostras 
da planta de oito diferentes fornecedores do produto industrializado ou magistral do 
mercado farmacêutico de Santos-SP.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia empregada para o desenvolvimento das análises teve como re-
ferência o artigo: “Análise da qualidade de cápsulas de Cáscara Sagrada (Rhamnus 
purshiana) provenientes de farmácias magistrais de Teresina-PI”, sendo necessárias 
adaptações.

2.1. Seleção das amostras 

Foram obtidas quatro amostras de fabricação própria das farmácias magistrais 
de Santos-SP e uma amostra industrializada, não sendo necessário fazer qualquer en-
comenda para aquisição das mesmas. As amostras, em geral, variam entre 250mg - 
300mg, com aproximadamente 60 cápsulas cada, com exceção da amostra industriali-
zada que continha 380mg em 45 cápsulas, estando todas dentro do prazo de validade. 
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2.2. Peso médio

Para a determinação do peso médio das cápsulas, utilizamos a balança analítica 
pesando cada cápsula, tendo a massa de uma cápsula vazia subtraída pelo o valor das 
demais. O assentamento de 1g da amostra foi efetuado com auxílio da proveta gradu-
ada e da balança analítica, obtendo os resultados da densidade aparente.

2.3. Características organolépticas e Densidade Aparente

Para a análise das características organolépticas, foram desencapsuladas 20 cáp-
sulas de cada amostra e passaram por processo de análise de cor, textura, tamanho 
da partícula do pó e, se houve ou não, a presença de partículas estranhas. A análise 
do conteúdo das cápsulas foi realizada de acordo com as monografias disponíveis 
pela Farmacopeia Brasileira (1996) e pelo Ministério da Saúde em parceria com a 
ANVISA (2014), que preconiza o pó da Cáscara Sagrada com coloração amarelada 
a marrom avermelhada, com sabor e odor característicos da droga vegetal íntegra. 

2.4. Densidade Relativa

Finalmente, houve a produção do decocto, onde o equivalente a 3,6g do soluto 
foi adicionado a 100mL de água destilada ao atingir 70oC, mantida em aquecimento 
por cinco minutos, sendo resfriado, e filtrado pelo processo de filtração simples. 

Esse decocto foi empregado para determinação da densidade relativa, utilizan-
do um picnômetro limpo e seco, sendo executada a determinação da massa do picnô-
metro vazio, e da massa de seu conteúdo com água destilada. Transferiu-se o decocto 
da amostra para o picnômetro e obteve-se o peso da amostra através da diferença de 
massa do picnômetro cheio e vazio. Calculou-se a densidade relativa, determinando 
a razão entre a massa da amostra líquida e a massa da água.

2.5. pH e doseamento

Por fim, com o mesmo decocto, foram analisados o pH com o auxílio do pH-
metro e o doseamento, utilizando o espectrofotômetro (SMART SPECTRO®), sendo 
medida a absorbância em 530 nm, usando a água destilada como branco. Por se tratar 
de uma solução muito escura e/ou com alto grau de viscosidade, realizou-se uma 
diluição para que se pudesse adquirir condições laboratoriais para a execução do 
procedimento sob UV. Para tanto, 2,7mL do decocto (equivalente a 0,1g de amostra, 
sugerido pela metodologia) foi diluído até 100mL de solução. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao iniciar as análises em laboratório, realizou-se o peso médio, onde as cápsulas 
foram pesadas em balança analítica individualmente, e as informações tabulada em 
planilha de controle, sendo realizada em duplicata, sem grandes variações da massa 
entre as cápsulas, aprovando todos os lotes frente a este parâmetro. Esse fator garante 
a homogeneidade do produto, o que leva a crer que, se o paciente aderir de forma sis-
temática a posologia indicada na prescrição, não há risco de oscilações frente às do-
sagens administradas, propiciando uma melhor resposta ao tratamento do paciente.

O peso das formas farmacêuticas sólidas (cápsulas) de uso interno é uma carac-
terística da qualidade e fundamental para a avaliação da eficácia e confiabilidade do 
processo. O coeficiente de variação é outro dado inserido na legislação e expressa a 
relação percentual da estimativa do desvio padrão com a média dos valores obtidos 
(ALMEIDA, 2010).

Notam-se diferenças quando comparados os pós das amostras: 1, 2, 3 e 4 (ma-
gistrais) com a industrial (amostra 5), diferindo na coloração e textura. 

De acordo com a monografia disponível pelo Ministério da Saúde em parceria 
com a ANVISA (2014), o pó da Cáscara Sagrada apresenta coloração variável de 
amarelada à marrom avermelhada, com sabor e odor característicos da droga vegetal 
íntegra. 

Tabela 1: Características organolépticas do conteúdo de cada amostra

   Fonte: Laboratório IPECI – UNISANTOS.

Todas as amostras apresentaram conforme parâmetro de cor amarelo claro à 
marrom e textura pó fino, apesar da amostra 5 apresentar grânulos mais volumosos 
quando comparado com os demais. 

As amostras 2, 3 e 5 possuíam aspecto arenoso, além de ser observado a pre-
sença de partículas pequenas de cor preta nas amostras 2 e 3, não sendo portanto, 
homogêneo, logo, estes não possuíam padrões de normalidade.

 

 

Amostra Coloração  Tamanho da 
partícula do pó Textura Presença de 

partículas 

1  Marrom 
claro Pó fino Adere-se facilmente entre as 

impressões digitais Não 

2 Amarelo 
dourado  Pó fino  Aspecto arenoso; não adere entre 

as impressões digitais Sim  

3  Amarelo 
dourado Pó fino Arenoso; adere-se pouco às 

impressões digitais Sim 

4 Amarelo 
claro 

 Pó 
extremamente 

fino 
Não adere às impressões digitais Não 

5 Marrom   Pó fino Arenoso; não se adere às 
impressões digitais Não 
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Foram observados também que os pós das amostras magistrais são mais fixos à 
cápsula, enquanto a amostra 5 se desprende com maior facilidade da cápsula. Como 
hipótese, pode-se explicar que nas cápsulas magistrais, a Cáscara Sagrada pode estar 
ou não associada com outros ingredientes, já a industrializada, por sua vez, pode 
conter excipientes como o lubrificante, por exemplo, que facilitam o deslizar do pó 
evitando a aderência aos equipamentos.

De acordo com Silva (2007), a verificação do peso médio não permite fazer 
estimativas reais sobre o processo e nem fornece nenhum indicativo sobre a homo-
geneidade da mistura, no máximo, sugere uma percepção sobre a variabilidade exis-
tente, uma vez que, neste ensaio, não há determinação do teor de ativo presente na 
formulação.

Haja visto, que devem ser considerados 20% do total da amostra para análise, 
onde apenas 2 (duas) cápsulas podem ser reprovadas de acordo com o limite de va-
riação. 

As amostras: 1, 2, 3, 4 e 5 apresentaram variação de: 0,44 (0,423-0,471)g, 0,24 
(0,231-0,251)g, 0,30(0,297-0,309)g, 0,25(0,240-0,260)g, 0,40 (0,392-0,417)g, respec-
tivamente, onde todas as amostras estavam fora do limite de variação, sendo repro-
vadas.

Com base nos resultados descritos acima, notamos o quão importante é o con-
trole de qualidade, pois notamos uma falha em todas as amostras testadas, o que é 
extremamente preocupante, pelo fato de indicar que não foi realizada uma análise de 
controle de qualidade rigorosa durante o processo, o que não garante em sua totali-
dade a qualidade, influenciando diretamente no produto final, o que leva a “descredi-
bilidade” por parte dos prescritores e pacientes. 

A densidade aparente é um importante fator de homogeneidade percebido pelo 
paciente no instante da compra, haja visto que determina o tamanho da cápsula na 
qual será administrado o medicamento. Para tanto, foi realizada a decantação de 1g 
do pó extraído das cápsulas por meio de batidas sobre uma superfície macia para 
análise, determinado um volume de 1,7 mL. Este valor é condizente com o tamanho 
da cápsula empregada pelos fabricantes. Para a extração de princípio ativo e testes 
quantitativos, efetuou-se o decocto conforme a literatura científica, porém houve 
contaminação microbiológica neste extrato, necessitando se autoclavar a amostra nas 
demais extrações realizadas, prolongando a validade da amostra até o momento de 
uso.

Durante a fervura, a amostra 1 apresentou formação de espuma, o que não foi 
observado nas demais, sendo a amostra que apresentou menor rendimento de volu-
me após a filtração. Destaca-se que os decoctos das amostras 1, 2, 3 e 5 apresentaram 
como coloração final um tom castanho escuro, com exceção da amostra 4, que apre-
sentou coloração mais clara quando comparado com as demais. Além da cor, a amos-
tra 4 tornou-se muito viscosa com formação de corpos estranhos, não permitindo o 
processo de filtração.
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Tabela 2: Valores de pH, densidades relativa e compactada em g/mL das amostras analisadas. 

*ausência de dados

Fonte: Laboratório IPECI – UNISANTOS.

A densidade relativa da amostra como extrato foi testado em comparação com 
a água purificada, encontrando valores de 1,19; 0,99; e 1,01 para as amostras 2, 3 e 
5, respectivamente. A amostra 1 não teve resultado de densidade relativa expresso 
pois o volume extraído de princípio ativo não conseguiu completar o picnômetro 
(vidraria empregada para identificação deste dado), e a amostra 4 formou uma solu-
ção pouco homogênea e com aspecto de gel, tornando inviável sua análise pela alta 
viscosidade. 

A amostra padrão em solução a 10% deve ter variação do pH entre 4 a 6, o que 
podemos avaliar que todas as amostras analisadas estão dentro do padrão preconiza-
do pela literatura (SILVA & COLABORADORES, 2014). Com exceção da amostra 4, 
pelos motivos acima já descritos, todas as demais apresentaram valores de pH dentro 
do intervalo indicado.

Para o doseamento, por se tratar de um fitoterápico, empregamos um método 
de extração não convencional pela literatura científica (decocto apenas com água fer-
vente, sem emprego de outros agentes químicos extratores), simulando um processo 
“caseiro” de tratar-se a tomada desta classe de medicamento, principalmente caso 
haja a necessidade de administração em pacientes com dificuldade de deglutição, 
e compararam-se os dados de absorbância com os dados de Silva e colaboradores 
(2014), em que a forma de extração empregada seguiu os dados oficiais. Percebeu-se 
que a média de absorbância entre as amostras deste projeto (0,1166 abs) é cerca de 
cinco vezes menor do que o valor da média de absorbância do extrato obtido de for-
ma oficial (0,6284 abs). 

Logo, considera-se que, em necessidade de administração caseira de alguma for-
ma líquida desta espécie torna inviável a posologia, devido ao volume que deverá ser 
ingerido pelo paciente para atingir a dose que acompanhe uma resposta fisiológica.

 

 

Amostras pH Densidade relativa  Densidade compactada 

1 5,2 * 2,3 g/mL 

2 4,52 1,19 g/mL 2,1 g/mL 

3 4,8 0,99g/mL 2,2 g/mL 

4 * * 2 g/mL 

5 4,75 1,01g/mL 2,6 g/mL 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi descrito acima, podemos ressaltar tamanha a impor-
tância desse projeto de pesquisa, pois ele nos trás uma reflexão sobre a automedica-
ção, sendo esta uma prática culturalmente corriqueira, onde os pacientes creem que 
os fitoterápicos são inofensivos à saúde por serem de origem natural, sem se atenta-
rem sobre os riscos enfrentados decorrentes a essa prática. 

Concluímos que é muito importante que haja análise de controle de qualidade 
desses medicamentos desde a aquisição da matéria-prima até o produto final, pois 
assegura ao paciente um medicamento mais seguro para consumo, além de alertar 
o perigo do uso desenfreado desses fitoterápicos sem acompanhamento e orientação 
adequados de um médico ou farmacêutico. 
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RESUMO

A construção do Brasil e da identidade nacional, sob a ótica da política exter-
na, nos permite perceber diversos elementos da esfera internacional atrelados à 
elementos que regem as ações internas do Império do Brasil (1822-1889), assim 
como as nuances do interesse nacional. Com o propósito de analisar a formação 
da identidade brasileira, a forma com que os governantes conduziam a Política 
Externa Brasileira (PEB) e o papel da América Latina no cenário político brasi-
leiro, formulamos a problemática da pesquisa com a seguinte pergunta: de que 
forma os governantes do período imperial consideravam a América do Sul e o 
Brasil? Ao lado desse problema central, há outra questão que irá ser explorada 
no desenvolvimento dessa pesquisa, a saber: como a identidade brasileira foi 
construída e quais foram às mudanças no conceito de identidade nacional ao 
longo do século XIX? Sendo assim, esse trabalho recorre a análise da documen-
tação diplomática brasileira, feita por meio da fonte ‘Relatórios da Repartição 
dos Negócios Estrangeiros (RRNE)’ para observar por um ponto de vista sul-a-
mericano, a forma com que o estado brasileiro foi conduzido ao longo do século 
XIX e a formação da identidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE

História da Política Externa Brasileira, Império do Brasil e Identidade Nacional.

1. INTRODUÇÃO

Para Ricupero (2017, p. 27-28), poucos países devem à diplomacia tanto como 
o Brasil, e não só em relação ao território. Com seus acertos e erros, a diplomacia 
marcou profundamente a independência, o fim do tráfico de escravos, a inserção no 
mundo por meio do regime de comércio, os fluxos migratórios, voluntários ou não, 
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que constituíram a população, a consolidação da unidade ameaçada pela instabilida-
de na região platina, a industrialização e o desenvolvimento.

De acordo com Benedict Anderson (1983-2015), um Estado irá utilizar a sua 
cultura como um meio de percepção do mundo e, portanto, irá desenvolver as dire-
trizes políticas internas e externas com base na sua compreensão de vivência coletiva 
para que seja possível assimilar com facilidade circunstâncias imprevisíveis que estão 
presentes nas relações sociais.   

Ao utilizar o conceito de alteridade, na qual a identidade surge com base na 
relação com o “outro”, percebe-se que o planejamento de políticas regionais se torna 
improvável se as características internas de cada país forem ignoradas. Logo, há o 
rompimento da ideia de que as identidades nacionais refletem a universalidade das 
realidades internas. (ROCHA e GÓES, 2013).

Sendo assim, essa pesquisa recorre a análise da documentação diplomática bra-
sileira, feita por meio da fonte ‘Relatórios da Repartição dos Negócios Estrangeiros 
(RRNE)1 para observar como o estado brasileiro foi conduzido ao longo do século 
XIX e a formação da identidade brasileira.

Esta pesquisa tem como propósito contribuir com os estudos da história das 
relações exteriores do Brasil ao longo do século XIX.  Com o desenvolvimento dessa 
pesquisa, também surge a intenção de colaborar com o estudo da formação da iden-
tidade brasileira, com base na documentação diplomática imperial, além de com-
preender como os governantes brasileiros da época consideravam os seus vizinhos e 
conduziam a Política Externa Brasileira (PEB).

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

As etapas dessa pesquisa foram divididas em duas partes, por meio de análises 
distintas. A primeira, de cunho técnico, foi um treinamento em técnicas de pesquisa 
documental para colocar em prática o objetivo central desse projeto: a análise docu-
mental diplomática. Em um primeiro momento, a pesquisa foi direcionada ao estudo 
das perspectivas diplomáticas ao longo do período imperial brasileiro (1822-1889), 
no campo da história diplomática e política externa brasileira (PEB). O recurso me-
todológico utilizado para desenvolver essa etapa foi a análise documental, feita por 
meio da fonte ‘Relatórios da Repartição dos Negócios Estrangeiros (RRNE)’. No de-
correr desse período, buscou-se observar como a PEB era pensada e direcionada de 
acordo com os interesses políticos e econômicos do Brasil em relação à América do 
Sul. 

No segundo momento, houve uma revisão bibliográfica para dar base teórica 
ao contexto político do século XIX. Nesta fase, foi realizada uma extensa revisão bi-
bliográfica para buscar responder as lacunas e ajudar na compreensão dos resultados 
alcançados durante a pesquisa documental, buscando assim compreender os fun-
1 CHDD. Relatórios Do Ministério. Disponível em: Http://Www.Funag.Gov.Br/Chdd/Index.Php/Rela-
torios-Do-Ministerio
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damentos que estruturam a construção da identidade brasileira e apoiar o resultado 
pretendido ao longo da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de colonização e independência do Brasil ocorreu de forma com-
pletamente distinta de seus vizinhos. Ao contrário da América Espanhola, o Brasil 
proclamou a independência de forma pacífica e a adoção do regime monárquico con-
tribuiu para a conservação da unidade do país, especialmente após a instabilidade 
do governo entre 1830-1831. Dessa forma, o Brasil se enxergava como um Estado 
“civilizado”, já que não houve nenhum ato de violência ao longo do processo de inde-
pendência nacional, diferentemente dos estados vizinhos que eram vistos como vio-
lentos e instáveis devido ao tempo de duração do seu processo de independência e da 
quantidade de formação de Estados que resultaram desse período (SANTOS, 2014).

Os Relatórios da Repartição dos Negócios Estrangeiros (RRNE), deixam em 
evidência a divergência existente entre as relações do Império com os países da Eu-
ropa e com os países do Continente Americano. Há diversas citações aos vizinhos 
americanos, mas sempre de forma depreciativa, especialmente em relação ao regime 
adotado pelos Estados da América Latina. 

Durante a década de 1830, a Repartição dos Negócios Estrangeiros tinha um 
recurso financeiro limitado para exercer as suas atividades. Portanto, o Império re-
solveu diminuir a quantia reservada para fazer a manutenção das embaixadas e dos 
postos consulares europeus, mas não alterou a hierarquia dos postos daquele conti-
nente, já que eram considerados como “grandes movimentos da política europeia.” 
(RRNE, 1831, p. 2). Apesar disso, o Império passou a investir na manutenção das 
legações que havia no Continente Americano.

Por essa razão, o principal objetivo do Império era estabelecer vínculo com os 
países vizinhos para poder disputar as fronteiras sul-americanas que estavam amea-
çadas. Segundo o Chanceler Francisco Carneiro de Campos (1765-1842), aquele era 
o momento ideal para que o Brasil criasse uma relação harmônica com os Estados 
da América Latina. (RRNE, 1832, p. 6). No ano de 1832, o discurso diplomático bra-
sileiro seguia as seguintes diretrizes: “a paz com ambos os mundos, e religioso respeito 
aos direitos de outras Nações, sem alguma interferência em seus assuntos internos”. 
(RRNE, 1832, p. 13).  

Durante a década de 1841 e 1851, o Império passou por um período de transi-
ção e a diretriz da política externa tentou estabelecer o Brasil como um líder regional. 
Porém, a pretensão de se afirmar como uma potência regional ficou marcada pelos 
conflitos da região do Prata. O primeiro grande acontecimento foi a Guerra do Prata 
(1851-1852 – conhecida na historiografia como Guerra contra Oribe e Guerra contra 
Rosas), marcada por ter sido uma disputa envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai 
pelo domínio e controle da região do Prata (BUENO, 2008; CERVO, 2008).



214

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A intervenção do governo imperial na Guerra do Prata (1851-1852), resultou na 
hegemonia brasileira e, na solidez política e econômica do Império do Brasil naquela 
região. Entretanto, os Estados vizinhos continuaram vivendo momentos de instabili-
dade na política interna do seu país, que na historiografia das Relações Internacionais 
do Brasil ficaram conhecidos como as Questões Platinas. 

Os relatórios entre 1864-1870 demonstram que a Guerra do Paraguai foi usada 
como um motivo para que uma crise interna fosse instaurada no Império, já que 
exigiu um grande investimento financeiro por parte do governo brasileiro. Por isso, 
esse período da política externa é visto como uma tentativa de ampliar e colocar em 
prática os objetivos mais gananciosos do governo imperial. Em 1870, o ministro João 
Maurício Wanderley (1815-1889), relatou o fim da Guerra do Paraguai no RRNE e 
anunciou a vitória como um triunfo de Cerro-Corá, além de engrandecer e para-
benizar a atuação do Brasil e dos aliados ao defender “uma causa justa em nome da 
liberdade e da civilização”. (RRNE, 1870, p. 1-2)

Após a Guerra do Paraguai (1864-1870), os relatórios publicados demonstram 
um padrão de linguagem diferente do que o governo brasileiro costumava utilizar 
para se comunicar com o governo uruguaio. Isso ocorre devido a tentativa de mo-
dernização da monarquia brasileira para participar dos fóruns internacionais. Sendo 
assim, ao analisar a documentação diplomática imperial, é possível perceber que a 
justificativa utilizada pelos formuladores da política externa durante o período im-
perial (1822-1889), para manter-se longe dos Estados vizinhos estava relacionada à 
uma suposta ameaça que poderia destruir o regime monárquico adotado pelo Brasil 
no século XIX.

Desse modo, surge uma questão central a ser respondida dentro da historio-
grafia das Américas: Como a América portuguesa conseguiu permanecer como uma 
unidade, enquanto a América espanhola foi dividida em diversos países? Há uma 
corrente de pensamento que afirma que as fronteiras nacionais surgiram após a in-
dependência. Logo, o uso de comunidades imaginadas constituídas no território e 
que foram usadas para forjar a identidade nacional, por meio da geografia é essencial 
para entender a identidade do Brasil.

O conceito de Ilha-Brasil – delimitada pelos cursos dos rios Amazonas e do Pra-
ta - utilizado por Demétrio Martinelli Magnoli (1958) para fundamentar a concep-
ção imaginária de nacionalidade é baseado na percepção da existência da América do 
Sul, “de um todo geográfico geometricamente definido e quase insulado”. (MAGNOLI, 
1997, p. 46). Esse conceito serviu para a criação da narrativa de como a nação foi 
construída, pois a ideia de como a nação brasileira foi forjada parte da compreensão 
de que o Brasil seria uma unidade natural, devido a colonização portuguesa e legi-
timado pela Independência. Portanto, o conceito de território brasileiro precede o 
conceito de Estado Nacional.

O mito da Ilha-Brasil é uma hipótese sobre uma unidade colonial brasileira 
imaginada, mas ainda nos dias atuais é visto como se a América portuguesa tivesse 
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de fato se agrupado em uma única unidade. Entretanto, nunca houve uma unidade 
colonial, pois, a América portuguesa foi subdividida em diversas colônias. Contudo, 
o mito da Ilha-Brasil e a doutrina das fronteiras naturais ficaram enraizadas na narra-
tiva territorial brasileira, na qual o “Brasil-Colônia” aparece como uma consequência 
desses mitos.

Essa narrativa foi construída pela elite do Império do Brasil (1822-1889) e deu 
início a uma herança cultural que ainda é reproduzida e é vista como um símbolo es-
tabelecido na identidade nacional brasileira. Apesar das características conservado-
ras da Independência brasileira (1821-1825), a elite imperial respeitou as “fronteiras 
naturais” que compõem o mito da Ilha-Brasil e, fez uso do princípio de uti possidetis 
de acordo com os seus interesses. 

No decorrer das publicações do RRNE, fica claro que foi por meio da constru-
ção de uma elite que estava se desenvolvendo no Brasil, que o Estado surgiu e perma-
neceu sólido ao longo dos anos. O Estado brasileiro foi usado como um método de 
coerção para guiar a construção da identidade brasileira, além de ser utilizado como 
um recurso para moldar a ética e a moral. Através do Estado, a elite brasileira cons-
tituiu e expandiu o seu poder em todos os setores da sociedade. Logo, as questões 
econômicas foram o elemento principal para que a unidade do Brasil fosse garantida 
e como consequência dos interesses individuais dessa elite, a ideia de construir uma 
nação no Brasil foi aceita.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conjuntura política do início do século XIX pressionou o Império do Brasil 
(1822-1889) a estabelecer de forma inconsciente uma diretriz para a política externa 
brasileira. Inicialmente, o primeiro objetivo do Império era o reconhecimento inter-
nacional da independência, mas no decorrer do tempo, o crescimento do agronegó-
cio no país fez com que surgissem novas perspectivas sobre a política internacional 
com a abertura de novos mercados.

 Como consequência do avanço do setor agrário, a elite imperial passou a ficar 
solidificada no país e exigiu o cumprimento de algumas pautas. A mudança da polí-
tica internacional obrigou o Império e os formuladores da política externa a ampliar 
a diversidade de aliados políticos. O RRNE deixa esse fato evidente com a utilização 
da política externa para a resolução de problemas internos e com a incansável busca 
pelo prestígio externo.  

Desta forma, ao utilizar o RRNE para analisar a construção da identidade nacio-
nal brasileira, foi possível perceber que esse termo foi utilizado em diversos momen-
tos para representar um discurso que procurava padronizar os diferentes costumes 
entre as províncias com o intuito de criar um sentimento de pertencimento. Mesmo 
que esse sentimento tenha sido construído ou imaginado, não significa que não tenha 
existido, já que hábitos e costumes estabeleceram a consciência coletiva de uma elite 
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imperial em torno de um projeto em comum: civilizar o Brasil.
 O Estado foi o principal ator na formulação da identidade brasileira, já que 

ao contrário dos países da América Latina, a Independência do Brasil aconteceu de 
forma pacífica. Logo, não havia um senso de nacionalismo constituído dentro do 
país. As especificidades da monarquia e da escravidão foram elementos cruciais para 
delinear o discurso identitário que foi desenvolvido no decorrer dos anos. 

Por fim, embora exista divergência de ideias entre os autores acerca do conceito 
de Nação e Identidade Nacional, ambos os conceitos continuam sendo usados como 
um meio de conectar o que é considerado semelhante ou afastar o que é visto como 
diferente, pois considera o outro como oposto da sua identidade.
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RESUMO

A Universidade Católica de Santos (Unisantos) compõe uma das dezessete uni-
versidades no Brasil que oferecem bolsas de estudos para pessoas em situação 
de refúgio. A Cátedra Sergio Vieira de Mello foi estabelecida em 2007 na Uni-
santos em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugia-
dos (ACNUR) com objetivo de produzir ensino, pesquisa e extensão dentro da 
temática de migrações forçadas. Nosso1 projeto de iniciação científica “Trocas 
Culturais: Refúgio e Universidade”, compreende um esforço de oferecer um am-
biente acolhedor a esses alunos bolsistas dentro do contexto universitário. Com 
esse objetivo, nosso projeto divide-se em duas partes: revisão de literatura sobre 
o tema de migrações forçadas (em especial o refúgio) e os processos migra-
tórios internacionais; posteriormente a realização de “trocas culturais” através 
de encontros com nossos alunos em situação de refúgio. Esses encontros con-
sistem de atividades que nos permitem conhecer a cultura do país de origem 
desses alunos e buscar compreender a experiência universitária a partir de sua 
perspectiva. O projeto atualmente encontra-se na fase de trocas. A partir dessas 
atividades, esperamos suscitar reflexão sobre a importância da diversidade cul-
tural e melhor entender a inserção de refugiados em universidades brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE

Universidade, Refúgio, Trocas Culturais.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Jubilut (2007), o refúgio, ou seja, a necessidade de buscar proteção 
em um outro território que não o seu país de origem, é um fenômeno que se tem 
registros datando ao século XV que, no entanto, só obteve atenção das comunidades 
1 Esse projeto de iniciação científica foi desenvolvido em conjunto pelos discentes do curso de 
psicologia da Unisantos Guilherme Dal Secco (PIBIC) e Rebeca Haddad (voluntária).
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internacionais na secunda metade do século XX, primeiramente pela a criação dos 
Estados; em segundo lugar, quando os fenômenos imigratórios provocados por guer-
ras, conflitos geopolíticos e perseguições, atingiram proporções numerosas: anterior 
as duas grandes guerras e a guerra fria, deslocamentos em massa não abrangiam 
milhões de pessoas e não demonstravam grandes ameaças à segurança interna dos 
Estados.

Mediante à essa situação, a recém-fundada Organização das Nações Unidas 
(ONU) propôs em 1950 a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Re-
fugiados (ACNUR), uma entidade de caráter universal que lidaria diretamente com 
a questão do refúgio (JUBILUT, 2007, p.27).

Estabelecido com a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, o sta-
tus de refugiado é concedido aquele que, por fundado temor de perseguição, em fun-
ção dos cinco critérios de raça, opinião política, religião, nacionalidade ou pertenci-
mento a um grupo social, é execrado, obrigando-o a imigrar de seu país de origem 
(JUBILUT, 2007, p.17). 

Portanto, o status de refugiado é atribuído somente às pessoas que são perse-
guidas pelos critérios já mencionados, ou que sofrem risco eminente de perseguição. 
Uma pessoa que muda de seu país por pressões econômicas ou desastres naturais, 
por exemplo, não recebe o status de refugiado. 

O Brasil é um dos países signatários da convenção de 1951, no entanto, a institu-
cionalização do refúgio no país só foi promulgada pela lei 9.474 em 1997, suscitando 
na criação do CONARE (Comitê Nacional para os refugiados), efetivando um órgão 
que analisa e reconhece as solicitações de refúgio e asilo no país. Em 2018, o Brasil 
possuía um número de 11.221 refugiados registrados, sendo as três principais na-
cionalidades as de sírios (36%), congoleses (15%) e angolanos (9%) (BRASIL, 2018, 
n.p.).

No que tange a integração da pessoa em situação de refúgio no ensino superior, 
o ACNUR estima que apenas 1% da população refugiada no mundo conseguem in-
gressar em uma universidade em seu país de abrigo (UNHCR, 2017, p. 25). 

No Brasil, o ingresso as instituições superiores e o reconhecimento e validação 
de diplomas acadêmicos ocorre devido à presença da Cátedra Sérgio Viera de Mello 
em nossas universidades. Há dezessete instituições públicas e privadas pelo país que 
oferecem bolsas de estudo para cursos de graduação e pós-graduação para pessoas 
em situação de refúgio, sendo a Unisantos uma delas. A Cátedra Sérgio Viera de 
Mello representa o compromisso da ACNUR em promover ensino, pesquisa e exten-
são dentro dessa temática no meio universitário (ACNUR, 2018, pp. 6-22).

Em um levantamento do perfil socioeconômico de refugiados no Brasil publica-
do em 2019 pelo ACNUR, utilizando em sua pesquisa aproximadamente quinhentos 
voluntários em situação de refúgio de diferentes nacionalidades, mostrou que quase 
metade desse número possui ensino médio completo, sendo que 34% desses voluntá-
rios possui ensino superior completo. O maior problema destacado por essas pessoas 
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é a dificuldade de validar o diploma no Brasil, pois a documentação necessária para 
realizar esse procedimento acaba sendo perdida no país de origem ou durante a tran-
sição ao país de abrigo (ACNUR, 2019, p.5).  

Há uma lacuna existente em artigos e pesquisas acadêmicas que relatam a inser-
ção de pessoas em situação de refúgio em universidades brasileiras: como é o proces-
so de adaptação, as dificuldades e a convivência com os membros dessas instituições 
(docentes, discentes, funcionários, em geral). Portanto, um dos objetivos do nosso 
projeto é preencher essa lacuna, contribuindo em elucidar a experiência universitária 
da pessoa em situação de refúgio em uma universidade brasileira.

Nesse processo pretendemos empreender em formas de se pensar em um am-
biente universitário mais acolhedor a esses alunos e compreender suas possíveis de-
mandas, avaliando e contemplando aquilo que a Unisantos pode oferecer em função 
disso.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Nosso projeto envolve duas etapas: realizamos um levantamento bibliográfico 
acerca do tema de migrações forçadas com o enfoque em refúgio. Esse levantamento 
ocorreu através de pesquisas a partir do Portal de Periódicos CAPES e a base de da-
dos Web of Science™.

Grande parte do processo de levantamento bibliográfico consistiu em partici-
pações no grupo de pesquisa Kula (Laboratório Interdisciplinar sobre processos mi-
gratórios internacionais), bancas, palestras e eventos promovidos por universidades. 
O estudo dessa temática ocorreu de forma interdisciplinar e tivemos contato com 
diversas perspectivas sobre o assunto. 

No decorrer desse tempo entramos em contato com um ex-aluno em situação 
de refúgio em nossa universidade, com qual realizamos uma entrevista semiestrutu-
rada com o objetivo de compreender sua avaliação dos serviços prestados pela uni-
versidade e seu processo de vivência nesse meio.

A segunda etapa do projeto consiste de “trocas culturais”. As trocas são encon-
tros e atividades em contextos que permitem compreendermos aspectos familiares 
da cultura e realidade de nosso voluntário, tais como restaurantes que sirvam comi-
das típicas de seus países ou em comunidades locais de migrantes do qual ele convive, 
assim como levá-lo em eventos culturais em nosso município.

Brito e Dantas (2017) explicam que uma forma de se compreender um indi-
víduo é de se embasar no grupo cultural ao qual ele pertence. A proposta de trocas 
culturais nos permite esse contato, além de permitir ao nosso voluntário uma forma 
de integrar a sua cultura nesse novo contexto (BRITO, DANTAS, 2017, p. 269). 

Segundo as duas autoras, o processo de aculturação, isto é, o contato contínuo 
com uma outra cultura que não a sua, pode implicar em mudanças nos indivíduos e 
seu grupo. Esse processo pode ser estressante, pois o contato com o diferente pode 
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quebrar nossas visões já fundamentadas em relação aos nossos hábitos, costume ou 
tradições. Há diferentes formas em que o grupo ou indivíduo pode se adaptar nesse 
novo contexto, sendo o que possui o menor grau de estresse a adaptação por integra-
ção, ou seja, encontrar um modo de permitir a coexistência entre os diferentes tipos 
de cultura. Isso implica em estar em contato com o diferente ao mesmo tempo que há 
a preservação do familiar (BRITO, DANTAS, 2017, pp. 269-270).  

Atualmente nosso projeto entrou na fase de trocas, onde pretendemos realizar 
no mínimo quatro encontros junto ao nosso voluntário com o objetivo de coletar 
informações desse aluno que indiquem e caracterizem o seu processo de transição e 
adaptação em um novo país e que nos permita compreender sua inserção no meio 
universitário, assim como a sua perspectiva em viver no Brasil.

O etnocentrismo é um conceito importante na forma de análise dos dados cole-
tados por meio desses encontros. Etnocentrismo, segundo Rocha, pode ser explicado 
como: “É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro 
de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos 
modelos, nossas definições sobre o que é existência” (ROCHA, 1984, p. 5). 

A compreensão desse conceito nos permite relativizar as diferenças culturais 
existentes dos países de origem dos participantes do projeto, podendo suscitar uma 
reflexão do papel da cultura em nossa formação e no próprio processo de se adaptar 
a uma nova sociedade ou interpretar como nosso país compreende as pessoas em 
situação de refúgio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de nosso levantamento bibliográfico, concluímos que grande parte da 
literatura nacional e internacional acerca do tema têm seu foco na disciplina do direi-
to internacional. Outras experiências na área de antropologia e psicologia nos permi-
tem compreender a questão do refúgio dentro da perspectiva subjetiva de seus atores. 
No entanto, há uma ausência de estudos que relatam a experiência universitária desse 
público em universidades brasileiras, do mesmo modo, são poucos os estudos que 
trabalham práticas de integração nesse meio.

Entre esses relatos a respeito de integração, encontramos alguns exemplos: San-
tos e Francisco (2017) elaboraram juntos o curso de extensão “Dinâmicas e Desafios 
da Migração Africana no Brasil” que tem como o objetivo preparar profissionais da 
área de assistência social da cidade de São Paulo na atuação focada aos migrantes e 
refugiados africanos. A iniciativa aborda desde a história da África, sua dinâmica de 
migração ao redor do mundo e no Brasil e o perfil dos migrantes africanos na cidade 
de São Paulo. O curso oferece estudos sobre os fenômenos migratórios, proporcio-
nando reflexão sobre esse tema e criando subsídios para uma intervenção institucio-
nal (SANTOS, FRANCISCO, 2017, pp. 939-943).

Um projeto similar foi desenvolvido por Redin, Monaiar, Almeida et al (2018), 
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que abordaram a criação do Curso de Formação e Capacitação a Servidores Públi-
cos “Migração, Refúgio e Políticas Públicas” pela Cátedra Sérgio Viera de Mello da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que tem como objetivo a capacitação 
de servidores públicos na compreensão e atuação pautada nos Direitos Humanos a 
população migrante de Santa Maria (REDIN, MONAIAR, ALMEIDA et al, 2018, pp. 
950-956).

Na parte de orientação judicial a refugiados e migrantes temos algumas expe-
riências realizadas no país como o “ProMigra” (NOGUEIRA, FERNANDES, RU-
SEISHVILI et al, 2018, pp. 944-949) da Universidade de São Paulo (USP) e o Progra-
ma Política Imigratória e Universidade Brasileira (PMUB) da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) ambos realizados por docentes e discentes dessas instituições 
(FRIEDRICH, RUANO, SCHIMITT et al, 2018, pp. 77-82). Orientação oferecida vai 
desde a emissão de documentos, acesso aos serviços públicos, conscientização de 
direitos trabalhistas etc. A atuação nesses casos ocorre dentro do meio universitário 
e em conjunto ao poder público. O Programa Política Imigratória e Universidade 
Brasileira também oferece outros serviços como aulas de português a população mi-
grante.

Uma outra experiência interessante foi realizada por Santos, Weber, Brunnet et 
al (2016) na PUC RS em Porto Alegre, onde foi criado um grupo de apoio orientado 
por psicólogos e graduandos de psicologia. O grupo consistia de migrantes e refu-
giados de diversas nacionalidades (senegaleses, haitianos, marroquinos e ganeses), 
sendo composto apenas por pessoas do sexo masculino. Durante as reuniões reali-
zadas de agosto a dezembro de 2015, eram abordadas as principais dificuldades dos 
integrantes do grupo em sua adaptação no país, em seguida, os condutores e partici-
pantes mobilizavam soluções práticas no enfrentamento dessas questões. (SANTOS, 
WEBER, BRUNNET et al, 2016, pp. 178-188).

Um dos problemas relatados nas reuniões, era a dificuldade em encontrar em-
prego em função dos participantes não terem domínio do português, sendo assim, 
eles eram auxiliados na elaboração de currículos e recebiam acompanhamento em 
entrevistas. Era realizado também aulas que elucidavam os direitos e serviços dos 
quais eles podiam ter acesso. Além disso, temas como a ausência da família - muitos 
dos migrantes viviam sozinhos no Brasil e trabalhavam para enviar dinheiro para 
seus relativos em seu país de origem -, preconceito, racismo, religião, entre outras 
questões, eram trabalhadas em conjunto com essa rede de apoio estabelecida, auxi-
liando no enfrentamento afetivo desses problemas (SANTOS, WEBER, BRUNNET 
et al, 2016 pp. 178-188).

O projeto também trouxe a proposta de trocas culturais: durante as reuniões, os 
participantes eram convidados a contar sobre aspectos de seus países, os condutores 
do grupo elaboravam encontros onde os integrantes poderiam levar comidas típicas, 
músicas e outras características de sua cultura. Isso ajudava a promover um relacio-
namento melhor entre os integrantes e os instrutores do grupo, criando uma rede 
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de apoio onde o migrante pudesse se sentir confortável e criar vínculos afetivos com 
pessoas no país de abrigo (SANTOS, WEBER, BRUNNET et al, 2016, pp.178-188).

Durante o percurso de nosso projeto, tivemos a oportunidade de conversar com 
um ex-aluno refugiado da Unisantos. Segundo ele, no município de Santos há pouco 
espaço para a celebração da cultura de migrantes através de eventos culturais, sejam 
esses promovidos pela própria prefeitura, ou instituições civis e religiosas. Isso nos 
permite pensar em formas de construir esse espaço dentro da universidade.

Usamos esses dados e artigos para orientar nosso projeto de “trocas culturais” e 
observar, com base nesses relatos, práticas que a Unisantos poderia adotar em nosso 
município de acordo com as demandas por parte da população em situação de refú-
gio.

Com relação ao processo de trocas culturais, entramos em contato com alunos 
em situação de refúgio em diversos cursos de graduação em nossa universidade. A 
quantidade de alunos bolsistas na Unisantos é um dado sigiloso e de difícil acesso, o 
que dificultou nosso processo de identificá-los. Portanto, essa informação deve man-
ter-se em sigilo por uma questão de segurança a esses alunos. Contudo, entre os alu-
nos que entramos em contato, apenas um encontrou disponibilidade em participar 
de nosso projeto. A fase de trocas encontra-se atualmente em andamento. Os dados 
coletados serão discutidos futuramente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da produção de nosso projeto, buscamos compreender de forma 
interdisciplinar os processos migratórios internacionais, em particular, a instituição 
do refúgio no Brasil, suas implicações e as pessoas que se encontram nessa condição. 

Encontramos uma bibliografia rica dentro dessa temática, no entanto, são pou-
cos relatos que fundamentam o processo de adaptação universitária que pessoas em 
situação de refúgio vivenciam em nosso país.

Tendo em mente a ausência desses relatos, buscamos compreender esse pro-
cesso dentro do contexto da universidade Católica de Santos, objetivando contribuir 
para a compreensão acerca dessa temática e promover um ambiente universitário 
mais inclusivo.

Desse modo, daremos continuidade ao processo de “trocas culturais” com nos-
sos voluntários a fim contribuir e elucidar essas questões. Nosso projeto está funda-
mentado nos princípios da cátedra Sérgio Viera de Mello no intuito em promover 
pesquisa acerca dos processos migratórios internacionais.  
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RESUMO

O Etinilestradiol (EE) é utilizado na maioria dos contraceptivos orais. Ele é res-
ponsável por distúrbios nos fatores coagulantes e eventos cardiovasculares. O 
óxido nítrico (NO) age inibindo as funções plaquetárias e a formação de trom-
bos. A fim de reduzir os eventos cardiovasculares causados   pelo EE, foi proposta 
a síntese de um híbrido com características de pró-fármaco do EE com NO.

A síntese foi desenvolvida entre agosto de 2018 e abril de 2019 no laboratório 
do IPECI/UNISANTOS. O ácido benzofuroxan-5-carboxílico foi sintetizado a 
partir do ácido 4-amino-3-nitrobenzóico e o EE foi adquirido da Sigma Aldri-
ch. O EE e o ácido benzofuroxano-5-carboxílico foram esterificados pela reação 
de cloreto de acila e catálise ácida. O produto formado foi purificado com cro-
matografia em coluna com sílica 60 e analisado em GC-MS.

PALAVRAS-CHAVE

Etinilestradiol, ácido benzofuroxan-5-carboxilico, hibrido.

1. INTRODUÇÃO

Os métodos anticoncepcionais são técnicas que trazem benefícios para a saúde 
da mulher desde a adolescência, como no controle e regulação do ciclo, até a me-
nopausa, na terapia de reposição hormonal. Seus benefícios incluem diminuição 
do risco de cistos, miomas, regulação do ciclo menstrual, redução da duração e do 
volume do fluxo menstrual, redução de hirsutismo e acne, proteção contra doença 
inflamatória pélvica e endometriose, além da ação anticoncepcional. Este recurso 
de anticoncepção é principalmente adotado como uma forma de controle durante 
um planejamento familiar. Os métodos podem ser reversíveis quando usado técnicas 



227

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

comportamentais, como dispositivos intrauterinos, hormonais e de barreira, ou defi-
nitivos, esterilização cirúrgica (FEBRASGO, 2009).

Os anticoncepcionais orais têm sido muito investigados pois constituem o mais 
efetivo método reversível e o de maior prevalência de uso dentre as medidas me-
dicamentosas. A eficácia dos anticoncepcionais orais combinados é de 99,9% e sua 
efetividade varia entre 97-98% (LUBIANCA; WANNMACHER, 2011).

Embora a eficácia dos anticoncepcionais orais seja indiscutível, o uso prolonga-
do produz um aumento reversível de pressão arterial, aumenta o risco de desenvol-
vimento de diabetes mellitus tipo 2 durante o uso continuo de progestágeno isolado 
na amamentação e aumento de risco de tromboembolismo. Um dos estrógenos que 
mais aparece nos contraceptivos hormonais orais (CHO) é o etinilestradiol. No pas-
sado, usou-se o mestranol, um pro-hormônio que necessita ser metabolizado à etini-
lestradiol no fígado para tornar-se ativo (WANNMACHER, 2003).

O etinilestradiol (EE) é um estrógeno de versão sintética ligeiramente diferente 
do estradiol produzido pelo corpo humano, que é inativo quando tomado oralmente. 
Os estrógenos promovem aumento dos fatores pró-coagulantes da cascata de coa-
gulação e diminuem os fatores anticoagulantes, o que resulta em evento de trombo-
embolismo. Até 1995, o risco de tromboembolismo venoso esteve associado exclusi-
vamente à dosagem de estrógeno, a partir daí surgiram estudos que reportaram um 
aumento da incidência de trombose em mulheres utilizadoras de COC variando de 
acordo com a progestina utilizada (LOBO; ROMÃO, 2011). 

O oxido nítrico (NO) é um gás estável e altamente lipofílico, podendo difun-
dir-se livremente através da membrana das células. Apresenta um elétron não-com-
partilhado no orbital externo que o torna muito reativo a qualquer outro tipo de 
molécula, incluindo lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. É conhecido por suas inú-
meras funções fisiológicas, contemplando os sistemas cardiovascular, imune, repro-
dutivo, nervoso. Quando em elevada concentração apresenta efeito sobre as funções 
de várias proteínas, ativando enzimas e cascatas bioquímicas em diversas células. No 
sistema cardiovascular, o NO exerce função no controle do tônus, relaxando a mus-
culatura lisa dos vasos e resultando em vasodilatação. Já na hemostasia, desempenha 
papel inibindo a adesão, ativação, agregação e recrutamento plaquetários, assim ini-
bindo a formação de trombo. A interação entre as plaquetas e as células endoteliais 
em regiões lesionadas no vaso assegura a secreção de mediadores, como o NO, que 
previnem o crescimento do trombo dentro do vaso. Desordens clinicas, como sín-
dromes coronarianas agudas, têm sido reportadas quando há insuficiência na produ-
ção de NO, indicando que a deficiência de NO contribui para eventos trombóticos 
(VANNL et al, 2007).

O projeto objetiva a síntese de um hibrido com características de um pró-fár-
maco de um fornecedor de óxido nítrico com o Etinilestradiol, estrógeno utilizado 
na maioria dos métodos anticoncepcionais, com a finalidade de reduzir os eventos 
cardiovasculares. Assim, proporcionando maior segurança na aderência aos anticon-
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cepcionais e consequentemente melhorando a qualidade de vida das mulheres de-
pendentes desses métodos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foi utilizado como diretor o artigo publicado no Journal Chemistry Society, 
“N-Oxides and Related Compounds. Part XXVIII. 5-Amino and 5-Hydroxy-benzo-
furoxans” de A.J.Boulton, P.B. Ghosh e A.R. Katritzky. A síntese do cloreto de ácido 
do benzofuroxano se deu em três etapas, sendo: primeiro a síntese do ácido 4-azida-
-3-nitrobenzoico a partir do ácido 4-amino-3-nitrobenzoico; segundo a degradação 
térmica em refluxo para formação do ácido benzofuroxano e; terceiro a formação do 
cloreto do respectivo ácido a partir de reação com cloreto de tionila em refluxo.

A primeira etapa da síntese do cloreto de ácido se deu através da reação de for-
mação do sal diazônico (2) entre uma solução do ácido 4-amino-3-nitrobenzoico (1) 
em ácido sulfúrico concentrado e ácido acético glacial (1:1), submetido em condi-
ções de banho de gelo à 0ºC, e nitrito de sódio em ácido sulfúrico concentrado. Após 
total adição, o material permaneceu sob agitação durante 1:30h.

Posteriormente, foi preparada uma solução de azida sódica em água e o 
composto (2) foi gotejado nela para formação do ácido 4-azido-3-nitrobenzoico (3). 

O (3) foi filtrado em sistema simples de papel filtro e funil raiado e deixado para 
secar na capela. Posteriormente, foi realizado o ponto de fusão. Quando seco, foi 
submetido à degradação térmica em sistema de refluxo com tolueno para formação 
do ácido benzofuroxano (4).

 

 

H2SO4/AcOH
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 (1)  (2)
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O (4) então foi novamente submetido sob refluxo em tolueno e cloreto de tioni-
la para formação do cloreto do ácido (4). O sistema de refluxo se deu por 2 horas e o 
excesso de tolueno e cloreto de tionila removido com destilação a vácuo.

A partir do artigo “Identification, Synthesis and Characterization of Process Re-
lated Impurity of Male Hormone Testosterone Undecanoate” por Kishor R More e 
Avinash M Nijasure, foram consideradas as informações necessárias para reação de 
esterificação, como estequiométrica, solvente do sistema, temperatura e solvente para 
realização de cromatografia em camada delgada. O hormônio Etinilestradiol utiliza-
do foi comprado da empresa Sigma-Aldrich.

O produto da reação (6) foi transferido para um funil de separação e lavado 
com porções de acetato de etila. O filtrado foi seco com cloreto de cálcio anidro e 
filtrado novamente em sistema simples. 

FIG6
O material foi purificado em cromatografia de coluna com sílica 60, analisado 

em cromatografia em camada delgada (CCD), enviado para análise de GC-MS na 
empresa Agilent e na USP.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As primeiras análises realizadas em CCD não indicaram a formação significa-
tiva de novos produtos. A faixa corrida cromatográfica indicou a mesma corrida do 
EE para o produto da reação realizada.

Imagem 1: Analise CCD com Etinilestradiol, Ácido benzofuroxano (4) , Produto formado.

Na análise de HPLC-MS e GC-MS as maiores massas registradas não corres-
pondiam as teoricamente esperadas, sendo elas 458 g/mol para o monômero e 620 g/
mol para o dímero.

Imagem 2: Espectro de CG-MS

Entretanto, ainda que em um pico discreto, foi possível observar a formação 
de produtos com a massa próxima aos desejados. Os picos foram apresentados pelas 
setas na imagem acima.

  A síntese do (4) foi novamente realizada e analisada em CG-MS. A síntese 
referencial utilizada de A.J.Boulton, P.B. Ghosh e A.R. Katritzky registra um rendi-
mento de ~46,9%, já a realizada proporcionou um rendimento final de 21,5%. Quan-
do analisada em CG-MS na Central Analítica do Instituto de Química da USP, foi 
confirmada a formação do (4) apresentada na imagem abaixo.
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Imagem 3: Espectro do (4) com massa 180.

Imagem 4: Referência do (4) em biblioteca e modelo de quebra.

O resultado obtido foi confirmado a partir do modelo de quebra registado em 
biblioteca, característico do (4).

Diferente da primeira CCD obtida na tentativa de síntese do híbrido (P1), a 
segunda apresentou uma corrida cromatográfica diferente. As analises indicaram a 
formação de um novo produto, com polaridade menor do que o hormônio EE utili-
zado como padrão referencial da corrida. Pela diminuição da polaridade o resultado 
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pode sugerir a obtenção do éster monomérico. 

Imagem 5: Etinilestradiol (EE), ácido benzofuroxano (4), produto formado (P1)

XA síntese do híbrido foi repetida testando outra metodologia, alterando a se-
quência de adição dos reagentes. A reação se manifestou de forma diferente com-
parada a primeira, com maior exotermia e liberação de gás. O material também foi 
purificado em cromatografia em coluna de sílica 60 e quando analisado em CCD 
apresentou a formação de um segundo produto (P2) além do (P1).

Imagem 6: CCD utilizando o EE como padrão, P1 como comparativo e P2.

Na CCD acima é observado a formação de um P2 com polaridade diferente 
tanto do EE como do P1 formado anteriormente. Entretanto contendo rastros de EE, 
(4) e trações do (P1). O material foi purificado e a CCD refeita.
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Imagem 7: CCD após purificação sendo observado o EE, traços do P1 como comparativo, traços 
do (4) e amostra de P2 contendo ainda formação de P1 e EE .

Após a purificação o resultado da CCD apresentou mais nitidamente a presença 
de novos compostos, sendo que anteriormente na primeira reação analisada na Agi-
lent ficou indicado picos próximos às massas desejadas. A fração mais pura obtida a 
partir da cromatografia em coluna de sílica 60 foi separada e levada para analise na 
Central Analítica do Instituto de Química da USP.

A análise do híbrido está sendo realizada na Central da USP, por CG-MS, sendo 
que ainda não concluíram esta análise até a presente data, razão pela qual não consta 
ainda deste relatório, mas será incorporado em breve assim que os dados estivem 
disponibilizados pela referida Central Analítica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível a síntese do (4), sendo verificado com CG-MS. A análise na Agilent 
indicou a presença de duas massas próximas as esperadas. Os resultados em CCD 
indicam a formação de dois novos produtos com polaridades diferentes e padrões 
de corrida cromatográficas também distintas a partir do processo de esterificação 
do EE com o (4). A análise do híbrido ainda não consta no deste relatório mas será 
brevemente incorporado.
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RESUMO

Sob a ótica do Regime Internacional dos Refugiados, este trabalho se apresenta 
no período pós-Convenção de Genebra de 1951. Nesse sentido, o foco da pes-
quisa encontra-se no Pacto Global sobre Refugiados, efetivado em dezembro 
de 2018. Logo, o objetivo torna-se examinar o atual cenário de proteção aos 
refugiados e o que pode contribuir para o Estado de Asilo excluir o refugia-
do nessa etapa de proteção. Por conseguinte, a hipótese da pesquisa expressa 
que os Estados continuarão relutantes em cooperar para ajudar os refugiados 
a encontrar uma solução duradoura fora dos Estados de Primeiro Asilo. Nesse 
ínterim, realizou-se um levantamento bibliográfico teórico, documental e de 
declarações e intenções dos Estados. Por fim, o GCR é um acontecimento ímpar 
nesse regime pesquisado, o qual possui expectativas a longo prazo no contexto 
internacional e merece atenção no ponto de vista acadêmico uma vez que é um 
evento contemporâneo e não há muita produção científica nesse campo.

PALAVRAS-CHAVE

Regime internacional, refugiados, cooperação.

1. INTRODUÇÃO

 O Pacto Global sobre Refugiados em seu texto coloca a importância da co-
operação internacional, a necessidade de soluções duradouras e o reassentamento. 
Em outros termos, encontrar soluções duradouras fora no primeiro Estado de Asilo 
visto que seu principal obstáculo se encontra na falta de cooperação estatal. Os inte-
resses estatais do século passado, no contexto de assistência humanitária, não condi-
zem com as demandas da contemporaneidade. Por conseguinte, o GCR se apresenta 
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como uma inovação no Regime Internacional dos Refugiados em que origina grande 
expectativa no sistema internacional. Em vista disso, torna-se necessário entender os 
reais interesses dos Estados perante esta temática.

Para o desenvolvimento do trabalho, torna-se imprescindível sumarizar os con-
ceitos dos principais aportes teóricos bibliográficos utilizados para embasar a pesqui-
sa em simbiose com a temática. Nesse sentido, tais aportes encontram-se no âmbito 
da Assistência Humanitária Internacional, Regimes Internacionais e Cooperação In-
ternacional.

Nesse sentido, tem-se o propósito de se analisar o atual cenário de cooperação 
internacional no Regime Internacional dos Refugiados, bem como a observação das 
discussões contemporâneas dos Estados sobre o Global Compact on Refugees (GCR) 
e a avaliação do resultado final no primeiro ano implementação com a finalidade de 
compreender o que pode contribuir para o Estado de Asilo excluir o refugiado nessa 
etapa de proteção.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Apresenta-se de suma importância destacar o trabalho como parte de um pro-
jeto maior elaborado pelo orientador Professor Dr. Fabiano Lourenço de Menezes, 
em que engloba três principais fases, a pré-proteção do Regime Internacional dos Re-
fugiados; proteção na Convenção de Genebra; e proteção pós-Convenção de Gene-
bra.  Esta última concerne o presente trabalho. Logo, a primeira etapa desta pesquisa 
consistiu em tomar ciência dos trabalhos anteriores bem como artigos do orientador 
e dos orientandos sobre a temática do projeto com a finalidade de dar coerência ao 
seguimento a terceira fase desta pesquisa.

A próxima etapa dividiu-se em duas vias, teórica e documental. As teorias es-
tudadas encontram-se no âmbito dos Regimes Internacionais, Teoria da Cooperação 
Internacional e Sistema Internacional. Já, os documentos foram a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 (Convenção de Genebra), 
Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, Declaração de Nova York de 
2016, Final Draft – The Global Compact on Refugees (2018) e o Pacto Global sobre 
Refugiados (2018). Esta etapa demonstrou-se fundamental para o âmago da pesquisa 
uma vez que as diretrizes da mesma foram clarificadas e começaram a ser colocadas 
em prática. 

Na terceira, utilizou-se um aporte bibliográfico referente a assistência humanitá-
ria internacional, o Global Humanitarian Assistance Report 2018. Em outras palavras, 
foi extremamente importante a compreensão desse âmbito de ajuda internacional 
para compreender a cooperação do regime dos refugiados. Já, a quarta, os objetivos 
do trabalho foram colocados em práticas, ou seja, a análise do cenário contemporâneo 
de cooperação internacional no regime dos refugiados e a observação das discussões 
atuais dos Estados sobre o GCR. Por fim, a última etapa consistiu na compilação de 
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todos os estudos, análises, resumos escritos, capítulo elaborado, relatórios, apresen-
tação em evento para a finalização desta pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa foi analisado o contexto contemporâneo da cooperação in-
ternacional no Regime Internacional dos Refugiados, bem como a observação das 
discussões contemporâneas dos Estados sobre o Global Compact on Refugees (GCR) 
para a avaliação do resultado final nesse primeiro ano implementação. 

Com a finalidade de progredir na exposição dos resultados, torna-se imprescin-
dível sumarizar os conceitos dos principais aportes teóricos utilizados para embasar 
a pesquisa em simbiose com a temática. Nesse sentido, tais aportes encontram-se no 
âmbito da Assistência Humanitária Internacional, Regimes Internacionais e Coope-
ração Internacional.

Nessa diretriz, a Assistência Humanitária Internacional corresponde a um âm-
bito proporcional ao do Regime Internacional de Proteção aos Refugiados, pois essa 
o engloba. Nessa diretriz, torna-se interessante analisar o papel dos Estados doadores 
de ajuda internacional em geral e verificar a questão do deslocamento forçado como 
emergencial. 

Nessa perspectiva, o Global Humanitarian Assistance Report 2018 relata, a res-
peito do ano de 2017, os conflitos em destaques, tais como o na Síria, no Iêmen e no 
Sudão do Sul, os quais além de originar uma precariedade social produzem o deslo-
camento forçado de sua população. Logo, a nível global e pelo sexto ano consecutivo 
de aumento, houveram 68.5 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem, sendo 34% 
desse valor, refugiados. Cerca de 62% continuam no próprio país de origem, em ou-
tros termos, deslocados internamente. Em contrapartida, nesse âmbito houve um 
recorde financeiro de mais 3%, comparando com o ano de 2016, resultando em US$ 
27.3 bilhões. Este valor, representa uma estagnação em que pode ser observada prin-
cipalmente nos doadores públicos, pois houve um aumento de apenas 1.4% enquanto 
nos doadores privados houve 9%.

No contexto de assistência humanitária concomitante com os interesses esta-
tais, sob a ótica de Morgenthau, o autor elucidou em sua obra “A Political Theory 
of Foreign Aid” de 1962, a integralização da ajuda estrangeira na política externa 
de um Estado passa a compor o “arsenal político” da nação, assim como a política e 
propaganda diplomática ou militar. Em outras palavras, a assistência humanitária in-
ternacional passa a ser um instrumento da política externa de um Estado para busca 
dos interesses domésticos.

Aprofundando-se na questão dos países receptores e doadores de ajuda huma-
nitária estrangeira, observa-se a relação com o desenvolvimento econômico dos Es-
tados. Em razão da ajuda estrangeira corroborar para a manutenção do status quo 
presente no sistema internacional, ou seja, a divisão entre países industriais e perifé-
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ricos. De outra maneira, o desenvolvimento econômico mundial impede a recipro-
cidade na ajuda estrangeira. Logo, a estabilidade na divisão Norte-Sul do mundo, 
perpetua os Estados doadores e receptores na mesma posição na assistência humani-
tária internacional, bem como Estados de Origem e Estados de Asilos no âmbito do 
regime dos refugiados.

Nessa perspectiva, a respeito dos deslocamentos internos em um território em 
conflito bélico, a ajuda humanitária pode conceber o controle atrativo para as áreas 
em que está atuando de forma eficaz e acessível, pois esta influencia os fluxos po-
pulacionais. Em outros termos, as razões pelas quais as populações locais perma-
necem, retornam, saem e procuram refúgio nesse contexto podem se encontrar em 
tal assistência. Todavia, essa pode ser manipulada por beligerantes do conflito com 
a finalidade de obter controle do movimento populacional por meio dos fluxos de 
ajuda humanitária.

Prosseguindo para outro aporte, o Regime de Proteção Internacional dos Refu-
giados torna a critério dos Estados a assistência de proteção e de asilo aos refugiados. 
Contudo, um dos princípios de exclusão desse regime encontra-se na questão da 
segurança nacional, a qual e tornou mais manifestada a partir do atentado de 11 de 
setembro de 2001, logo, passou a ser utilizada como opção para justificar a exclusão 
dos refugiados.

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiado de 1951 em Genebra, estipula 
padrões de pensamentos, pois foi criada pensando em apenas um tipo de refugiado 
europeu no pós-Segunda Guerra Mundial. Logo, torna-se critério dos Estados em es-
tender o asilo aos refugiados de outros conflitos (ignora-se os refugiados do passado 
da antiguidade à idade moderna). Nesse sentido, não foram estabelecidas diretrizes 
para solucionar certos problemas. Além disso, os Estados estão mais interessados em 
garantir seus interesses do que uma solução real aos refugiados.

Em contrapartida, o Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiado sur-
ge com a necessidade de reconhecer as novas categorias de refugiados, com o intuito 
de incluir, aquelas em são excluídas da Convenção de Genebra de 1951. Contudo, 
as falhas de inclusão e de direitos permanecem. Em síntese, as normas nesse regime 
contribuem para proteção/inclusão dos refugiados, assim como para a exclusão dos 
mesmos devido à dependência dos interesses estatais em cooperar ou não.

A proteção dos refugiados se realiza por meio dos Estados signatários/toma-
dores de decisão a partir de seus próprios interesses. Em outros termos, usualmente, 
a proteção pode ocorrer quando há a possibilidade estratégias políticas (interesses 
comuns) com a inclusão dos refugiados. Tais estratégias encontram-se no âmbito das 
questões econômicas, comerciais, religiosas, demográficas e militares.

Na contemporaneidade, nota-se uma tentativa de cooperação internacional no 
Regime de Proteção Internacional dos Refugiados no Pacto Global dos Refugiados 
(2018), o qual tem o objetivo de melhorar a proteção e inclusão dos refugiados além 
da elaboração de soluções duráveis como o necessário reassentamento dos mesmos. 
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Todavia, o grande desafio encontra-se na falta de interesse estatal para tal coopera-
ção. Entretanto, observa-se novas tendências em contraposição ao escasso interesse 
estatal na questão, como por exemplo as iniciativas e as iniciativas municipais, no 
âmbito das cidades que decidem acolher refugiados que chegam por outras partes 
do território.

Averígua-se como resultado do comportamento do Regime Internacional dos 
Refugiados a exclusão institucional dos refugiados, visto que o contexto compreende 
fatores como high politics, assimetria de poder, interesse político, política internacio-
nal hostil e cenário econômico desfavorável, por exemplo. Em outras palavras, tais 
fatores corroboram para o não interesse em proteção e cooperação internacional no 
regime dos refugiados. Pode-se afirmar que o Regime de Proteção Internacional dos 
Refugiados está obsoleto e enfraquecido. Por conseguinte, tem-se a necessidade de 
Cooperação Internacional, além de mudança nas regras e procedimentos de tomada 
de decisão, logo, mudança nas normas.

Além disso, no que concerne aos Estados cooperarem internacionalmente no 
Regime dos Refugiados na contemporaneidade, constata-se a inexistência de inte-
resses a fim de que a cooperação ocorra nesse âmbito. Logo, torna-se fundamental 
buscar novas perspectivas de cooperação para o regime a partir de novos atores da 
comunidade internacional, pois aguardar pelo amadurecimento e resultados ideais 
do GCR apresenta-se um pouco utópico.

Torna-se possível discernir que durante o presente ano, 2019, o Pacto não foi 
implementado de fato pelos Estados e pela Comunidade Internacional em si. A razão 
para este fato encontra-se na grande expectativa gerada no sistema internacional no 
que diz respeito ao Primeiro Fórum Global para Refugiados, o qual será um ano após 
a afirmação histórica do Pacto Global sobre os Refugiados. Além disso, a expectativa 
para esse evento expressa uma oportunidade única para impulsionar o alcance dos 
objetivos do Pacto e fortalecer a cooperação no regime.

A cooperação no Regime Internacional dos Refugiados só se torna possibili-
tada uma vez em que se tem uma solução durável fora do Primeiro Estado de Asi-
lo. Para exemplificar, o reassentamento voluntário dos Estados. Contudo, a grande 
questão, a qual ajuda a corroborar a hipótese desse trabalho é o que na contempora-
neidade faz com que os Estados cooperem nesse âmbito. A resposta é angustiante, e 
possivelmente a solução esteja no Global Compact on Refugees ou completamente nos 
atores internacionais privados como já elucidado ao longo desse relato do trabalho.

Com a finalidade de destacar o objetivo de observar as discussões contempo-
râneas dos Estados sobre o GCR, a conjuntura internacional impossibilitou o êxito 
esperado no começo da jornada de pesquisa. As razões em que inviabilizaram foram 
apresentadas ao longo deste relatório. Para ilustrar, a fraqueza do Regime de Proteção 
Internacional dos Refugiados, a motivação em cooperar e encontrar soluções durá-
veis, e principalmente o prolongamento da prática do Pacto por parte dos Estados 
devido a expectativa ao Global Refugee Forum (GRF).
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Entretanto, ao observar as diversas ações e notícias do ACNUR (Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para os Refugiados), pode-se notar algumas ações práticas 
pontuais provenientes do GCR ou de sua concepção. Para elucidar, tem-se a questão 
da inclusão de assistência internacional à saúde por meio dos serviços nacionais dos 
Estados de Asilos implementada na Uganda como resposta ao comprometimento 
com a Declaração de Nova York. Nessa diretriz, é válido lembrar que Uganda tem 
ajuda financeira da Irlanda para questões relacionadas ao refúgio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, durante o primeiro ano de implementação do Global Compact on 
Refugees pode-se observar o confronto de seu texto com a sua prática, o que acaba 
por corroborar com a hipótese do trabalho no que se refere à relutância dos Estados 
em coopera para ajudar os refugiados a encontrar uma solução duradoura fora dos 
Estados de Primeiro Asilo. 

Nessa diretriz, a partir do ponto de vista da Teoria da Cooperação Internacional 
e da Assistência Humanitária Internacional na contemporaneidade, tal hipótese será 
perpetuamente corroborada. Contudo, não se pode manter essa concepção, deve-se 
encontrar oportunidades de mudar a situação do cenário atual de proteção aos re-
fugiados de forma a encontrar outras resultantes do não funcionamento do GCR ou 
outros métodos para os atores globais atuarem nessa perspectiva. 

Por conseguinte, este projeto terá continuidade nessa temática seguindo para 
uma a linha de pesquisa de análise normativa e discursiva do Pacto Global de Refu-
giados de 2018 e seus efeitos práticos. Em outros termos, uma análise documental 
normativa do GCR, avaliação do discurso do ACNUR na promoção do Pacto e o 
papel dos Estados após a criação e principalmente após o GRF. 
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RESUMO

O presente estudo denominado Ciência para Inclusão Social nas Universidades 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), tem como objetivo bus-
car a produção de Ciência e conhecimento nas Universidades da Região com 
populações historicamente excluídas. Para tal, foi feito um levantamento de pes-
quisas, e projetos de extensão universitária realizadas nas cinco universidades 
locais com possibilidade de busca digital pela internet e, em seguida, realizada 
entrevista com os responsáveis. Nesta fase foi possível concluir que esse tipo de 
Ciência na Baixada Santista ainda é pouco explorada, mesmo sendo uma região 
com alto índice de população excluída, como por exemplo, moradores de rua. 

PALAVRAS-CHAVE

Inclusão Social; Universidade; Ciência.

1. INTRODUÇÃO

Esse estudo teve por objetivo verificar como está ocorrendo o processo de Inclu-
são Social em Universidades da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). 
Tendo como base o propósito da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social (SECIS) cuja finalidade é promover a Inclusão Social por meio de ações que 
melhorem a qualidade de vida, estimulem a geração de emprego e renda e conduzam 
a um desenvolvimento sustentável do país, tendo como instrumento a difusão do co-
nhecimento científico e tecnológico com os programas e projetos desenvolvidos nas 
Universidades e Instituições de pesquisa. Foi realizada uma pesquisa exploratória nos 
sites das Universidades, trabalho feito pela aluna Michele Claudino, no ano de 2017, 
a fim de identificar projetos financiados ou não pela Secis a partir do ano de 2003, 
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data em que esta foi criada. Depois, foi realizada uma busca mais aprofundada em 
uma Universidade Federal (UNIFESP) para possível levantamento de projetos, que 
resultou em um achado de três projetos. Através de um contato feito por e-mail foi 
possível fazer uma entrevista com a professora responsável por dois desses projetos. 
Neste ponto foi possível concluir que há possibilidade de metodologias em que os 
alunos participam ativamente da produção do conhecimento, porém considera-se 
pequena a quantidade de pesquisas e/ou projetos de extensão que tenham desenvol-
vido procedimentos participativos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para a realização desta pesquisa, delimitamos aos projetos e pesquisas nos quais 
se identifique a Ciência para Inclusão Social, que para a SECIS (2003) tem como 
objetivo promover políticas públicas que viabilizem a inclusão social por meio das 
ações de disseminação de conhecimentos e transferência de tecnologias às popula-
ções em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade” (BRASIL/MCTIC), e que tenham 
sido desenvolvidos em Universidades da Região Metropolitana da Baixada Santis-
ta (RMBS), composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos, sendo elas: UNIP, UNISAN-
TA, UNISANTOS, UNIMES e UNIFESP a partir do ano de 2003, ano em que foi 
criada a SECIS.

Após o levantamento, especificamente da UNIFESP, foram mandados diversos 
e-mails aos responsáveis pelos projetos que poderiam se encaixar no objetivo desta 
presente pesquisa. Dos e-mails enviados, alguns professores analisaram que seu pro-
jeto não tinha o objetivo que era buscado. Outros e-mails não foram respondidos. Já 
outros foram respondidos e quando retornados não houve mais contato. O contato 
que pôde ser seguido até a fase da entrevista foi de uma professora responsável por 
dois projetos de extensão da UNIFESP, que nos respondeu e seu projeto cabia no 
que estávamos buscando.  A entrevista foi realizada e os dados necessários foram 
colhidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo da atual pesquisa foi realizada uma entrevista semiestruturada com a 
responsável por um dos projetos selecionados, que se adequa ao tema proposto da 
atual pesquisa. Também, foi pensado na possibilidade de realização de um grupo de 
discussão, impossibilitado pelo número de pesquisadores que concordaram em par-
ticipar da entrevista: até o momento apenas dois. 

A entrevistada é formada em Terapia Ocupacional, pela PUC Campinas, com 
pós-graduação na mesma área de sua formação e aperfeiçoamento em Neurologia 
Neuroinfantil. Tem também em seu currículo, uma especialização em Saúde da Fa-
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mília e mestrado em psicologia na USP Ribeirão. Atualmente faz doutorado na Uni-
fesp - São Paulo.

Durante a entrevista foram abordados diversos assuntos de suma relevância 
para o estudo, bem como as metodologias adotadas por ela em seus projetos e a rela-
ção enquanto docente com os alunos.

Ao longo da conversa, a entrevistada explicou sobre os projetos da Universidade 
que leciona e como funciona o encaminhamento dos alunos neles. 

 “... Nós temos 6 cursos, Educação Física, Psicologia, Nutrição, 
Serviço Social, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. E a gente tem 
os eixos dos cursos, cortando esses eixos, nós temos três eixos 
que são perpendiculares e abarcam todos os cursos e eles acon-
tecem no primeiro, segundo e terceiro ano. Eu faço parte de um 
desses eixos que é o trabalho em saúde, que ele tem no primeiro, 
segundo e terceiro ano. É o momento em que a gente junta to-
dos esses alunos e o trabalho de quarta-feira à tarde, num grupo 
de doze alunos, tudo misturado, de todos os cursos. Eu e mais 
uma professora, a gente trabalha num contexto de levar para o 
aluno as possibilidades de ter um atendimento interprofissional, 
discutir o caso em uma unidade básica de saúde. O trabalho é 
mais focado na atenção básica. Tem uma coisa na saúde mental, 
mas o enfoque é mais na saúde. Os outros eixos são da área mais 
biológica, que é mais forte no primeiro e no segundo ano, mas os 
alunos trabalham todos juntos, tudo misturado, é bem interes-
sante. Aqui a gente não tem biologia, anatomia, separado, é tudo 
junto. E o eixo inserção social, que é o eixo que tem primeiro e 
segundo ano, onde os alunos acompanham algumas vezes a TS 
(Trabalho e Saúde), mas com a visão mais social. Nesses eixos 
são momentos onde os alunos estão juntos. Os alunos do cam-
pus inteiro, não fica separado os cursos, então os alunos estão o 
tempo inteiro interagindo.”

Também foi abordado sobre a produção de conhecimento em sua área, sendo 
pesquisador, no seu caso gerando conhecimento com aqueles que ela trabalha, que 
nas extensões são mais com os alunos do que com a população beneficiada. Mas, é 
claro, sem esquecer do público alvo, que fazem parte do conhecimento que é apresen-
tado aos discentes. As extensões são realizadas em campo, como hospitais, Unidade 
Básicas de Saúde, e assim ampliam o conhecimento do que acontece fora de uma sala 
de aula da Universidade.

Quanto à metodologia utilizada, a entrevistada contou que: 
“Como tudo aqui na Universidade a gente é tendencioso para 
metodologias ativas. A gente tem um embasamento no Pau-
lo Freire, muito forte, para dar conta. E como a gente trabalha 
muito isso com aluno na sala de aula, nesse formato, as exten-
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sões também acabam sendo dessa forma. Vai além da sala de 
aula. Mesmo por que a sala de aula, não é só a sala de aula, é 
o orquidário, é a praia, é a rua. Esse modulo do primeiro ano 
a gente anda em tudo quanto é lugar, a gente faz aulas em vá-
rios lugares. E isso já vai contribuindo. Então assim, você pode 
perguntar aqui na [Universidade], eu acredito que 85% trabalha 
com a metodologia ativa e tem um cunho bem integrado com o 
Paulo Freire.”

Ao conversamos sobre o foco da Inclusão Social, base de suas pesquisas, foi co-
mentado que a Inclusão não está ligada somente a deficiência, mas deve ser utilizada 
a todos que não conseguem ser incluídos na sociedade, como por exemplo, morador 
de rua, prostituta, idosos, pessoas de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade. 

“Eu acho que o processo de inclusão se dá em vários contextos, 
pode ser na graduação, na pesquisa, em todo contexto. Eu acho 
que a minha realidade é voltada o tempo todo para isso, a gente 
pode fazer algo que pode incluir todas essas pessoas.”

A entrevistada discorreu também sobre a importância de ter os alunos com ela 
nesses projetos, dando muito valor em mostrar para eles a realidade em que mui-
tos vivem e dessa forma incentivando-os a se interessar cada vez mais pela área de 
pesquisa. Para ela a Ciência vai além da sala de aula e pode ser abordada em vários 
âmbitos da sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado é possível concluir que é um tema pouco debatido, 
e de difícil acesso, visto a pequena quantidade de estudos com esta proposta. Porém, 
é uma realidade a ser enfrentada por alguns indivíduos e comunidades. Infelizmente, 
essa exclusão está longe de ser erradicada, ainda mais em um país que as diferenças 
são vistas claramente. E que pouco se investe em Políticas Públicas na área da inclu-
são dentro da educação.

Contudo, também deve-se dar voz aos projetos que apoiam pessoas nessas con-
dições, é um trabalho árduo e que demora tempo para apresentar mudanças e cada 
vez mais difícil, sendo bastante limitado pelo atual governo. Mas, ao produzir conhe-
cimento em uma população excluída é fazer com que ela ande com as próprias pernas 
e tenha algum espaço no mundo, seja ele a esquina do próprio bairro. 

 Ao longo dos últimos anos passamos por diversas perdas quando falamos de 
Inclusão Social, fomos de Lula à Bolsonaro, da política de inclusão ao autoritarismo. 
São tempos difíceis para um estudo como o atual, porém é necessário ir além, porque 
é dessa forma que se faz política.

Por outro lado, nesse cenário de crise, é possível indagar acer-
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ca da possibilidade de que pesquisadores e acadêmicos […], 
possam votar-se para as populações historicamente excluídas 
o que exigiria, inclusive outras formas de financiamento. Essa 
alternativa tem um longo caminho a ser percorrido, que pode 
ser construído, inclusive a partir das experiências já existentes. 
(MONFREDINI, 2018, p.40)

     Por isso, em tempos de luta ainda haverá resistência, principalmente 
no campo da Educação, às populações historicamente excluídas não po-
dem se calar, os pesquisadores também não, muito menos a educação. 
Enquanto houver força a inclusão existirá. 
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RESUMO

Uma vez que, segundo a Agência da ONU para Refugiados (2017), o mundo 
vive hoje sua maior crise migratória, é de grande importância que se realizem 
pesquisas para a criação de políticas públicas cada vez mais eficazes para li-
dar com a problemática em questão. O foco da pesquisa foi identificar quais 
as políticas públicas já existentes para refugiados e de que forma os mesmos 
podem obter auxilio no Brasil. Assim buscou-se investigar qual a situação dos 
refugiados que se encontram na Baixada Santista especificamente, onde mo-
ram, em que trabalham, se obtém algum tipo de ajuda, seja de organizações 
governamentais, do terceiro setor ou até mesmo da própria população. A 
investigação foi realizada através de pesquisa de natureza exploratória. O 
processo de pesquisa exploratória envolve pesquisa em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos, bem como entrevis-
tas com pessoas envolvidas no tema pesquisado e por fim será feita análise 
de dados para que se levante dados acerca do que foi proposto investigar. 
Primeiro foram realizadas pesquisas em banco de dados, reportagens, ONGs, 
igrejas, etc. Em uma segunda etapa algumas pessoas, possíveis refugiadas foram 
abordadas na rua, estabelecendo antes algum contato e confiança para que as 
entrevistas possam ser realizadas futuramente.

PALAVRAS-CHAVE

Psicologia, Refugiados, Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

São refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de 
fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opi-
nião política ou participação em grupos sociais, e que não possa (ou não quei-
ra) voltar para casa. Posteriormente, definições mais amplas passaram a considerar 
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como refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos arma-
dos, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos.

O mundo vive hoje sua maior crise migratória já registrada na história. No fim 
de 2016, cerca de 65,6 milhões pessoas foram obrigadas a abandonar seus locais 
de origem por conta de conflitos diversos – foram mais de 300 mil na comparação 
com o ano anterior. Isso significa que 1 em cada 113 indivíduos no planeta foi 
forçado a se mudar para manter suas chances de viver de maneira digna. Assim, o 
número de refugiados se tornou o mais alto de todos os tempos. A lei brasileira, 
inclusive, é considerada uma das mais avançadas sobre o tema, de acordo com a 
Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados.

Um refugiado tem direito a buscar refúgio em um lugar seguro. A proteção 
internacional abrange mais do que a segurança física, e os refugiados gozam dos 
direitos econômicos e civis básicos que qualquer outro individuo, incluindo a 
liberdade de pensamento, a liberdade de deslocamento e a não sujeição à tortura 
e a tratamentos degradantes. Os refugiados também têm determinadas obrigações, 
entre elas a de respeitar as leis do país que os acolhem. O ACNUR se esforça 
para assegurar que os refugiados possam se tornar autossuficientes o mais rápido 
possível, o que pode demandar atividades convencionais geradoras de rendas ou 
projetos de formação profissional.

Dentre as fontes de sofrimento que ameaçam o ser humano, Freud (2010) 
destaca três: o poder devastador e implacável das forças da natureza, a ameaça 
de deterioração e decadência que vêm de nosso próprio corpo, e o sofrimento 
advindo das relações entre os humanos. O sofrimento advindo desta última fonte 
talvez seja mais penoso do que qualquer outro, embora tenda a ser considerado 
como um acréscimo gratuito que poderia facilmente vir a ser resolvido. O prin-
cípio de prazer, deste modo, revela-se irrealizável. Mesmo assim, segundo Freud, 
não podemos e nem devemos abrir mão de nossas reivindicações de felicidade. 
Para Alves, 2001 o homem busca a sua adaptação através de resposta, mesmo que 
esta não preencha as suas necessidades básicas e afetivas.

O Brasil possui características singulares no que diz respeito à recepção de 
refugiados, imigrantes e apátridas. Na “Cartilha para Refugiados no Brasil”, cons-
tam todos os direitos que estas pessoas aqui possuem. Entre estes direitos estão o 
da “não devolução” – isto é, os refugiados não podem ser devolvidos para países 
que ameacem sua vida ou integridade 

física -, “não discriminação”, direito ao trabalho, direito ao livre trânsito pelo 
território brasileiro, e direito a não sofrer violência sexual ou de gênero, direito à 
saúde, entre outros.

Assim, essa pesquisa visou, através de entrevista individual, identificar 
como está ocorrendo a adaptação do refugiado, de ambos os sexos, com idade de 
no mínimo 18 anos e que chegou ao Brasil há no máximo um ano e que reside na 
Baixada Santista, nos municípios de Santos e Guarujá, bem como os motivos que os 
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levaram a chegar na região. Desta forma, busca-se fazer uma contribuição para que 
novas perspectivas em relação à garantia de direitos dos refugiados sejam toma-
das, auxiliando no questionamento a respeito dos serviços sociais vigentes e de 
que maneira podem ser aperfeiçoados para que se tornem mais eficazes.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O método utilizado na pesquisa foi o estudo de natureza qualitativa e ex-
ploratório, com delineamento em pesquisa bibliográfica e de campo. Segundo 
Gil (2002), a pesquisa exploratória pode ser definida como uma pesquisa com 
propósito de proporcionar familiaridade com o assunto pesquisado para assim 
torná-lo mais explícito e construir hipóteses. O processo de pesquisa bibliográfica 
envolveu pesquisa em material já elaborado, constituído principalmente de livros 
e artigos científicos pesquisado em bases de dados eletrônicas, mas também de 
reportagens da região, sites governamentais e do terceiro setor.

Foram elaboradas as perguntas para a entrevista semiestruturada que foram fei-
tas com ao menos 10 refugiados presentes na Baixada Santista, para que se investigue 
a atual situação e de quais recursos dispõem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um refugiado é um indivíduo que deixa sua pátria em busca de proteção e 
acolhimento, por temor de perseguição seja por raça, religião, nacionalidade, opi-
nião política, grupo do qual participa, orientação sexual ou até por violação grave de 
direitos humanos em seu país.

Alguns dos direitos dos refugiados no Brasil são direito a não ser deportado 
para fronteira de território onde sua segurança e liberdade estejam ameaçados, a não 
penalização e discriminação, e direito a documentações provisórias, trabalho, livre 
trânsito pelo território, educação, saúde e livre prática religiosa.

Já os deveres dos refugiados configuram-se em respeitar as leis e pessoas do 
país, renovar seu protocolo provisório de solicitação de refúgio na Policia Federal e 
mantê-lo sempre atualizado, e manter dados de domicilio atualizado no CONARE e 
Policia Federal.

No Brasil existe a Lei 9.474 de 1997 que rege os mecanismos de refúgio no 
país. A partir dessa lei, criou-se o CONARE, um órgão colegiado, vinculado ao 
Ministério da Justiça que reúne segmentos da área governamental, da sociedade 
civil e das Nações Unidas.

Os pedidos de refúgio são analisados e deliberados pelo CONARE, sen-
do o órgão também é responsável por formular políticas e normas a respeito de 
esclarecimento dos direitos de refúgio no Brasil em parceria com o Ministério 
da Justiça e Policia Federal (que tratam de etapas do processo de refúgio que 
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envolvem questões legais). Instituições como Caritas Arquidiocesana do Rio de Ja-
neiro (CARJ) no Rio de Janeiro; Caritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) em 
São Paulo; e Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) em Brasília, são 
organizações da sociedade civil parceiras da ACNUR (Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados) no Brasil para que os direitos relacionados a moradia, 
informação, trabalho, saúde, educação, documentos e até encaminhamentos sejam 
garantidos aos refugiados.

Algumas das Instituições que auxiliam refugiados na região de Santos/SP são 
a Cúria Diocesana de Santos e a Universidade Católica de Santos, as quais, através de 
programas de assistência aos refugiados, podem auxiliá-los no processo de adapta-
ção, oferencendo estudos ou até mesmo auxílio financeiro.    
Em relação à saúde mental do refugiado, um dos cuidados é o atendimento por 
profissionais preparados para lidar com tais problemas sob uma perspectiva que 
considere as diferenças culturais e experiências traumáticas pelas quais o indiví-
duo foi exposto antes de chegar ao Brasil.

Em relação a etapa de entrevistas, para coletas de dados mais específicos acerca 
da situação dos refugiados na Baixada Santista, estabeleceu-se contato com ape-
nas dois refugiados, residentes da cidade de São Vicente/SP e com uma organi-
zação sem fins lucrativos que auxilia refugiados haitianos que se encontram na 
região. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Baixada Santista, no momento, existe um número significativo de refu-
giados do Haiti na cidade de Santos e da África no município de Guarujá (Vicente 
de Carvalho).   Devido à inexistência de política públicas na região somente servi-
ços isolados, como da Cúria Diocesana de Santos, Cátedra Sergio Vieira de Mello 
, Universidade Católica de Santos, com bolsas de estudos para os refugiados e 
algumas Ongs que desenvolvem ações isoladas.

Conforme Ryad Simon (1989), adaptação é o “... conjunto de respostas de 
um organismos vivo, em vários momentos, a situações que o modificam, permitindo 
manutenção de sua organização (por mínima que seja) compatível com a vida.” 
(p.14).

Sendo assim, faz-se necessário um suporte, para que indivíduos que estão so-
frendo por ter que deixar sua pátria, consigam lidar com a fase de adaptação com 
menos sofrimento. É essencial um maior investimento em políticas públicas de aco-
lhimento a refugiados, uma vez que esses se encontram dispersos e não existe um 
serviço unificado onde possam buscar auxílio. “O Brasil é considerado acolhedor, 
mas a prática desfaz parte dessa imagem. Ao chegar aqui, o refugiado recebe papéis 
da Polícia Federal para permitir sua circulação. Porém, emprego e abrigo são difíceis”, 
afirmação de uma refugiada em entrevista para o Jornal A Tribuna (30.04.2017).
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Para que se dê continuidade a essa pesquisa, é necessário que se tenha um 
olhar crítico a respeito da realidade atual na região da Baixada Santista acerca da 
situação dos Refugiados, além de sensibilidade ao abordá-los para que entrevis-
tas sejam realizadas, uma vez que ao buscar por pessoas em situações especificas 
de refúgio, terminamos por encontrar pessoas que possivelmente não são refu-
giadas, mas sim imigrantes, fazendo com que sintam desconfiança. As entrevistas 
devem ser pautadas no respeito aos direitos dos refugiados, serem feitas de forma 
ética e cuidadosa, de forma que se esclareça todos os pontos necessários antes de 
sua realização e dê suporte ao indivíduo depois se necessário. Para que se apliquem 
intervenções, é preciso um contato direto e parceria com instituições que já lidam 
com refugiados e possuem programas de auxílio aos mesmos.
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RESUMO

Devido ao crescimento das cidades e a interligação entre essas através de ro-
dovias surgiram diversas passagens em nível para transpor as vias ferroviárias. 
A execução de serviços de manutenção nas passagens em nível provoca a in-
terdição nos dois modais, afetando o transporte de cargas e o deslocamento 
da população. Desse modo os serviços devem ser executados no menor tem-
po possível. O presente trabalho analisou a implantação de uma ferramenta de 
planejamento de serviços de manutenção de cinco passagens em nível de uma 
concessionária ferroviária. No trabalho aplicou-se uma pesquisa quali-quanti-
tativa pois o estudo partiu de uma análise de dados coletados com base em 
diversos instrumentos de pesquisa. A partir da implantação da ferramenta fo-
ram observadas reduções de 53% no tempo de planejamento, 75% na taxa de 
retrabalho, 91% no tempo de atraso total, 95% do tempo de atrasos ferroviários 
e 80% no número de ocorrências. O estudo comprovou que a introdução de 
uma ferramenta de planejamento e a padronização nos processos de execução 
da manutenção das passagens em nível contribuíram para a redução do tempo 
de interdição nas vias.

PALAVRAS-CHAVE

Ferrovia, passagens em nível, manutenção.

1. INTRODUÇÃO

No transporte ferroviário os serviços devem ser realizados com qualidade, se-
gurança e dentro do prazo estimado, além de ser necessário um preço competitivo 
com relação ao modal rodoviário, que é o principal concorrente. Para que isso seja 
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possível é necessário que aja a manutenção da malha ferroviária.
Para realizar a manutenção de uma extensa malha ferroviária é necessário um 

planejamento muito bem elaborado, pois na maioria das manutenções realizadas em 
uma linha férrea é interrompida a movimentação de trens, que não podem trafegar 
em via adjacente, como ocorre no transporte rodoviário. Por isso as manutenções 
em passagens em níveis, que são as interseções entre as vias tornam-se ainda mais 
críticas pois interferem nessas duas vias. Portanto a manutenção em PN deve ser rea-
lizada com a maior qualidade e menor tempo possível, uma vez que além de provocar 
a paralisação no tráfego ferroviário, causam a paralisação em estradas e avenidas, 
trazendo transtornos para as empresas que têm seus veículos de cargas impedidos 
de passar.

O presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da implantação de 
uma ferramenta de planejamento dos processos de manutenção de passagens em ní-
vel que foi elaborada para uma concessionária de transporte ferroviário.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Neste trabalho foi utilizada uma pesquisa do tipo quali-quantitativa, pois o es-
tudo partiu de uma análise de dados coletados com base em diversos instrumentos 
de pesquisa, como também na descrição do processo de implantação da ferramenta 
e seus impactos, que foram, por sua vez, avaliados, medidos e comparados com a 
situação anterior. 

Quanto à técnica de coleta de dados, o trabalho é classificado como uma pesqui-
sa-ação, envolvendo entrevistas, observação e pesquisa bibliográfica, pois o estudo 
envolveu um processo real visando solucionar um problema, contribuindo para fins 
práticos em um pequeno espaço de tempo. As entrevistas foram realizadas de forma 
não-estruturada na qual o entrevistador teve a liberdade para desenvolver cada situ-
ação em qualquer direção que considerou mais adequada.

A partir do levantamento bibliográfico foram realizadas entrevistas com os se-
tores envolvidos diretamente na manutenção de PN. Os dados levantados foram uti-
lizados para a construção da ferramenta, que foi desenvolvida por meio do software 
Excel. Esse instrumento foi empregado como teste piloto  com o intuito de verificar 
a funcionalidade e identificar possíveis falhas. Após esses testes a ferramenta foi im-
plantada para a manutenção das PN em ramais operados pela concessionária, situa-
das no Estado de São Paulo. 

Os dados coletados foram utilizados posteriormente para uma comparação en-
tre as manutenções realizadas antes e depois da implantação da ferramenta. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a implantação da ferramenta o tempo de planejamento diminuiu de 43 
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para 20 dias, o que representou redução de 53,5%, conforme revela a Figura 1. Essa 
melhoria pode ser atribuída pela maior eficiência das informações que passaram ser 
padronizadas, de forma a reduzir o tempo do planejamento das manutenções. 

Figura 1 – Tempo de planejamento

Fonte: autores

Consequentemente com a redução no tempo de planejamento, o retrabalho re-
duziu em 75%, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Taxa de retrabalho antes e depois da ferramenta.

Fonte: autores

Observou-se também uma otimização de 18% no tempo de execução das ma-
nutenções, mas consideramos o ganho ainda maior, uma vez que o tempo médio an-
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tes da implantação englobava os atrasos, que estavam relacionados à falta de material 
e à falha na comunicação entre as partes envolvidas.

Em todos os serviços de manutenção executados anteriormente se verificou 
atrasos, enquanto que após a introdução da ferramenta em apenas um evento ocor-
reu atraso, por conta do noviciado do procedimento. A melhoria contínua no pro-
cesso pode levar a ausência de atrasos,permitindo assim uma elevada confiabilidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo comprovou que um planejamento eficaz e a padronização dos proces-
sos são fundamentais para que os serviços de manutenção de PN sejam realizados no 
menor prazo. A partir da implantação da ferramenta foram definidas datas, quanti-
dades especificidade de materiais e equipamentos, bem como o número assertivo de 
horas de interdição nos trechos. Consequentemente, o número de atrasos diminuiu 
consideravelmente, tendo reduzido o tempo de parada não programada de circula-
ção de trens. Trazendo para o âmbito de dados quantitativos, foram observadas re-
duções de 53% no tempo de planejamento, 75% na taxa de retrabalho, 91% no tempo 
de atraso total, 95% do tempo de atrasos ferroviários e 80% no número de ocorrên-
cias. Dessa forma, a implantação da ferramenta de planejamento contribuiu para a 
otimização do processo de manutenção de PN localizadas no domínio da empresa 
estudada, evitando assim os impactos nos trânsitos urbano e rodoviário, que geram 
transtornos à população. 
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RESUMO

Possuindo uma metodologia com foco de objetivos semanais a serem alcan-
çados, o foco era criar um programa capaz de gerar ondas Ultra-Wide-Band 
(UWB) usando sistemas puramente open source. Pesquisas em livros, sites, fó-
runs foram desenvolvidas para encontrar uma linguagem capaz de trabalhar 
tanto com o digital, quanto com o analógico. Sabemos que a linguagem VHDL 
e o Verilog conseguiriam fazer este trabalho, mas, infelizmente as mesmas são 
linguagens comerciais, foi necessário recuar alguns passos para procurar uma 
linguagem que ao menos possa dar suporte na criação. Com o desenvolvimento 
da pesquisa, foi encontrado o icarus verilog, que seria capaz de simular a utili-
zação de uma linguagem HDL, como o Verilog. Contudo, como a utilização de 
mixed signals, seria extremamente necessária neste projeto, seria necessária a 
capacidade de estender suas capacidades para trabalhar tanto com o lado analó-
gico, quanto com o lado digital, no caso, foi encontrado uma forma de simular 
a utilização do Verilog-AMS utilizando este mesmo sistema. Foi montada toda 
a área de trabalho necessária para criação do gerador e este artigo demonstra 
como montá-la e no futuro pretende utilizar o mesmo para criação do gerador 
utilizando apenas sistemas open sourcers.

PALAVRAS-CHAVE

Verilog-AMS, UWB, Mixed Signals.

1. INTRODUÇÃO

Os sinais mistos (mixed signals) como uma definição, é uma forma de criar sis-
temas que trabalham tanto com circuitos analógicos, quanto com portas lógicas digi-
tais, isso é o básico do Verilog-AMS, tornando a mesma uma ferramenta necessária 
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para criar esse gerador. A Ultra-Wide-Band (UWB) é uma técnica de comunicação 
que utiliza sistemas sem fio, sendo desenvolvida para comunicação segura nas áreas 
militares. Como podemos ver em muitos artigos sobre UWB, como escrito pelo LP-
CIAD, A Pseudo-Raised Cosine IR-UWB pulse generator with adaptive PSD using 
130nm CMOS process, podemos ver que na figura 5 do artigo, que utilizamos cir-
cuitos inversores com muita frequência, no caso, poderíamos melhorar esse método 
utilizando o Verilog-AMS.

Um problema que temos em simuladores e programas que compila o Verilog e o 
Verilog-AMS é normalmente caro, tornando estudantes e desenvolvedores um pouco 
mais desanimados em desenvolver. Nesse caso, decidimos usar apenas aplicativos 
open source. sistemas de origem para mostrar que você pode desenvolver os sistemas 
Verilog e Verilog-AMS sem software comercial.

Acreditamos que usando sinais mistos com uma linguagem de descrição de har-
dware como o Verilog-AMS, uma extensão do Verilog capaz de trabalhar com sinais 
analógicos e digitais, poderíamos ser capazes de gerar o pulso UWB.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Como um primeiro passo, foi feito uma pesquisa de todas as ferramentas que 
poderiam funcionar com os sistemas VHDL ou Verilog como uma possibilidade de 
se estender a VHDL-AMS e Verilog-AMS.

Entre duas ferramentas, MyHDL e Icarus Verilog, o MyHDL foi descartado, 
apesar de contar com o suporte da linguagem de programação bem usada hoje em 
dia como Python, mesmo atualizado para utilizar o Python 3, não possuía uma ex-
tensão para Verilog-AMS ou VHDL-AMS.

Após este teste, podemos dizer que os sinais mistos podem ser usados   com fer-
ramentas como VHDL, no entanto, a falta de sistemas open source que trabalham 
com ele, tornou mais interessante o Verilog e o Verilog-AMS, que possuem outras 
opções como Icarus Verilog.

Icarus Verilog foi um simulador e ferramenta de síntese do Verilog, tendo como 
escritor principal o compilador Stephen Williams. É um software open source Veri-
log. Simulando padrões HDL e incluindo interfaces C / C ++ padrão. O compilador 
pode gerar um formulário intermediário chamado vvp assembly e para síntese, o 
compilador gera uma netlists no formato desejado.

Iverilog é apenas um intérprete da linguagem de descrição de hardware, funcio-
na como um compilador. Para trabalhar com os sinais mistos, ele precisa da contri-
buição de outros programas, como NGSpice – mixed signal simulation, Yosys – Veri-
logy RTL synthesis, graphviz e o GTKWave para simular o Verilog-AMS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Para testar o desempenho do Iverilog, o primeiro teste foi criar um código in-
versor, dando o nome de inv.v, e no terminal Linux, apenas chamar o Iverilog inv.v. 
felizmente por ser um código simples e feito para teste, o mesmo conseguiu ser exe-
cutado tranquilamente, conseguindo um resultado agradável obtido pelo simulador

O código criado foi o:  

O segundo teste foi a criação de um clock que se dividiria em 2 em após alguns 
nanos segundos, com isso ser capaz de ver as ondas criadas e montar o diagrama de 
tempo utilizando o GTKWave Fig 1. A aplicação foi um sucesso criando dois tipos 
de códigos diferentes, um modulo para a criação do dos clocks, e o outro para que 
fizesse sua divisão, o resultado de seu diagrama de tempo de funcionamento e suas 
ondas foram:

Figura 1 - Teste clock dividido por dois, executado no icarus verilog, ondas lidas pelo GTKWave.

Fonte: Retirada do computador do autor.

Seguindo o mapa demonstrado pela Isotel Fig 2, os demais resultados adquiri-
dos como o mapeamento utilizando o Yosys e o Graphviz Fig 3, foram aplicados para 
a finalização do e a conclusão da criação de um local de trabalho para inicialização do 
possível gerador UWB utilizando os programas puramente Open Source.

module inv (input A, output B);
wire A;
wire B;
assign B = ~A;
endmodule
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Figura 2 – Mapa conceitual de simulação de sinais mistos.

Fonte: ISOTEL. Mapa de simulação de sinais mistos. Disponivel em: <https://www.isotel.eu/mixedsim/
intro/concept.html>.

Figura 3 – Mapa Finalizado pronto para ser executado com o NGSpice [8], pronto para ser traba-
lhado com sinais mistos.

Fonte: o autor.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, poderia dizer que necessitaria de um pouco mais de tempo para ana-
lisar a finalização com o NGSpice para uma inicialização do gerador utilizando esse 
tipo de linguagem, inicialmente o foco de criar um local para que o mesmo gerador 
seja começado a ser criado se tornou necessário em um momento onde o próprio 
mercado não tinha em sua disposição uma ferramenta que não seja comercial. Con-
tudo a criação é realmente possível e o local de gerar o mesmo pode ser montado 
unicamente seguindo os passos provados por aqui.
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RESUMO

Na cidade de Santos, o processo de formação do tecido urbano caracterizou-se 
de forma diferente conforme a cidade foi ocupada, ao longo do século XX, ge-
rando uma certa heterogeneidade, que prejudica a conectividade e integração 
entre modos de deslocamento, principalmente da população de menor renda ao 
tecido urbano, que utiliza modos ativos de deslocamento com mais frequência. 
Nas décadas de 1950 e 1960, devido ao processo de industrialização brasileira, 
que impactou o Porto de Santos e formou o parque industrial de Cubatão, hou-
ve um expressivo aumento da população, resultando na ampliação da área urba-
nizada da cidade. Essas áreas mais afastadas da orla, como a Zona Noroeste e os 
morros, foram ocupadas pela população de baixa renda, enquanto a maior parte 
da classe média consolidou-se na Zona Leste da cidade. O processo de formação 
do espaço urbano da Zona Noroeste foi realizado por diferentes agentes pú-
blicos e privados, por meio de loteamentos e condomínios, resultando em um 
desenho urbano monofuncional e fragmentado, além de caracterizar-se pelo 
baixo nível de conectividade do tecido urbano e falta de infraestrutura e oferta 
de equipamentos públicos insuficientes. Assim, esta pesquisa teve o objetivo de 
compreender no tocante à morfologia, como se deu esse processo, suas origens 
e transformações ao longo do tempo de formação dessa área da cidade, em fun-
ção da vida urbana na forma qualitativa e quantitativa. Neste sentido, procu-
rou-se estudar a legislação federal e municipal de uso, ocupação e parcelamento 
do solo urbano, para avaliar sua importância nesse processo. Os procedimentos 
metodológicos utilizados na pesquisa são: estudo da bibliografia sugerida; le-
vantamento e análise das plantas originais dos loteamentos e condomínios da 
Zona Noroeste de Santos; pesquisa de referências para análise; sistematização 
dos dados recolhidos através de fichas; produção de mapas para comparação e 
análise da morfologia.



264

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PALAVRAS-CHAVE 

Desenho urbano. Mobilidade Urbana. Santos/SP. 

1. INTRODUÇÃO

A Zona Noroeste, que segundo o Censo Demográfico de 2010 possuía 83,095 
habitantes, foi expressivamente ocupada a partir dos anos de 1950, e seu processo de 
parcelamento se deu por meio de diferentes agentes loteadores públicos e privados, 
ocasionando a formação de um tecido urbano desorganizado e fragmentado, posto 
que não atendeu a um plano global de ocupação. As mudanças ocorridas nas normas 
de parcelamento, além da falta da aplicação de um marco legal viário, contribuíram 
para que seu desenho urbano não tivesse continuidade. Na verdade, foram os prin-
cipais eixos viários que estruturaram esta ocupação, como a Av. Nossa Senhora de 
Fátima, construída sobre o aterro da antiga Linha 2 de bonde, que ligava o Centro de 
Santos a São Vicente, assim como as avenidas que ladeiam os canais construídos pela 
Progresso e Desenvolvimento de Santos (Prodesan), empresa municipal, na década 
de 1970.

O uso do solo da Zona Noroeste caracteriza-se pela monofuncionalidade, já que 
é majoritariamente residencial, excetuando-se os mencionados eixos estruturadores 
que concentram um terciário com baixo potencial de empregabilidade. Contudo, so-
bretudo nos bairros Chico de Paula, Alemoa e Saboó, o uso residencial divide o terri-
tório com atividades portuárias e retroportuárias, hoje com alto nível de automação 
e empregabilidade insuficiente para atender a população da Zona Noroeste. Neste 
aspecto, os distintos zoneamentos de uso do solo que incidiram sobre esta região, 
desde a década de 1950, todos de inspiração funcionalista, tiveram papel de destaque 
na produção do padrão monofuncional.

A falta de polos de trabalho e insuficiência de equipamentos públicos, acarreta 
consequentemente uma série de impactos na Zona Noroeste, como sobrecarga dos 
sistemas viário e de transportes, que conectam com a Zona Leste da cidade e a di-
ficuldade do desenvolvimento de outros tipos de atividades econômicas na região. 
Portanto, há necessidade de um estudo de seu processo de formação, juntamente 
com uma análise morfológica comparativa de seus padrões de parcelamento do solo, 
de acordo com o histórico de ocupação e suas mudanças normativas, visando chegar 
à uma conclusão para que assim, o projeto de pesquisa possa ter continuidade.

A metodologia usada baseou-se principalmente em um fichamento da maioria 
dos loteamentos e condomínios implantados na Zona Noroeste, com produção de 
mapas, localizando tais loteamentos e identificando-os de acordo com suas normas, 
além do estudo da bibliografia sugerida no início da pesquisa. O levantamento só foi 
possível com a colaboração dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura e Edifi-
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cações de Santos.
Esse trabalho tem como objetivo estudar o processo de urbanização da Zona 

Noroeste de Santos, baseando-se em um estudo feito através do levantamento de 
seus loteamentos e condomínios realizado na Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Edificações de Santos, juntamente com a colaboração de seus funcionários.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A metodologia consistiu, inicialmente, no planejamento da pesquisa e, em se-
guida, na leitura e estudo da bibliografia sugerida pelo orientador. Após essas etapas, 
realizou-se o levantamento dos empreendimentos da Zona Noroeste, a serem estuda-
dos, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações de Santos (SIEDI), 
para posteriormente ser elaborada sua sistematização por meio de um fichamento. 
Houve também a elaboração de mapas para análise comparativa dos empreendimen-
tos e análise geral do tecido urbano da região selecionada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise socioespacial da Zona Noroeste

Comparando os loteamentos e condomínios quanto à legislação vigente na 
época de suas implantações, nota-se a falta de interesse da gestão pública de fazer 
com que a Zona Noroeste fosse uma região com o mesmo nível de acessibilidade e 
mobilidade que a Zona Leste da cidade. O próprio tecido urbano contribui para a se-
gregação socioespacial da região, pois é descontinuo devido à implantação de vários 
loteamentos anteriores ao Plano Diretor de 1968, quando a norma municipal não 
previa diretrizes de desenho urbano para a região. Em função disso, constatou-se a 
livre atuação dos diferentes agentes loteadores, que não produziam um tecido urbano 
de qualidade, inserindo o maior número de lotes possíveis na gleba a ser loteada e 
não se atentando à qualidade do desenho urbano, em especial quanto à caminhabi-
lidade. O Plano Diretor de 1968, por sua vez, devido ao zoneamento de uso, levou à 
concentração do terciário no eixo da Av. Nossa Senhora de Fátima, criando uma cen-
tralidade linear econômica na Zona Noroeste, resultando no restante da região com 
pouca diversidade de uso do solo. Por conta disso, a região, com exceção dos bairros 
portuários e retroportuários (Chico de Paula, Alemoa e Saboó) é caracterizada como 
uma área dormitório, visto que seus moradores trabalham em outras áreas não só da 
cidade, mas como da RMBS, pois a oferta de empregos é insuficiente na região.

A Lei de ZEIS, sancionada em 1992, embora fundamental para a fixação da 
população da baixa renda nos territórios populares, também não contribuiu para a 
integração plena das classes sociais de diferentes níveis na cidade, já que a maior par-
te de suas áreas não estão localizadas na Orla da praia, região onde há maior oferta de 
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equipamentos públicos e privados de qualidade. Além disso, a maioria dos projetos 
elaborados de acordo com a Lei de ZEIS são conjuntos habitacionais feitos pela Com-
panhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo (CDHU) 
ou pela Companhia Habitacional da Baixada Santista (COHAB St), empresa com 
participação de outros municípios da área central da região, mas sob controle do mu-
nicípio de Santos. Especialmente os projetos da CDHU não visam as especifi cidades 
de cada local a ser implantado, gerando um espaço público pobre.

Outra característica da Zona Noroeste é a falta de espaços públicos de lazer de 
qualidade, sejam eles praças ou espaços públicos socioeducativos. Embora alguns 
empreendimentos tenham reservado áreas para equipamentos desse tipo, muitas áre-
as verdes são fragmentadas e assim como alguns equipamentos comunitários, aca-
baram por ser degradados, devido à monofuncionalidade da área, que não garante o 
que Jacobs (1961) denominava “olhos da rua”. 

Na Figura 4 (numeração do relatório fi nal), há o mapa elaborado pela autora 
com a classifi cação da legislação vigente, em função do ano de implantação de cada 
um. No prosseguimento da pesquisa, este levantamento vai ser aperfeiçoado, pois 
ainda há loteamentos a serem estudados, cuja documentação não foi encontrada em 
pesquisa na Prefeitura.

Figura 4. Legislação Vigente dos Empreendimentos da Zona Noroeste de Santos.

Fonte: Elaborado pela autora com base no histórico de legislações de parcelamento do solo. (2019)

A Figura 5 (numeração do relatório fi nal) apresenta um mosaico elaborado de 
acordo com o levantamento realizado, indicando a localização de todos os empreen-
dimentos estudados e as respectivas normas de parcelamento vigentes na época de 
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implantação. Nas áreas onde não está indicado nenhum empreendimento, signifi ca 
que não foram encontradas informações ofi ciais sobre seu parcelamento.

Nota-se as distinções do tecido urbano. Os empreendimentos elaborados sob a 
vigência da Lei Municipal Nº 1.831/1956, têm desenho desconexo com o resto do te-
cido urbano e os lotes não têm continuidade com o desenho viário da Zona Noroeste. 
Já os empreendimentos implantados sob a vigência da Lei Municipal Nº 3.529/1968, 
que regulamentou o primeiro Plano Diretor da Cidade de Santos, têm um desenho 
mais retilíneo que condiz com o desenho viário implantado baseado no eixo viário 
da Av. Nossa Senhora de Fátima. Esse plano viário defi niu as conexões e vias mais 
atrativas comercialmente, contribuindo para a concentração da atividade econômica 
da região nestas. 

Em relação aos empreendimentos implantados após a aprovação da Lei de 
ZEIS, Lei Complementar Nº 53/1992, todos tratam-se de lotes condominiais para a 
população de baixa renda.

Figura 5. Mosaico elaborado de acordo com o levantamento e fi chamento dos loteamentos.

 Fonte: Elaborado pela autora com base no levantamento e fi chamento dos loteamentos. (2019)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa permitiu observar como, até 1868, data da aprovação do primeiro 
Plano Diretor de Santos, a ausência de regramento que orientasse o desenho do te-
cido urbano, no processo de implantação paulatina dos empreendimentos na Zona 
Noroeste, contribuiu para seu caráter fragmentado e heterogêneo, assim como os 
regramentos incidentes promoveram seu caráter monofuncional, concentrando o 
trânsito em poucos eixos viários, os quais encontram-se hoje totalmente saturados 
em horários de pico, sobretudo os de ligação com a Zona Leste da cidade. Também 
se observou a produção de um padrão viário que não levou a caminhabilidade em 
conta.

Mesmo após a aprovação deste plano, que estabeleceu diretrizes de parcelamen-
to do solo e de desenho do sistema viário, poucos foram os empreendimentos que 
atenderam integralmente essas diretrizes e, mesmo nesses casos, a conectividade do 
tecido e o padrão de caminhabilidade da região não apresentou melhoras substan-
ciais.

Com a aprovação da Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano, algumas áre-
as verdes e espaços para equipamentos comunitários foram implantados. Porém, a 
fragmentação desses espaços não contribuiu para a melhoria das condições gerais do 
sistema de espaços livres públicos da Zona Noroeste.

É importante ressaltar como no início de sua ocupação da região, a atuação 
dos agentes públicos e privados se deu de forma livre no tocante ao desenho dos 
empreendimentos. Verifica-se, ainda, como a visão segregacionista, que impediu a 
delimitação de ZEIS na área da Orla, contribuiu para a implantação de projetos em 
ZEIS na Zona Noroeste. Esta lei, embora fundamental por garantir a permanência de 
milhares de famílias nos morros e Zona Noroeste, além de orientar a implantação de 
vários empreendimentos habitacionais, não garantiu nível adequado de conectivida-
de e integração destes ao tecido urbano, contribuindo para seu aspecto fragmentado 
e desconexo.

A dificuldade de se obter dados precisos dos loteamentos e condomínios, junto 
aos órgãos públicos, esteve presente no levantamento, deixando lacunas na pesquisa, 
o que é demonstrado no mosaico elaborado de acordo com o fichamento realizado. 
Portanto, sem a pretensão de esgotar os levantamentos e as análises, entende-se que 
este trabalho contribuiu para apontar questões importantes no tocante à qualidade 
de vida nos bairros da Zona Noroeste de Santos, as quais poderão ser aprofundadas 
em nova etapa da pesquisa, a medida em que novos dados e informações forem sur-
gindo.
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RESUMO

A disposição final de efluentes oriundos da indústria têxtil é um dos maiores 
problemas ambientais enfrentados na atualidade, sendo que esses efluentes des-
cartados sem o tratamento adequado podem causar diversos danos ambientais 
e socioeconômicos. A presente pesquisa visa avaliar a utilização da biomassa 
da borra de café como adsorvente no tratamento de efluente com o corante 
Verde Malaquita. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, 
gerando uma grande quantidade de resíduos da borra de café. No processo de 
adsorção foram utilizadas quantidades variadas de biomassa (1g, 1,5g e 2 g), de 
concentração do corante Verde Malaquita (0,01 g/L, 0,025 g/L e 0,050 g/L), e do 
tempo de agitação (5, 10 e 15 minutos), para análise dos melhores parâmetros. 
Analisou-se as amostras, após a agitação da solução com corante mais a biomas-
sa, no aparelho Espectrofotômetro UV-Vis. Foi possível obter a curva padrão 
do corante Verde Malaquita e sua equação da reta pelo método de regressão 
linear, para poder-se calcular a concentração final de corante e a porcentagem 
de corante absorvido pela biomassa em cada amostra. O estudo mostrou efici-
ência na maioria dos casos, atingindo resultados de aproximadamente 100% de 
adsorção. Os resultados demonstram ser um método sustentável que pode ser 
um excelente substituto dos métodos convencionais atuais, além de seu baixo 
custo de preparação da biomassa.

PALAVRAS-CHAVE

Efluentes 1, Biomassa 2, Café 3, Resíduos 4, Têxteis 5, Corantes 6.



272

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. INTRODUÇÃO

A contaminação da água, especialmente por efluentes industriais, tem sido um 
dos grandes problemas da sociedade atual já que põe em risco um recurso natural 
limitado e de extrema importância (BELTRAME, 2000). 

Um dos principais problemas encontrados no tratamento de efluentes têxteis é a 
sua remoção dos recursos hídricos, pois além do impacto estético, impede a entrada 
de luz no meio, o que retarda a atividade fotossintética e interfere no crescimento da 
biota aquática, pois os corantes podem ser tóxicos para os organismos aquáticos e 
trazer risco a saúde humana (GARG et al.,2004).

Os processos tradicionais de tratamento de efluentes têxteis contemplam coa-
gulação, floculação, decantação e adsorção, que apresentam eficiência na remoção de 
materiais particulados e em suspensão (FREIRE; FREITAS, 2010).

A borra de café é um resíduo que apresenta elevado teor de carbono, alta ho-
mogeneidade e baixo teor de cinzas, sendo características bastante desejáveis para a 
produção de carvões ativados (BANDOSZ, 2006).

Conforme dados da Organização Internacional do Café, existem cerca de 72 
países produtores do grão no mundo, sendo o Brasil o maior produtor e exportador 
mundial e o segundo maior mercado consumidor (SINDICAFÉ-MG, 2016; DE CAS-
TRO, 2009).

Assim, como todo resíduo, a borra de café se não tratada adequadamente pode 
causar impactos ao meio ambiente de diferentes maneiras. Isso se dá devido à elevada 
carga orgânica presente em sua composição contendo carboidratos, óleo, proteínas, 
taninos, cafeína e polifenóis (BOLIGON, 2015).

Nesse contexto, este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a eficiência 
de adsorção do corante têxtil Verde Malaquita, utilizando a biomassa da borra de café 
como adsorvente.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1  Preparo da Biomassa 

Uma parte da biomassa da borra de café foi doada pela cantina da Universidade 
Católica de Santos, e o restante através do uso pessoal. A borra de café foi coletada 
logo após o uso convencional e armazenada em recipientes de plástico, e então refri-
gerada para sua conservação. 

Tratou-se a biomassa para sua ativação química e melhor desempenho de ad-
sorção, utilizando a solução de NaOH (0,1 mol/L). Posteriormente, colocou-se 50 g 
de biomassa em um béquer de 500 ml, e com uma proveta, adicionou-se 200 ml de 
solução, agitando-se a mistura com auxílio de um agitador mecânico por 2 horas. 
Logo em seguida a mistura foi lavada com água destilada e filtrada com auxílio de 
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papel filtro, anel de filtração e funil de plástico. Devido à demora da filtração conven-
cional, optou-se por utilizar a bomba vácuo, obtendo bons resultados, logo após, o 
material foi espalhado com auxílio de uma espátula em uma bandeja de alumínio e 
levado à estufa a 110ºC por 24 horas. 

2.2  Preparo das Soluções

Inicialmente preparou-se uma solução padrão do corante Verde Malaquita na 
concentração 1 g/L, com auxílio de uma espátula metálica adicionou-se 0,5 g do co-
rante em pó a um béquer de 250 ml e pesou-se na balança analítica. Com uma pisseta 
adicionou-se uma pequena quantidade de água destilada e com auxílio de um bastão 
de vidro misturou-se para a diluição do corante. Em seguida o líquido foi adicionado 
ao balão volumétrico de 500ml, e completou-se com água destilada para homogenei-
zação.

A partir da solução padrão diluiu-se com auxílio de pipetas volumétricas, trans-
feriu-se respectivamente 50ml, 25ml e 10ml para um balão volumétrico de 1 L e 
completou-se com água destilada, para obter as concentrações 0,05 g/L, 0,025 g/L e 
0,01 g/L, e desta última diluiu-se novamente para as concentrações necessárias para 
realizar a curva padrão do corante Verde Malaquita, transferindo-se respectivamente 
10 ml, 20 ml, 40 ml, 50 ml e 60 ml para um balão volumétrico de 100 ml e completan-
do-se com água destilada. Desta forma, obteve-se as concentrações 0,001 g/L; 0,002 
g/L; 0,004 g/L; 0,005 g/L e 0,006 g/L. Todas as soluções foram armazenadas em reci-
pientes de vidro devidamente etiquetadas e refrigeradas para uso posterior. 

2.3  Preparo das Amostras

Realizou-se os testes combinando as variações de massas da borra de café (1,0 g, 
1,5 g e 2,0 g), as concentrações (0,01 g/L; 0,025 g/L e 0,050 g/L) e o tempo de agitação 
(5, 10 e 15 minutos). Cada teste foi realizado em triplicata para obtenção de dados 
mais precisos. 

Para o preparo das amostras, pesou-se as massas com auxílio de um béquer, uma 
espátula metálica e uma balança analítica, adicionou-se ao Erlenmeyer e com auxílio 
da proveta completou-se com 100 ml de solução, agitou-se no agitador magnético 
variando o tempo de agitação 5, 10 e 15 minutos. Logo após, filtrou-se com auxílio 
de suporte universal, anel de filtração, funil de vidro, filtro de papel e Erlenmeyer 
para separação da biomassa e do líquido, resultando ao final 81 amostras que foram 
armazenadas e refrigeradas em recipientes de vidro de 100 ml, para análise posterior. 

Logo após, foram feitas as amostras chamadas de branco, realizada do mesmo 
método, mas no lugar da solução com corante utilizou-se água destilada, resultando 
27 amostras de branco. Cada etapa foi realizada com materiais esterilizados para que 
não ocorresse interferência nos resultados. 
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2.4 Análise das Amostras

As análises foram realizadas no aparelho Espectrofotômetro UV-VIS, inicial-
mente calibrou-se o aparelho com as concentrações da curva padrão do corante 
Verde Malaquita, e anotou-se os dados de absorbância. Com auxílio de uma pipeta 
plástica transferiu-se as soluções do recipiente de vidro para a cubeta, encaixou-se a 
cubeta de forma correta no aparelho e realizou-se a leitura da absorbância de cada 
amostra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As amostras foram analisadas no aparelho Espectrofotômetro UV-VIS o qual 
oferece como resultado o índice de absorbância, inicialmente o aparelho foi calibrado 
com as soluções padrões 0,001 g/L; 0,002 g/L; 0,004 g/L; 0,006 g/L e 0,007 g/L. 

Com os dados obtido foi possível pelo método de regressão linear a criação de 
um gráfico (Concentração x Absorbância) e deste a curva padrão e sua equação da 
reta obtidos através da ferramenta Word. A partir da equação da reta e do índice de 
absorbância apresentado pelo aparelho pode-se calcular a concentração final de co-
rante presente na amostra.

Com a concentração final calculada e as concentrações iniciais conhecidas é 
possível relacioná-las e através de cálculos matemáticos obter a porcentagem adsor-
vida de corante pela biomassa (absorção). Devido a borra de café possuir uma colo-
ração escura torna-se necessário subtrair a Absorbância da amostra teste (biomassa 
mais corante) e Absorbância da amostra branco (biomassa mais água), para melhores 
cálculos de concentração final de corante.

Figura 1: Antes e depois da extração do corante. 

Fonte: Autoral (2019)
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A partir dos dados de porcentagem absorvida obtidos, calculou-se a média das 
triplicadas, os resultados foram dispostos na Tabela 1.  Demonstrando a extração em 
porcentagem de acordo com a variação do tempo de agitação combinado as concen-
trações e a quantidade de biomassa do café.

Tabela 1. Porcentagem de absorbância.

Fonte: Autoral (2019)

Para melhor visualizar os resultados, uniu-se todos os dados em um gráfico de 
barras (Gráfico 1), demonstrando a Taxa de extração em porcentagem de acordo com 
a variação do tempo de agitação combinado com as concentrações. Observa-se que 
cada amostra apresenta um comportamento diferente e que aumentando o tempo de 
agitação não necessariamente aumenta a taxa de extração como especulado. 

Gráfico 1: Variação da taxa de extração.

Fonte: Autoral (2019)

     

Concentração 
(g/L) 

Tempo de 
agitação 
(minutos) 

Massa (g) 

1g 1,5g 2g 

0,01 5 88,5 90,9 92,7 

10 95 96,8 94 

15 93,2 91,8 89,1 

0,025 5 94,9 95,5 95,5 

10 95,3 94,9 87,2 

15 96,3 93,0 92,9 

0,050 5 95,1 99,1 98,6 

10 99,8 100 100 

15 94,4 94,1 93,2 

 

 

80

85

90

95

100

105

5min 10min
0,01g/l

15min 5min 10min
0,025g/l

15min 5min 10min
0,050g/l

15min

Ta
xa

 d
e 

ex
tr

aç
ão

 (%
)

Tempo de agitação 

Variação da Taxa de Extração

1g 1,5g 2g



276

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Para a concentração 0,01 g/L os melhores resultados foram para o tempo de 
agitação de 10 minutos, pode-se observar que conforme a variação do tempo o com-
portamento dos dados apresenta-se completamente distintos, e a melhor taxa de ex-
tração foi de 96,79% com a combinação de 10 minutos e 1,5 g de biomassa. 

Para a concentração de 0,025 g/L, os melhores resultados no geral apresentados fo-
ram para o tempo de agitação de 5 minutos, o que se torna um atrativo pois um menor 
tempo de agitação significa menos gasto de energia no processo. O melhor resultado foi 
o tempo de agitação de 15 minutos combinado a 1 g de biomassa, outro atrativo impor-
tante, pois torna-se possível extrair uma maior quantidade de corante com menos massa. 

Os resultados para a concentração 0,050 g/L apresentaram-se melhores no tem-
po de agitação 10 minutos, atingindo aproximadamente 100% de extração com as 
massas 1,5 g e 2 g. Demonstrando a viabilidade do método. As amostras demonstra-
ram menores taxas de extração para a concentração 0,01 g/L, e conforme o aumento 
da concentração, os resultados apresentaram-se melhores. Observa-se que a massa 
de 1,5 g obteve os melhores resultados gerais, e que aumentando o tempo de agitação 
os resultados foram menores. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise dos resultados, conclui-se que o tempo de agitação de 5 e 10 minu-
tos mostram-se mais pontuais e com as melhores médias de extração se comparado 
a 15 minutos. A quantidade de biomassa de café (borra de café) que obteve melhor 
resultado foi 1,5 g, chegando a aproximadamente 100 % de extração, demonstrando 
que a borra de café é uma biomassa funcional para o processo de adsorção para trata-
mento de efluentes. O corante Verde Malaquita é muito utilizado na indústria têxtil e 
os métodos de tratamento atuais utilizam o carvão ativado que possui um alto custo, 
ou produtos químicos que expõem o efluente a mais químicos encarecendo o pro-
cesso. Levando em conta a abundância de café ingerido diariamente por pessoas em 
residências e comércios, torna-se fácil a obtenção da borra de café. Sendo um método 
sustentável e economicamente viável.    
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RESUMO

Nas últimas décadas, houve um aumento da hesitação vacinal, principalmente 
nos países de alta renda. Um dos principais fatores para o ganho de força desse 
movimento é o avanço da tecnologia, por meio da internet e redes sociais ocor-
re um rápido compartilhamento de falsas notícias, ampliando a desinformação 
da população, trazendo como consequências a epidemia e recrudescência de 
doenças imunopreveníveis.   Objetivo: conhecer o debate na literatura científica 
sobre hesitação vacinal na América Latina. Método: Trata-se de uma revisão 
narrativa da literatura. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter 
um profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em es-
tudos anteriores. Resultados: Foram encontrados 52 artigos, sendo 15 artigos 
duplicados e 25 não se encaixavam nos critérios de inclusão, eram de outros 
países e/ou não falavam sobre a hesitação vacinal. Finalizou o total de 12 artigos 
que se encaixavam nos critérios de inclusão e foram utilizados para a realiza-
ção da pesquisa. Conclusão: Existem poucos estudos sobre a hesitação vacinal 
na América Latina, é um movimento que pouco se sabe a proporção, mas que 
vem gerando graves consequências como o ressurgimento de doenças que antes 
eram consideradas erradicadas através da vacinação

PALAVRAS-CHAVE
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1. INTRODUÇÃO

O marco da história da política de imunizações no Brasil ocorreu no ano de 
1973, após o término da campanha de erradicação da varíola, que teve origem no ano 
de 1962. A erradicação da varíola foi possível devido a vacinação, por meio de pro-
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gramas de imunização e o sucesso dessa campanha fortaleceu a iniciativa de maiores 
investimentos no controle de doenças infecciosas preveníveis por meio da imuniza-
ção (TEMPORAO, 2003).

A década de 1970 foi de grande importância para o sistema de saúde brasileiro, 
onde foram introduzidas propostas racionalizadoras, desenvolvimento de políticas 
públicas, promoção da universalização dos cuidados em saúde e da estruturação de 
um novo campo de saber e práticas, também conhecido como movimento sanitário 
brasileiro (TEMPORAO, 2003).

O movimento antivacinal é tão antigo quanto a vacinação, um caso exemplar 
e marcante na história da vacinação brasileira é a Revolta da Vacina, ocorrido no 
Rio de Janeiro, em 1904. A hesitação ocorreu devido a falta de conhecimento da 
população sobre as vacinas, por medo dos seus efeitos colaterais e crenças negativas 
baseadas em mitos (MOULIN, 2003).

Atualmente, a imunização continua sendo um desafio crescente. De acordo com 
a OMS, 1 em cada 5 crianças ainda não recebem imunizações rotineiras e cerca de 
1,5 milhões de crianças ainda morrem com doenças que poderiam ser prevenidas 
através da imunização (MOULIN, 2003).

Nas últimas décadas, houve um aumento da hesitação vacinal, principalmente 
nos países de alta renda. Um dos principais fatores para o ganho de força desse mo-
vimento é o avanço da tecnologia, por meio da internet e redes sociais ocorre um rá-
pido compartilhamento de falsas notícias, ampliando a desinformação da população, 
trazendo como consequências a epidemia e recrudescência de doenças imunopreve-
níveis (MORAES, 2018). 

O objetivo desta pesquisa é conhecer o debate na literatura científica sobre he-
sitação vacinal na América Latina.  

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que aborda Saúde da Criança e 
Imunização: Desafios na contemporaneidade sobre hesitação à vacinação na Améri-
ca Latina. A Revisão Narrativa consiste na construção de uma análise ampla da litera-
tura, contribuindo para descrever e discutir o desenvolvimento de um determinado 
assunto. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um profundo entendi-
mento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores. Um artigo 
de Revisão Narrativa é constituído de Introdução, Desenvolvimento, Comentários e 
Referências (ROTHER, 2007). 

A estratégia de busca foi realizada por meio da formulação de uma pergunta nor-
teadora e localização e análise dos estudos, os critérios de inclusão utilizados foram 
artigos disponíveis em texto completo, publicados entre os anos de 1998 e 2018, nos 
idiomas Português, Inglês e Espanhol que abordavam as palavras chaves encontradas 
nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e MeSH (Medical Subject Headings): 
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“Recusa de Vacinação/Vaccination Refusal/Negativa a la Vacunación”, “Movimento 
contra Vacinação/Movimiento Anti-Vacunación/Anti-Vaccination Movement”, “Va-
cinas/Vaccines/Vacunas”, “Imunização/Immunization/Immunización”, “Vacinação/
Vaccination/Vacunación”, “Programas de Imunização/Immunization Progams/Pro-
gramas de Inmunización”, “Países em Desenvolvimento/Developing Countries/Paí-
ses em Desarrollo” e “Latin américa”.

Foram utilizados como critérios de exclusão: artigos incompletos, artigos sem 
resumo na base de dados, publicações que não abordavam o assunto de interesse e/ou 
não respondiam à questão norteadora, artigos duplicados e artigos que não fossem 
originais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 52 artigos, sendo 15 artigos duplicados e 25 não se encai-
xavam nos critérios de inclusão, eram de outros países e/ou não falavam sobre a he-
sitação vacinal. Finalizou o total de 12 artigos que se encaixavam nos critérios de 
inclusão e foram utilizados para a realização da pesquisa. Os artigos abordavam: Co-
bertura vacinal e fatores de risco associados a não vacinação no nordeste brasileiro; 
Situação vacinal infantil e características individuais e familiares do interior de São 
Paulo; A (não) vacinação infantil entre a cultura e a lei: os significados atribuídos 
por casais de camadas médias de São Paulo, Brasil; Eventos adversos de vacinas e as 
consequências da não vacinação: uma análise crítica; Motivos de não vacinação em 
menores de cinco anos em quatro cidades colombianas; Cobertura vacinal em crian-
ças e adolescentes no México: Esquema completo, incompleto e não vacinação; De-
sigualdades sociais e cobertura vacinal: uso de inquéritos domiciliares; A cobertura 
vacinal real; Cobertura vacinal no primeiro ano de vida em quatro cidades do Estado 
de São  Paulo, Brasil; Decisões dos pais que não arriscam a vida dos seus filhos, mas 
os expõem a sérios danos: a não vacinação; Vacinação infantil e tomada de decisão 
por pais de alta escolaridade; A importância da hesitação vacinal na queda das co-
berturas vacinais no Brasil; Confiança nas vacinas e hesitação em vacinar no Brasil. 

3.1 Características dos principais motivos da não vacinação

Dos estudos levantados, os principais motivos da não vacinação no Brasil, 
consistem em atrasos nas vacinas por motivos como falta de orientação por parte 
do profissional da saúde sobre retornos para segunda dose ou reforço; baixa esco-
laridade materna, onde foi demonstrado que mães de baixa escolaridade possuem 
o índice de 1,42 vezes maior de não vacinação/atraso vacinal em relação às mães 
com maior escolaridade, sendo a baixa escolaridade materna também um motivo 
para eventos relacionados a saúde infantil, como maiores coeficientes de mortalida-
de infantil; barreiras estruturais localizadas nos serviços de saúde; falta de vacinas 
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nas unidades de saúde devido ao não abastecimento do Ministério da Saúde, con-
tribuindo para o atraso; falta de estratégias de educação em saúde para orientar e 
convencer os responsáveis sobre a importância da vacinação e falta de orientação 
sobre os possíveis efeitos colaterais das vacinas (DE MORAES et al., 2003; MOLINA 
et al., 2007; MORAES et al., 2000; SILVA et al., 1999) 

Nas famílias de alta renda, os responsáveis que vacinam seus filhos justificaram 
esse ato como um dever e responsabilidade parental. Alguns casais que selecionam 
as vacinas, justificaram seu ato como a prerrogativa da autonomia dos cuidados dos 
filhos mesmo diante de normatizações generalizadas, preferindo singularizar a vaci-
nação dos filhos, tornando-a particular diante do extenso calendário vacinal do PNI 
(Programa Nacional de Imunizações). E os casais que não vacinam, justificaram o ato 
como uma proteção aos filhos com menor intervenção médico-hospitalar, como uma 
visão mais natural, em contraponto à perspectiva legal, pois essa é uma prática de 
negligência ao menor, uma vez que há comprovação científica de que a vacinação é 
benéfica à saúde infantil. Dentre as justificativas para não vacinação, os responsáveis 
relatam: baixa percepção dos riscos da doença, medo de efeitos adversos pós vacina 
e opção de outras formas de proteção da saúde. (BROWN, 2018; BARBIERI & COU-
TO, 2015; SATO, 2018)

Em outros países da América Latina, como a Colômbia e o México, os moti-
vos são semelhantes ao Brasil, como medo das reações adversas, motivos religiosos, 
crenças pessoais e influência da tecnologia. Esse movimento surgiu no México após 
criar força nos Estados Unidos, onde foi se propagando pela América Latina. (DIAZ-
-ORTEGA et al., 2013); (ESCOBAR-DIAZ et al., 2018; GUADARRAMA-OROZCO 
et al., 2015).

Entretanto, ao contrário do Brasil, a maioria dos pais que optam por não vacinar 
os seus filhos são aqueles que possuem um maior poder aquisitivo, pelo fato de não 
darem valor a procedimentos médicos e acreditarem em informações de caráter er-
rôneo sobre a vacinação (DIAZ-ORTEGA et al., 2013; ESCOBAR-DIAZ et al., 2018; 
GUADARRAMA-OROZCO et al., 2015).

A associação das vacinas com o surgimento de algumas doenças, como o Autis-
mo ou TEA, também é um dos motivos pelo qual a população tem receio de vacinar, 
mesmo tendo a comprovação pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo 
Food and Drug Administration (FDA) de que não há relação da vacinação com o 
aparecimento de doenças (MORAES et al., 2018).

Alguns eventos adversos podem ser causados devido a administração de adju-
vantes, estabilizantes e conservantes que compõem algumas vacinas, essas reações 
podem ser reações inflamatórias locais e/ou alergias, exacerbação de sintomas de 
doenças autoimunes, irritabilidade, entre outros. As reações são de acordo com a sus-
ceptibilidade de cada indivíduo, por isso é de grande importância que o profissional 
que esteja responsável pela administração das vacinas oriente o indivíduo sobre as 
possíveis reações e pergunte se há algum histórico de reações e/ou alergias a algum 
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componente da vacina (MORAES et al., 2018).
 Em alguns estudos, nem todas as crianças puderam ser localizadas, gerando 

assim uma limitação para saber a verdadeira cobertura vacinal em algumas regiões 
da América Latina.

3.2 Comparação da hesitação vacinal de países da América Latina 
com países da Europa e América do Norte

Os motivos que levam as pessoas à hesitação vacinal nos países da Europa e da 
América do Norte são semelhantes aos motivos da América Latina, como situação 
histórica, política, tradições familiares, crenças religiosas. Em comparação com as 
outras regiões, a Região Europeia possui uma percentagem mais elevada de opiniões 
negativas sobre a importância, segurança e eficácia da vacinação. (PETRELLI et al., 
2018)

No Brasil e na América Latina não dá para afirmar que se trata de um “movi-
mento”, pois não possui a mesma força, mas é o suficiente para gerar grandes preo-
cupações e consequências. Dentre todos os riscos da vacinação, o mais preocupante 
é a não vacinação, pois os efeitos deletérios associados ao uso de vacinas, quando 
comprovados, são extremamente raros e mostram-se inexpressivos quando se trata 
dos riscos relacionados a não vacinação. (MORAES et al., 2018; BROWN, 2018; DIA-
Z-ORTEGA et al., 2013)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem poucos estudos sobre a hesitação vacinal na América Latina, é um mo-
vimento que pouco se sabe a proporção, mas que vem gerando graves consequências 
como o ressurgimento de doenças que antes eram consideradas erradicadas através 
da vacinação.

São necessárias pesquisas mais atuais para saber as características, força e im-
pacto desse fenômeno em outros países da América Latina que não foram abordados 
nesse estudo. 

As ações a serem tomadas para tentar reverter essa situação podem ser feitas 
principalmente pelos profissionais de saúde, através de orientação para a população 
sobre a gravidade da não vacinação e a importância da prevenção de doenças tão 
graves que podem ser facilmente prevenidas através da vacinação.  
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo observar o índice de morbidade referida 
pelos moradores católicos da RMBS, dessa forma, verificou-se a Hipertensão 
Arterial apontada como um dos principais fatores de risco para as doenças car-
diovasculares, que por sua vez constituem a principal causa de morbimortalida-
de a nível mundial, principalmente nos países subdesenvolvidos. Onde milhares 
de pessoas se tornam mais suscetíveis a essas doenças pela falta de informação 
adequada, e assim, fazendo com que conjunto de indivíduos, dentro da mes-
ma população adquira doenças crônicas pela má nutrição e qualidade de vida. 
Aborda-se também como um fator de morbidade pela RMBS o uso do tabaco, 
principal fator de risco para doenças cardiovasculares. Contudo, notaram-se 
algumas patologias predominantes nos moradores da região metropolitana da 
baixada santista com habitações próximas a áreas contaminadas favorecendo 
para a disseminação de doenças e aumentando o índice de morbidade popu-
lacional. O objetivo foi o de verificar a morbidade da RMBS e realizar a avalia-
ção dos dados referidos pelos moradores da RMBS através de um questionário 
estruturado aplicado. Foi realizado um estudo de corte transversal, através da 
aplicação de um questionário auto aplicado, possuindo questões de múltipla 
escolha, foi utilizado uma adaptação do questionário do estudo Epidemiológico 
da Baixada Santista, foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do 
estudo, as variáveis qualitativas serão apresentadas em termos de seus valores 
absolutos e relativos. As variáveis quantitativas serão apresentadas em termos 
de seus valores e tendência central e de dispersão. Foi utilizado o programa 
SPSS 17.0 for Windows. 

PALAVRA-CHAVE

Morbidade
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1. INTRODUÇÃO

O saneamento básico é constituído por um agrupamento de critérios com o 
propósito de preservar ou aperfeiçoar o meio ambiente de uma região, contribuindo 
para manter as condições de higiene e saúde da população, sendo eles conjunto de 
ações para a conservação do meio ambiente e prevenção de doenças, articuladas a 
fatores sociais, econômicos, políticos e culturais (FERREIRA, 2016).

A falta de cobertura sanitária é um problema mundial, principalmente, nos paí-
ses subdesenvolvidos, onde milhares de pessoas se tornam mais suscetíveis a doenças 
como diarreia, cólera, hepatite, febre tifoide devido às condições precárias de esgoto 
sanitário, água e higiene (FERREIRA, 2016; NICÁCIO E JUNIOR, 2018).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa infraestrutura, é o con-
trole de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 
efeitos nocivos. Assim, podemos dizer que determinamos o saneamento por um con-
junto serviços e medidas que visam atingir níveis crescentes de salubridade ambien-
tal, nas circunstâncias que aumentem a promoção e a melhoria das condições de 
vida nos meios urbano e rural sobre o bem-estar físico, mental e social (NICÁCIO E 
JUNIOR, 2018).

Estudos estimam que cerca de 80% de todas as doenças humanas estejam re-
lacionadas, direta ou indiretamente, à água não tratada, ao saneamento precário e à 
falta de conhecimentos e informações básicas de higiene  (CNBB, 2016). 

Segundo relatório realizado pelo Instituto Trata Brasil, ¨Ranking do Saneamen-
to”, nos últimos anos, a difusão dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil 
apresentou alguns avanços, porém, a implantação desses serviços tem ocorrido de 
maneira bastante lenta (TRATA BRASIL, 2014).

São poucos estudos que avaliam a contaminação ambiental da RMBS, um ex-
tenso estudo foi realizado em 2009, sob a coordenação da Universidade Católica de 
Santos, que junto a outras instituições de ensino e pesquisa levantaram dados epide-
miológicos da população residente na Baixada Santista e avaliaram indicadores de 
efeito e exposição a contaminantes ambientais. Foram levantados dados demográ-
ficos e de saúde em 3910 domicílios em 4 áreas reconhecidamente contaminadas: 
Pilões/Água Fria, Cubatão Centro, São Vicente Continental, e Vicente de Carvalho; e 
uma área sem contaminação conhecida – Bertioga (UNISANTOS, 2009)

O presente projeto pretende avaliar a morbidade referida pelos moradores ca-
tólicos da RMBS.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Está sendo realizado um estudo de corte transversal, através da aplicação de 
questionário auto aplicado, no qual participam os moradores católicos da RMBS em 
formação diocesana da Campanha da Fraternidade de 2017 com o tema “Fraterni-



288

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

dade: biomas brasileiros e defesa da vida”, bem como os frequentadores das Igrejas 
Católicas da RMBS.

O questionário utilizado foi uma adaptação do questionário do estudo Epide-
miológico da Baixada Santista, realizado pelo GAERA.

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(COMET) da Universidade Católica de Santos, sob número:  65391917.8.0000.5536.

Os participantes da pesquisa são convidados a participar da pesquisa. Para isso 
está sendo realizada uma apresentação do estudo, onde são descritos os objetivos e 
informado que a participação é voluntária. Os participantes inicialmente assinam o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para oficializar o consenti-
mento de uso do conteúdo das respostas de maneira sigilosa, atendendo a Resolução 
CNS 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

A amostra é não probabilística por conveniência, onde o público alvo são os 
frequentadores das diversas igrejas Católicas da RMBS 

Os dados são coletados através de um questionário auto aplicado e estão sendo 
digitados em planilha excell for Windows.

Este estudo possui financiamento do Programa de Projetos da Campanha da 
Fraternidade de 2017 da Diocese de Santos.

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 
qualitativas serão apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As 
variáveis quantitativas serão apresentadas em termos de seus valores e tendência cen-
tral e de dispersão.  

Foi utilizado o Programa SPSS 17.0 for windows. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 é possível observar a prevalência do sexo feminino e de habitantes 
do município de Santos, que pode ser explicado em razão do município ter caráter 
turístico e possuir um dos maiores portos da América Latina – que por consequência 
traz demasiada população transitória, principalmente em período de férias e feria-
dos, fruto das praias e do ambiente que demonstra mais saudável que na Grande São 
Paulo, de onde a maioria se desloca. 
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Tabela 1 - Análise descritiva para sexo e município de moradia- RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019.

Realizando a análise do índice de doenças predominantes, sendo assim, os da-
dos amostrais de maior prevalência para doenças cardiovasculares. 

Dessa forma, podemos avaliar alto índice de doenças predominantes da RMBS, 
assim obtemos dados referidos à morbidade considerando um problema mundial, 
principalmente, nos países subdesenvolvidos, onde milhares de pessoas se tornam 
mais suscetíveis a doenças como doenças cardiovasculares, diabetes, HAS, dislipde-
mia, doenças respiratórias e pulmonares, causada tanto por fatores genéticos quanto 
pela falta de infraestrutura, saneamento e conhecimento populacional.

Tabela 2 - Análise descritiva para Doenças predominantes – RMBS, 2019.
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Fonte: Autores, 2019.

A tabela 3 apresenta a análise descritiva para maior índice de medicamento uti-
lizado. Dentre os mesmos, observa-se uma prevalência de anti-hipertensivo, medica-
mento utilizado para o controle de Hipertensão arterial. 

Tabela 3 - Análise descritiva para medicamentos utilizados – RMBS, 2019.
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Fonte: Autores, 2019

As Tabelas 4 e 5 apresentam a análise descritiva para as variáveis Internação e 
Cirurgias. Observa-se uma prevalência de internações, e cirurgias Cesarianas.

Ressalta-se que houve uma predominância no índice de internações e cirurgias, 
destacando cesáreas como maior índice de cirurgias relatadas pela população abor-
dada.

Tabela 4 - Análise descritiva para índice de cirurgias – RMBS 2019.
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Fonte: Autores, 2019.

Tabela 5 - Análise descritiva para índice de internações na RMBS 2019.

Fonte: Autores, 2019

Tabela 6 - Análise descritiva para índice de fumantes na RMBS 2019.

Fonte: Autores, 2019.

Tabela 7 - Análise descritiva para índice e frequência de exercícios físicos dos moradores da 
RMBS, 2019.

Fonte: Autores, 2019.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os índices de doenças predominantes na RMBS, destaca-se de maior 
prevalência as doenças cardiovasculares, assim, de acordo com o questionário auto 
aplicado podemos assemelhar essas doenças ao uso do tabaco, que contribui signifi-
cativamente aumentando os níveis pressóricos. Pois respirar as substâncias do cigar-
ro afetam várias funções do sistema vascular arterial. 

Assim, deve-se pensar em uma dieta com menor consumo de sal, realizar prá-
ticas de exercícios físicos regulares visando também o controle de peso e pressão 
arterial.

Contudo, pode-se mencionar a Hipertensão Arterial como o principal fator de 
risco para as doenças cardiovasculares, que por sua vez constituem a principal causa 
de morbimortalidade a nível mundial. Por isso, manter níveis estáveis de pressão 
arterial previne as alterações vasculares, gerando resultados benéficos para a hiper-
tensão.

Dessa forma, devem-se empregar comportamentos visando reduzir a morbida-
de adotando abordagens que levem à apresentação de políticas de saúde e que man-
tenham as conquistas alcançadas nos últimos anos. 

Assim, implementando novas políticas para mulheres onde garanta o parto hu-
manizado, e assim, elaborando diretrizes voltadas à prioridade pelo parto natural, de 
menor risco para a saúde da mãe e do bebê reduzindo as altas taxas de intervenções 
desnecessárias, que elevam o índice de mortalidade. Ampliando a efetividade das 
ações de promoção, prevenção e recuperação, e que ajudem a superar as desigual-
dades no padrão de morbidade e mortalidade. Dessa forma, estaremos prontos para 
enfrentar os novos desafios que se fazem de extrema importância na saúde pública 
do país.
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RESUMO

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sendo uma meta a ser alcança-
da, visa a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável. Como instrumento de coope-
ração e participação ampliada, a Governança Global desempenha papel fun-
damental para busca de respostas e meios efetivos para que ocorra, de fato, a 
concretização do objetivo mencionado. Com base nisso, a referida pesquisa teve 
como objetivo elucidar como a Governança pode contribuir para a concretiza-
ção do Objetivo 14. Relevante ainda mencionar que o trabalho trouxe como o 
principal meio protecionista dos recursos marinhos a Convenção das Nações 
Unidas para o Direito do Mar, que constitui forte aparato jurídico para a tutela 
legítima da conservação marítima. Após estudo da importância da Governança 
Global no atual cenário conflituoso – tendo a participação ampliada e a dele-
gação como instrumentos eficazes - foi possível concluir que a ONU, a fim de 
legitimar medidas de conservação marítima, utilizou fundamentalmente o con-
ceito de que a construção dos ODS se faz a partir da cooperação e do consenso 
nos processos envolvidos e solução de problemas ambientais, sem esquecer da 
participação ampliada.

PALAVRAS-CHAVE

Governança Global, ODS, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar
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1. INTRODUÇÃO

A governança global, sendo um instrumento de forte movimento de cooperação 
política entre atores transnacionais, de forma cada vez mais progressiva tornou-se in-
dispensável como meio de negociação para solução de conflitos e busca de respostas. 
A aplicação da governança global nos diferentes aspectos - ambiental, social, cultural, 
econômico – visa, principalmente, a articulação dos diferentes interesses e constru-
ção de mecanismos de cooperação entre os Estados Nacionais, com a participação 
ativa da Sociedade Civil organizada.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cuja criação resultou do 
acordo de 193 países, vislumbram a construção de um mundo mais justo, próspero, 
sustentável e igualitário até 2030, dependendo, fundamentalmente, da aplicação da 
Governança Global. 

Com base na importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 
contribuição que a governança global tem com a implementação prática e concreti-
zação de tais objetivos, a pesquisa tem como objetivo indicar como a governança glo-
bal, sendo instrumento de participação ampliada, pode contribuir com a concretiza-
ção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 – Conservação e uso sustentável 
dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A primeira etapa do projeto proporcionou o contato inicial da discente com a 
Governança Global, enquanto movimento de cooperação política entre atores trans-
nacionais. Concluiu-se, durante as discussões e análises, a importância da governan-
ça não somente como modo prático de aplicação do poder, mas como a participação 
ampliada e a solução de conflitos são imprescindíveis para gestão do desenvolvimen-
to global.

A fim de frisar o caráter mais expansivo da Governança Global, vale destacar, 
historicamente, a criação da Comissão sobre Governança Global, pela ONU (1990). 
Esse conjunto, na prática, não envolve somente os movimentos “formais” - advindos 
dos Estados -, mas figuras entranhadas no seio social, como as Organizações Não 
Governamentais (ONG’s) e os movimentos civis.

Logo, é notório que a governança atribui justamente à busca do consenso e da 
relação mais aberta entre o Estado e a Sociedade Civil. É delegada à Sociedade Ci-
vil participação, configurando ação descentralizadora de decisões, e atribui a entes 
como ONGs, empresas, comunidades científicas, a possibilidade de contribuir para 
solucionar conflitos pendentes à sua volta, o que, com a consolidação da governança 
global, tornará esse processo descentralizador ainda mais concreto. 

Na segunda etapa do projeto foi aprofundado o estudo sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ou Objetivos Globais para o Desenvolvimento 
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Sustentável). Trata-se de uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, acordadas por 193 países em setembro de 2015. Os 
ODS são parte da Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas: “Trans-
formando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que 
depois foi encurtado para Agenda 2030.

 Mereceu especial atenção e foco nesta pesquisa o ODS 14, a seguir transcrito, 
com algumas de suas metas: 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

• Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marítima de todos 
os tipos, especialmente a que advém de atividades terrestres, incluindo detritos 
marinhos e a poluição por nutrientes.
• Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e 
costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive através do refor-
ço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a 
fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos.
• Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive atra-
vés do reforço da cooperação científica em todos os níveis.
• Até 2020, efetivamente regular a extração de recursos, acabar com a so-
brepesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práti-
cas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base cien-
tífica, para restaurar populações de peixes no menor período de tempo 
possível, pelo menos para níveis que possam produzir rendimento máxi-
mo sustentável, como determinado pelas suas características biológicas. 
• Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acor-
do com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação 
científica disponível
• Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 
implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Conven-
ção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que determina o enquadra-
mento legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus 
recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”.

Com base em toda a pesquisa, nos seus diversos pontos elencados, foi possível con-
cluir o importante papel que a Governança Global desempenha no âmbito social, polí-
tico e econômico – haja vista a articulação que a participação ampliada possui de forma 
concomitante com o processo de discussão e formação de soluções para problemas diag-
nosticados. Relevante frisar, ainda, que a Governança Global – possuindo esse papel es-
sencialmente interligado com o fenômeno da globalização – fomenta ainda mais a trans-
cendência entre os limites territoriais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. 
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Tal transcendência permite que a solução de conflitos seja produto de um pro-
cesso de articulação e estudo técnico-científico o que, consequentemente, gera maior 
incentivo da participação ampliada diante de discussões geradas em cima dos pro-
blemas a serem solucionados. 

Em contrapartida, têm-se, também, como objeto de estudo, os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, que demonstram serem, claramente, metas que utilizam 
da Governança Global para serem alcançadas. 

Observa-se que a Governança, vista de forma isolada, é um instrumento de de-
legação, podendo ser observada sua aplicabilidade nas ONG’s1 e nos Movimentos Ci-
vis, por exemplo. Com isso, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao elencar 17 
objetivos, preocupou-se em enfatizar o caráter de consenso e persuasão nas relações, 
visualizando a governança, portanto, como a concretização de “atividades apoiadas 
em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e for-
malmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que 
sejam aceitas e vençam resistências” (ROSENAU, 2000, p. 15). 

Ao serem demarcadas 17 metas a serem cumpridas, de forma consequencial, o 
Estado deixa de ser o ator com exclusivo poder de agência, e as organizações inter-
nacionais abrem espaço para outros cenários de atuação não formalizados ou par-
cialmente formalizados e os assuntos domésticos passam a permear a política inter-
nacional. O fato é que quando as maiores cidades do mundo se reúnem para propor 
metas de mitigação e ações de adaptação a fim de enfrentar os desafios impostos 
pelos mais diversos setores, elas não estão sob o arcabouço de um regime interna-
cional (MAUD, 2019, p. 24). Portanto, a ideia da aplicabilidade da governança global 
surge para descrever e entender essas novas dinâmicas internacionais, concretizadas 
em metas que, para serem, de fato, colocadas em prática, necessitam também de um 
grau de institucionalidade, gerada por meio da participação nacional e regional da 
figura estatal.  

Ademais, o sentido da Governança, nesse ínterim, tem um sentido prático. 
Ela deve ser construída e aplicada como forma objetiva de solução de problemas.  
Sua base de atuação está na busca permanente do dialogo entre as partes para forjar 
consensos, em vez de haver imposição de medidas unilaterais. Portanto, com isso, a 
abordagem institucional é importante na construção da governança, como meio de 
“fixação de regras e cumprimento das mesmas” (KJAER, 2010, p. 10), para assim, 
serem dotadas de legitimidade.

Logo, por meio do grau de institucionalidade, a ONU – tendo veraz legitimida-
de -, a fim de fixar ”regras” como meio para solução de problemas mundiais, aplicou 
de forma direta a governança, a fim de utilizá-la como instrumento de alcance dos 17 
Objetivos Sustentáveis.
1 ONG – ou seja, uma Organização Não-Governamental – consiste em uma organização sem fins lu-
crativos, e também sem subordinação estatal, que atua em prol de uma causa social, como a defesa do 
meio ambiente, a garantia dos direitos indígenas, a prevenção de doenças, a proteção dos direitos das 
crianças, entre outros temas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do exposto, é notória a certeza quanto à importância que a Governança 
Global desempenha no âmbito social, político e econômico, haja vista a articulação 
que a participação ampliada possui de forma concomitante com o processo de dis-
cussão e formação de soluções para problemas diagnosticados. Relevante frisar, ain-
da, que a Governança Global – possuindo esse papel essencialmente interligado com 
o fenômeno da globalização – fomenta ainda mais a transcendência entre os limites 
territoriais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. 

Tal transcendência permite que a solução de conflitos seja produto de um pro-
cesso de articulação e estudo técnico-científico, que, consequentemente, gera maior 
incentivo da participação ampliada diante de discussões geradas em cima dos pro-
blemas a serem solucionados. 

A Governança, vale destacar, deve ser construída e aplicada como forma ob-
jetiva de solução de problemas.  Sua base de atuação está na busca permanente do 
dialogo entre as partes para forjar consensos, em vez de haver imposição de medidas 
unilaterais. Portanto, com isso, a abordagem institucional é importante na constru-
ção da governança, como meio de “fixação de regras e cumprimento das mesmas” 
(KJAER, 2010, p. 10), para assim, serem dotadas de legitimidade.

Merece atenção ainda que a governança exige e implica na construção de 
instituições formais – normas, regras, procedimentos  de decisão – que são exigidas e 
se aplicam inteiramente para que sejam alcançados os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSs), e em especial o ODS 14. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, é possível ratificar a ideia de que os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável visam a utilização de metas concretas para facilitar o desenvolvimento 
de ações integradas, com uma visão de futuro positiva e comum a diferentes grupos, 
gerando impactos reais na construção do desenvolvimento sustentável – asseverando 
que a Governança Global é um instrumento de legitimação, concretização, e “meio” 
para o diagnóstico de solução de conflitos.

Neste ponto de vista, o conceito de Governança Global atrela-se, diretamente, 
com a revisão de valores e conceitos, bem como uma transformação político-
cultural. Ao utilizar a Governança como meio de solução de problemas, acaba sendo 
necessário haver um grau de institucionalidade, para que as metas elencadas pela 
ONU não se tornem meras palavras “em vão”, mas temas emergenciais que, mundial-
mente e regionalmente, necessitam ser tratadas.

Ademais, ao fazer uma análise do ODS número 14 – o qual visa o alcance da 
conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável – é possível compreender que a criação Convenção 
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das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e consequentemente de um Tribunal In-
ternacional do Mar, gerou sanções e deu maior importância à preservação marítima. 
A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos gerou o controle e a organização 
das atividades relativas ao aproveitando dos recursos marinhos, o que concedeu aos 
mares maior aparato jurídico protetor, bem como asseverou quanto ao não cumpri-
mento do contido na CNDUM.
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RESUMO

O mundo vem sofrendo com mudanças climáticas, eventos extremos têm ocor-
rido com mais intensidade e recorrência. A ciência já tem dados concretos de 
que nosso planeta tem aumentado a temperatura nos últimos séculos, desde 
a revolução industrial. Aumentando assim fenômenos térmicos conhecidos 
como ilha de calor que prejudicam a vida da população. A cidade de Cubatão já 
foi considerada a cidade mais poluída do mundo, conhecida como vale da mor-
te. Contudo com a exposição na mídia internacional medidas foram tomadas e 
a qualidade de vida incrementou bastante nos últimos anos, sendo citado pela 
ONU como um exemplo de recuperação ambiental na década de 90. Contudo 
outras formas de poluição ambiental têm recebido atenção nos últimos tempos, 
entre elas a poluição térmica. E devido à falta de estudos na região de Cubatão e 
a abundância entre outras áreas do Brasil e do mundo, o presente trabalho resol-
veu estudar essa questão mais a fundo. Aproveitando ainda a existência de um 
raro resquício de Mata Atlântica que existe ao redor.O presente trabalho teve 
duas vias ação, a primeira, foi a revisão bibliográfica. Onde os principais tópicos 
de estudo foram o sensoriamento remoto, a correção atmosférica e a saúde da 
vegetação e índices de saúde de vegetação. Já a segunda ação foi a manipula-
ção das imagens de satélite através do programa QGIS. O principal objetivo do 
presente trabalho é estudar a existência e a ocorrência do fenômeno de ilhas 
de calor, identificar e buscar correlacionar sua ocorrência com a qualidade da 
vegetação

PALAVRAS-CHAVE

Cubatão, Ilha de calor, Saúde da vegetação.
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1. INTRODUÇÃO

O mundo vem sofrendo com mudanças climáticas, eventos extremos têm ocor-
rido com mais intensidade e cada vez mais recorrentes. A ciência já tem dados con-
cretos que nosso planeta tem aumentado cada vez mais a temperatura no último sé-
culo, desde a revolução industrial e o lançamento de CO2 na atmosfera. Aumentando 
assim fenômenos como ondas de calor que prejudica a saúde da população como 
um todo, mais especialmente pessoas que já tem saúde mais frágil, como idosos e 
crianças pequenas.

Mas apesar da onda de calor ser um importante desastre ambiental outro fe-
nômeno térmico conhecido como ilha de calor também prejudica de forma muito 
intensa a vida da população.

O principal objetivo do presente trabalho é estudar a existência e a ocorrência 
do fenômeno de ilhas de calor, identificar e buscar correlacionar sua ocorrência com 
a qualidade da vegetação.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O presente trabalho teve duas vias principais de ação, a primeira, e que serviu 
como base para a seguinte, foi a revisão bibliográfica. Onde os principais tópicos de 
estudo foram o sensoriamento remoto, a correção atmosférica e a saúde da vegetação 
e índices de saúde de vegetação.

Já a segunda ação foi o download de todas as imagens disponíveis no site da 
“United States Geological Survey” (USGS) e a manipulação das imagens através do 
programa QGIS. 

As imagens são todas da órbita 219 e do ponto 77, de 26/04/2013 até 30/08/2018. 
Para as bandas Multiespectrais sua resolução é de 30 m e para as termais a resolução é 
de 100 m reamostrada para 30 m e com intervalo espectral de 10.6 - 11.19μm.

No site do USGS a categoria onde estão armazenados os arquivos é intitulada de 
“LANDSAT Collection 1 Level 2”, isso porque o nível 2 define que todas as imagens 
passaram pelo processo de correção atmosférica, processo esse necessário para ter 
uma acuidade maior das imagens e subsequentes informações dela retiradas.

O arquivo compactado adquirido do sitio contém: bandas multiespectrais de 1 
a 7, aerossol, radsat, pixel e dois arquivos de metadados. Além desse download, foi 
necessário baixar os arquivos contidos no “level 1” para extrair a banda 10.

Primeiro foi feito o download em forma de bulk de todas as datas disponíveis 
no site, para em seguida, ser calculada a porcentagem de cobertura de nuvens de cada 
data. Isso foi feito utilizando um shapefile com os limites políticos do município de 
Cubatão, obtido através do site do IBGE, e a camada nomeada “Pixel_qa”, camada 
essa onde é mostrada a cobertura de nuvens. Utilizando a ferramenta “Rasterlayeru-
niquevaluesreport”. Disponível através do caminho: “Caixa de ferramentas de pro-
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cessamento >Ánalise de dados Raster>Rasterlayeruniquevaluesreport”
O limite máximo que foi utilizado como método de seleção foi não estar com 

mais de 20% da área total coberta por nuvens (ou um mínimo de 80% de área sem 
nuvens), tendo os seguintes resultados 

É necessário citar que em um primeiro momento foi utilizado o shapefile obti-
do no site do IBGE com o limite político do município de Cubatão. Contudo no dia 
24/11/2018 conseguiu-se no departamento de obras da prefeitura de Cubatão os ar-
quivos shapefile com o uso e ocupação do solo oficial da esfera municipal. Analisando 
os arquivos viu-se que os limites eram incompatíveis com o arquivo obtido pelo site 
do IBGE. Portanto foi necessário repetir todo o processo de corte e manipulação das 
imagens descritos nos próximos tópicos, utilizando agora a nova camada máscara. 

A manipulação de imagens foi feita na seguinte ordem:

1 - O primeiro passo para análise das imagens para os fins da pesquisa foi agru-
par todos os diferentes usos e ocupações do solo em apenas um arquivo shape-
file. Essa Imagem será usada como molde para recortar todas as outras imagens 
adquiridas no site da USGS. Para tanto foi usado a funcionalidade do QGIS 3.0 
“Mesclar Camadas Vetorias” que pode ser encontrado pelo caminho: Vetor > 
Gerenciar dados > “Mesclar Camadas Vetoriais”  
2 - Em seguida foi pego a imagem de uma das bandas necessárias para a análise 
da região, a banda 10. No site da USGS, essas imagens são disponibilizadas no 
DatumWGS 84, zona UTM 23 N. Contudo esse datum não é utilizado no Brasil, 
para padronizá-lo no sistema brasileiro a imagem tem que ser salva novamente 
e no processo escolher a opção de converter a imagem para Sirgas 2000, na faixa 
23S.
3 - O próximo passo é recortar todas as imagens adquiridas pelo site do USGS 
das bandas 2, 3, 4, 5 e 10, para todos os dias selecionados dessa pesquisa. A 
imagem usada como molde será a gerada pelo processo descrito no passo 1. 
Para tanto foi necessário utilizar a ferramenta “Recortar Rasterpela extensão”, 
que pode ser acessada pelo caminho: “Raster> Extrair > Recortar Raster pela 
extensão.
4 – No próximo passo é necessário calcular a radiância, para isso é necessário 
utilizar a banda térmica 10. Com elas em mãos e utilizando a fórmula (Figura 
1[): 
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Figura 1 – Fórmula da radiância espectral

Fonte: PIRES et al. (2015)

Podemos usar a ferramenta de cálculo Raster no QGIS. Pode-se chegar nessa 
calculadora pelo caminho: “Raster> Calculadora Raster”

5 – O próximo passo é o cálculo da temperatura em Kelvin (Figura 2), para esse 
cálculo é utilizado a fórmula e a imagem gerada no passo anterior: 

Figura 2 – Fórmula para transformar a temperatura em Kelvin

Fonte: PIRES et al. (2015)

6 – E finalmente para chegar na temperatura em Celsius é necessário fazer a 
conversão de Kelvin para Celsius, novamente utilizando a Calculadora Raster.
7 – E por fim, para transformar todos os dados contidos na imagem de satélite 
em pontos que permitirá uma análise estatística mais adiante no projeto é usado 
a ferramenta “r.to.vect”, que pode ser acessado através de: “Caixa de ferramentas 
de processamento >r.to.vect” 
8 – Agora para o cálculo da saúde da vegetação o primeiro método escolhido 
foi o do NDVI (Índice Normalizado da Diferença de Vegetação), para o cálculo 
desse método é utilizada a fórmula:
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NDVI: (Banda 5 – Banda 4) / (Banda 5 + Banda 4) 

9 – Já o segundo método utilizado é o SAVI (Índice de Vegetação Ajustado para 
o Solo), nele a fórmula utilizada é: 

SAVI : ((Banda 5 – Banda 4) / (Banda 5 + Banda 4 + L)) * (1 + L)

Onde o L é uma variável de calibração, que será utilizado o valor de “0,5”, pois 
segundo as características consultadas na bibliografia é o valor que mais se aproxima 
da situação em Cubatão e sua vegetação.

10 – E finalmente foi feita a composição RGB das bandas 2, 3 e 4, gerando uma 
imagem da área estudada como vista por nosso sistema óptico e nossa percep-
ção da realidade, essa imagem vai ser utilizada como uma ferramenta que aju-
dará na análise das imagens. Contudo apenas as imagens do dia 26/04/2013 e 
30/08/2018 serão processadas dessa maneira, para poder ver se ocorreu alguma 
mudança significativa na cidade de Cubatão durante o período estudado.
Para fazer essa imagem é necessário utilizar a ferramenta “Mesclar”, acessada 

pelo caminho: “Raster> Miscelânea > Mesclar”

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com todos os passos anteriores feitos, os mapas foram produzidos (ex. Figura 
3). Como o previsto e seguindo o que foi pesquisado na literatura apropriada pode-
mos perceber claramente as ilhas de calor onde houve desmatamento para o cresci-
mento da cidade. Os mais diversos usos e ocupações do solo alteram a temperatura 
por absorverem mais as ondas eletromagnéticas emitidas pelo sol.

Figura 3 – Mapa com a temperatura superficial do dia 26/04/2013

Fonte: Autoria própria (2019).
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Já para os mapas do NDVI foram feitos apenas um mapa por mês (ex. Figura 4)., 
independente do ano. Pois se percebeu que visualmente não oferecia quase nenhuma 
diferença nos dados, sendo necessário o tratamento estatístico para poder realizar a 
correta análise. O motivo para confeccionar apenas um mapa por mês foi para obter 
a diferença de sazonalidade que a vegetação normalmente já passa. 

Figura 4 – Mapa com NDVI do dia 26/06/2013

Fonte: Autoria própria (2019).

Já os mapas tendo o conteúdo gerado pelo método do SAVI não foram acres-
centados a esse trabalho pelo motivo de serem visualmente muito parecidos com o 
método NDVI, não tendo diferenças visuais o suficiente para justificar a inclusão de-
les nesse presente trabalho. Será necessária, assim como o NDVI, a análise estatística 
para a correta interpretação dos dados.

E finalmente as duas imagens em composição RGB entre o ano de 2013 e 2018 
(ex. Figura 5). não houveram mudanças significativas na cidade ou áreas verdes ao 
seu redor. Apenas alguns trechos que já estavam em processo de desmatamento em 
2013, foram completamente urbanizados em 2018.
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Figura 5 – Mapa com composição RGB do dia 26/04/2013 e 30/08/2018

Fonte: Autoria própria (2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A premissa básica do trabalho é a correlação e casualidade entre as ilhas de calor 
na cidade de Cubatão, em especial em sua área industrial, e um empobrecimento na 
saúde da vegetação ao seu redor e áreas de influência.

Portanto é esperado que haja casualidade entre esses dois fatores e essa corre-
lação seja forte. Contudo o estudo estatístico ainda não foi feito, o que impede uma 
conclusão entre a correlação entre as ilhas de calor e a saúde da vegetação. O trabalho 
terá continuidade como Trabalho de Conclusão de Curso do discente.
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RESUMO 

A corrosão é o nome dado a processos químicos e eletroquímicos que degradam 
materiais metálicos ou não metálicos. As substâncias sintéticas utilizadas como 
inibidores de corrosão, na maioria das vezes, possuem alta toxicidade, e por isso 
o desenvolvimento de inibidores “verdes” tem sido tema de diversas pesquisas 
científicas. Este trabalho tem o objetivo de realizar o estudo do lignosulfonato 
de Cálcio (LSC) como potencial inibidor de corrosão do aço AISI 304 em meio 
HCl 0,1M. Para a utilização do LSC como inibidor, foram preparadas soluções 
nas seguintes concentrações: 5 mg.L-1 , 10 mg.L-1 e 50 mg.L-1 e 150mg.L-1, utili-
zando-se HCl 0,1 mol.L-1 como a solução padrão. A técnica de análise envolve 
a utilização do potenciostato, que em seu software foi configurado varreduras 
de 500 mV em torno (+ e -) do potencial do PCA com velocidade de 10 mV. s-1. 
Os ensaios eletroquímicos realizados mostraram-se eficientes de acordo com a 
proposta. Os ensaios de polarização catódica e anódica foram primordiais para 
a avaliação do LSC como inibidor. A partir dos dados obtidos das curvas de 
polarização, foi possível calcular a eficiência do inibidor catódico, que tem sua 
ação de maior eficácia na concentração de 10 mg.L-1.

PALAVRAS-CHAVE

Corrosão, Inibidor, Lignosulfonato de Cálcio.

1. INTRODUÇÃO

A corrosão é o nome dado a processos químicos e eletroquímicos que degradam 
materiais metálicos ou não metálicos (NUNES, 2007). Materiais de suma importân-
cia podem estar sujeitos à corrosão, como a estrutura metálica de uma ponte ou edi-
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fício, peças de motores ou turbinas de aviões e tubulações e instrumentos de usinas 
nucleares. Na maioria das ocorrências, o material degradado torna-se inutilizável, 
causando acidentes ou transtornos econômicos e temporais. A compreensão desses 
processos é de grande interesse, visto que o custo estimado da corrosão nos EUA no 
ano de 1975 foi de 4,2% do PIB, dados citados por Gentil (2011). 

O processo de corrosão pode ter sua intensidade diminuída com a utilização 
de artifícios, um deles é o uso de substâncias que, presentes em determinadas con-
centrações no processo corrosivo, podem diminuir ou eliminar o mesmo (GENTIL, 
2011). Tais substância são consideradas inibidores de corrosão.

As substâncias sintéticas utilizadas como inibidores de corrosão, na maioria das 
vezes, possuem alta toxicidade, e por isso o desenvolvimento de inibidores “verdes” 
tem sido tema de diversas pesquisas científicas (CARDOZO, 2013). Este trabalho 
tem o objetivo de realizar o estudo do lignosulfonato de Sódio (LSS) como potencial 
inibidor de corrosão do aço AISI 304 em meio HCl 0,1M. 

O LSS é um sal derivado do segundo polímero mais abundante da natureza, a 
lignina. O sal é facilmente degradado na natureza, atóxico e economicamente barato.

Para a avaliação do LSS como um inibidor de corrosão, foram utilizados os se-
guintes métodos analíticos: Potencial de Circuito Aberto e Polarização Anódica e 
Catódica. As análises foram realizadas em diferentes concentrações de LSS no meio 
corrosivo. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Preparo do Meio Corrosivo

Para a utilização do LSC como inibidor, foram preparadas soluções nas seguin-
tes concentrações: 5 mg.L-1 , 10 mg.L-1 e 50 mg.L-1 e 150mg.L-1, utilizando-se HCl 0,1 
mol.L-1 como solução padrão. 

No teste branco utilizou-se a solução padrão de HCl 0,1 M, preparada a partir 
de HCl 36,5% grau P.A da empresa Synth.

2.2. Potencial de Circuito Aberto e Polarização Catódica e Anódica 

As análises eletroquímicas contam como provedor das análises o Potenciostato/
Galvanostato AUTOLAB modelo AUT51615 da Metrohm. A célula eletroquímica, 
recipiente onde acontece a análise, conta com uma configuração de três eletrodos; 
uma placa de platina, um eletrodo de referência de calomelano saturado (ECS) e o 
eletrodo de aço AISI 304.

No software foi configurado a leitura dos potenciais do sistema com intervalos 
de 180 segundos por um período de 5000 segundos e varreduras de 500 mV em torno 
(+ e -) do potencial do PCA com velocidade de 10 mV. s-1.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Potencial de Circuito Aberto (PCA)

Os valores de potencial de corrosão (Ecorr) resultantes do monitoramento do 
potencial de circuito aberto para o aço AISI 304 em solução de HCl 0,1 mol.L-1 na 
presença e na ausência de LSC:

Tabela 1: Tabela de potenciais de corrosão (Ecorr)

Fonte: Autor

Os dados sugerem que no meio corrosivo com presença de 5 mg.L-1 de LSC há 
o equilíbrio termodinâmico do sistema em um potencial mais catódico, diferente dos 
demais valores, que sugerem a estabilização do sistema em potenciais mais anódicos.

3.2 Polarização Anódica e Catódica

As curvas de polarização, a seguir, indicam duas regiões para análise. A região 
catódica que representa a reação de evolução do hidrogênio, e a região anódica que 
corresponde à reação de dissolução do metal (BEHPOUR et al., 2011 apud RODRI-
GUES, 2018).

Concentração de LSC Ecorr (mV x ECS) 

0 mg.L-1 - 65 

5 mg.L-1 - 50 

10 mg.L-1 - 84 

50 mg.L-1 - 360 

150 mg.L-1 - 360 
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Imagem 1. Curvas de polarização Anódica e Catódica. 

Fonte: Autor

Analisando as curvas, na região anódica, é possível observar que em concen-
trações mais altas do LSC, há um grande deslocamento das curvas para densidades 
de corrente mais altas em relação às concentrações mais baixas de LSC. Este desloca-
mento sugere que o LSC, presente no meio corrosivo em concentrações acima de 10 
mg.L-1, tende a acentuar a corrosão da liga nas condições propostas do experimento. 

Observa-se na região catódica, também um deslocamento para maiores den-
sidades de corrente nas concentrações mais altas de LSC e um deslocamento para 
menores densidades de corrente nas concentrações mais baixas de LSC em relação ao 
branco. Essa observação sugere que em concentrações altas o LSC acentua a produ-
ção de hidrogênio e em concentrações mais baixas o LSC possui uma ação inibidora 
das reações catódicas. Visto que há inibição catódica pela presença de LSC, é possível 
realizar a técnica de extrapolação de Tafel e assim calcular a eficiência do inibidor 
em %.

A partir dos valores de Icorr (obtidos com a extrapolação) das curvas que indicam 
a ação inibidora, é possível obter a eficiência do inibidor (EI) em porcentagem (EI%) 
com a equação:

EI% = ([Icorr0 -Icorr] / Icorr0) * 100

 



313

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Tabela 2: Relação EI% vs Concentração de LSC

Fonte: Autor

Ao realizar uma analogia entre os valores de EI% e a região catódica da curva, 
observa-se que quanto menor a densidade de corrente, maior a eficiência do inibidor. 

Os inibidores catódicos são substâncias que fornecem íons metálicos capazes 
de reagir com a alcalinidade catódica, produzindo compostos insolúveis (GENTIL, 
2011). Ainda de acordo com Gentil, os inibidores catódicos agem fazendo uma pola-
rização catódica, e como o metal no catodo está coberto por produtos insolúveis, não 
haverá corrosão localizada nessas áreas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ensaios eletroquímicos realizados mostraram-se eficientes de acordo com 
a proposta. Os ensaios de polarização catódica e anódica foram primordiais para a 
avaliação do LSC como inibidor. 

A partir dos dados obtidos das curvas de polarização, foi possível calcular a 
eficiência do inibidor catódico, que tem sua ação de maior eficácia na concentração 
de 10 mg.L-1.

Levando-se em consideração que todos os testes foram reprodutíveis, conclui-
-se que o LSC tem ação de inibidor catódico nas condições experimentais propostas.
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RESUMO

As praças se apresentam como importantes pontos de articulação do ambiente 
urbano moderno. Elas são as responsáveis por unir socialmente os munícipes 
que moram nas localidades ao redor, além de cumprirem relevante papel am-
biental, sendo muitas vezes os únicos espaços verdes públicos da região. A pes-
quisa tem por objetivo analisar e estudar as praças do Município de Santos-SP, 
qualificando e quantificando suas áreas verdes e arborização, e investigar qual 
a relevância desses nobres locais urbanos para a composição final da tempera-
tura média da cidade. O estudo dessas áreas foi possível de ser desenvolvido 
mediante levantamento in loco, levantamento iconográfico digital e bibliográ-
fico e com a análise de imagens de Satélite do Google Earth, com o Auxílio de 
Softwares como AutoCAD, Photoshop e planilhas quantitativas no Excel. Esse 
conjunto de informações analisadas foram suficientes para conclusões sobre a 
importância das praças para o Município, verificando que, ações como o bom 
planejamento da arborização e áreas verdes nas praças resultam em significativa 
influência na composição final da temperatura média do município.

PALAVRAS-CHAVE

Arborização, Praça, Temperatura Média.

1. INTRODUÇÃO

Durante todo caminhar da História mundial, a praça se tornou um local de 
grande importância, onde ocorreram fatos relevantes para nossa sociedade, apresen-
tando diversos aspectos e características ao longo do tempo (DE ANGELIS E CAS-
TRO, 2004, p.57). 

O primeiro espaço associado às praças e considerada seu antecessor remoto é 
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a Ágora, ativa área central grega que, segundo Saldanha (1993, apud De Angelis e 
Castro,

2004, p.57), se apresentava como mais do que praça de mercado, era o espaço 
vital das cidades gregas, conhecida historicamente como símbolo da democracia, da 
presença do povo na atividade política. A função social do espaço público aberto 
descendente da ágora, persistiu nos países latinos (MUNFORD, 1982, apud DE AN-
GELIS E CASTRO, 2004, p.57).

Ao longo do Renascimento, a praça se incorporou definitivamente na estrutu-
ra urbana, se tornando um dos fundamentais instrumentos urbanísticos para trans-
formação e embelezamento das cidades; adquirindo valor político-social, simbólico 
e artístico (MATAS COLOM ET AL., 1983, apud DE ANGELIS E CASTRO, 2004, 
p.58).

As praças antecedentes ao modernismo, para De Angelis e Castro (2004, p.58), 
estavam comumente interligadas a um edifício, servindo a função de, por exemplo, 
um espaço sagrado conectado a uma igreja, ou um espaço cívico anexo a um edifício 
municipal, ou identificada com um uso específico, como um mercado. Posteriormen-
te, a praça contemporânea se tornou espaço sem uma função específica, independen-
te de um edifício ou de um monumento, constituída como um lugar atrativo para 
encontros e reuniões (FAVOLE, 1995, apud DE ANGELIS E CASTRO, 2004, p.58).

No Brasil, segundo Reis Filho (1968, apud De Angelis e Castro, 2004, p.58), as 
praças estão presentes desde o período de colonização, como valorizadoras do espaço 
e com função organizacional. Esses locais abrigam comumente importantes edifícios 
em seu território ou imediações, recebendo especial atenção dos administradores, 
conformando pontos de concentração da população. 

De acordo com Lamas (1993, apud DE ANGELIS E CASTRO, 2004, p.58), a 
praça é o local do encontro e permanência, dos acontecimentos sociais, da comuni-
dade local e de arquiteturas significativas. 

O conceito de praça brasileiro é popularmente associado às ideias de espaço 
verde e de ajardinamento urbano (ROBBA E MACEDO, 2002, p.16, apud DE AN-
GELIS E CASTRO, 2004, p.59) e muitas vezes se apresentam como um dos poucos 
espaços verdes livres arborizados no núcleo urbano, trazendo grande importância 
para a paisagem das cidades do país.

Esta pesquisa busca entender como se apresentam esses espaços no município 
de Santos, em São Paulo, e investigar a relevância das áreas verdes e arborização para 
a composição final da temperatura média da cidade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O desenvolvimento da pesquisa tomou partido, inicialmente, do conhecimento 
histórico das praças e arborização do município de Santos por meio da pesquisa, 
com foco na bibliografia e elaboração de fichamentos, e levantamento fotográfico e 
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iconográfico em referências bibliográficas e pesquisa digital. A Análise do material 
levantado, junto ao conhecimento adquirido nas disciplinas de Teoria da Arquitetura 
e Urbanismo, Projeto de Urbanismo e de Paisagismo do curso de Arquitetura e Ur-
banismo, buscou o entendimento das praças e seu desenho, que levou a seleção das 
praças a serem estudadas. Com a escolha desse recorte, iniciou-se o levantamento de 
dados específicos, como quantidade de árvores e área de projeção de copa, e quan-
titativo das áreas verdes, a partir de fotografias e dados coletados mediante pesquisa 
digital e visitas in loco.

Para este levantamento, foram utilizadas imagens de Satélite e o método APCM, 
área de projeção de copa média (Figura 3), que consiste no cálculo da área de pro-
jeção da árvore por meio da área média de sua copa. Esses dados, assim como os de 
áreas verdes foram realizados em mapas vetorizados no software AutoCAD e finali-
zados no Photoshop. A partir desse levantamento, foram feitas análises individuais 
de cada praça, transformando o material coletado em mapas e tabelas, além de uma 
análise comparativa gerada a partir da sobreposição do Mapa de temperatura média 
da cidade e as áreas verdes e arborização.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No município de Santos, SP, o processo não poderia ser diferente do discutido 
anteriormente. A ocupação da cidade tem início no começo do século XVI, na região 
onde hoje se localiza os bairros Centro e Valongo, área próxima ao porto, importante 
articulador da economia do país até os dias atuais. 

Consequentemente, o local recebeu os primeiros e principais edifícios da ci-
dade, como a Casa da Câmara e Cadeia e a Alfândega, e edifícios religiosos como a 
Capela da Ordem Terceira, Igreja e Convento do Carmo e outros. Muitos dos espaços 
adjacentes a estes edifícios vieram a se tornar algumas das praças que podem ser 
vistas até hoje. 

É o caso da Praça dos Andradas (Figura 1), que contempla o edifício da Casa da 
Câmara e Cadeia, hoje conhecida como Cadeia Velha, e jardim no estilo inglês, com 
grande densidade de árvores cortadas por caminhos e elementos com água. Outra 
importante praça do centro da cidade é a Praça Visconde de Mauá (Figura 1), sede 
do prédio da Prefeitura de Santos, além de ser considerada um ponto nodal do bairro, 
concentrando a circulação de milhares de pessoas por dia.
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Figura 1: Mapa De Localização Das Praças

Fonte: Base Google Earth, 2019. Editado pelo Autor (2019)

Com o crescimento da população e a expansão da cidade, a malha urbana foi 
tomando forma e a cidade passou por grandes transformações em seu território, 
principalmente através do Plano de Saneamento de 1905, do engenheiro sanitarista 
Saturnino de Brito (TOSONI, 2017). Este foi um importante marco histórico para o 
desenvolvimento da cidade, pois o plano de Brito apresentava uma maior preocupa-
ção na paisagem urbana, ambientais e estéticas para além das questões técnicas da 
drenagem e saúde pública, utilizando-se da geomorfologia e hidrografia natural da 
área (TOSONI, 2017).

Foi a partir desse momento que começaram a surgir as praças que não estavam 
mais estritamente interligadas a um edifício principal. Elas agora funcionavam como 
espaços de lazer para a comunidade local, apresentando mobiliários e edifícios pro-
pícios para este fim. 

À exemplo disso, temos a Praça Caio Ribeiro Moraes e Silva (Figura 1), no bairro 
da Aparecida, popularmente conhecida como “Praça do SESC”, por se localizar pró-
xima ao mesmo. A praça possui um espaço coberto específico para a realização de 
feiras, pista de caminhada, parque infantil e equipamentos para atividades físicas, e 
um “Parque dos cães”. 

Há também a Praça Eng. José Rebouças (Figura 1), localizada no bairro Ponta 
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da Praia, que apresenta além de pista de caminhada, parque infantil e equipamentos 
para atividades físicas, um grande complexo esportivo com quadras e piscinas.

As características unificadoras das praças fazem com que elas atinjam um gran-
de raio de abrangência (Figura 2), atraindo pessoas de toda a redondeza, principal-
mente por serem um dos poucos espaços verdes públicos na região.  

Por se apresentarem como importantes e reconhecidos espaços, além de repre-
sentarem diferentes épocas e estilos do histórico santista, as praças mencionadas fo-
ram selecionadas para o estudo quali-quantitativo de sua arborização e vegetação.

Figura 2: Mapa Do Raio De Abrangência Das Praças

Fonte: Base Google Earth, 2019. Editado pelo Autor (2019)
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3.2 Levantamento das Praças: Arborização e Áreas Ajardinas 

Figura 3: Método de levantamento ACPM

Fonte: Dreamstime. Disponível em < https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-bloco-das-%C3%A1r-
vores-3d-com-sombras-image19584200>. Editado pelo Autor (2018).

Para o levantamento da arborização das praças, desenvolveu-se o método 
APCM (Área de Projeção de Copa Média), que consiste no cálculo da área de proje-
ção da árvore por meio da área média de sua copa, com o auxílio de softwares. Para 
as áreas gramadas foram consideradas as áreas verdes dentro de todo o perímetro da 
praça. As informações foram obtidas principalmente através da leitura por imagens 
de satélite LandSat 8 do Google Earth 2019 quantificar e qualificar a vegetação das 
áreas estudadas, criando a análise gráfica elaborada pelo autor apresentada seguir:
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Figura 4: Mapas de Análise - Praça Visconde de Mauá

Fonte: Base Google Earth, 2019. Editado pelo Autor (2019)

Figura 5: Mapas de Análise - Praça dos Andradas

Fonte: Base Google Earth, 2019. Editado pelo Autor (2019)
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Figura 6: Mapas de Análise - Praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva

Fonte: Base Google Earth, 2019. Editado pelo Autor (2019)

Figura 7: Mapas de Análise - Praça Engenheiro José Rebouças

Fonte: Base Google Earth, 2019. Editado pelo Autor (2019)
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Para melhor análise comparativa, as informações coletadas foram transforma-
das no conjunto de tabelas e gráfi cos a seguir:

Figura 8: Tabelas e Gráfi cos de Análise das Praças 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019)

A partir das informações detalhadas anteriormente é possível ver uma dispari-
dade vegetativa grande entre as praças: A Praça Caio Ribeiro é a que apresenta maior 
taxa de área verde (52%), enquanto a Praça Mauá apresenta apenas 12% de sua área 
gramada (Figura 08). 

As praças apresentam uma realidade mais próxima quanto a arborização, va-
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riando pouco sua relação quantidade arbórea por metro quadrado. É interessante 
notar, entretanto, que APCM se mostra bem diferente. A Praça do Rebouças é a que 
apresenta menor APCM quando comparada com o seu território total, que provavel-
mente se deve ao fato do menor porte das árvores do local se comparadas ao restante, 
resultando numa menor área de sobra. 

É importante observar que os usos e funções das praças, bem como a época e 
sua localização, são fatores determinantes para o estilo, desenho e, principalmente, 
para a dimensão de suas áreas verdes, assim como para a arborização. A praça Mauá, 
por exemplo, que possui a menor porcentagem de áreas verdes, é também a praça 
com maior circulação de pessoas. Seu espaço foi pensado para melhor atender o flu-
xo de transeuntes, resultando na configuração existente. Por outro lado, a Praça do 
Rebouças pretende atender um outro tipo de necessidade, o lazer e esporte, configu-
rando outro tipo de desenho.

Apresentadas e compradas as áreas verdes e arborização das praças, as informa-
ções obtidas servirão agora para melhor analisar a implicância dessas áreas na tempe-
ratura média da cidade, se apresentam ou não relevância no resultado térmico final.

Figura 9: Mapa Comparativo – Temperatura Média x Arborização/Áreas Verdes

Fonte: Distribuição de temperatura de superfície e sua relação com indicador socioeconômico – San-
tos/SP (PEREIRA, Camila. DE LIMA, Raul. 2017). Instituto de Geociências, UNICAMP.  Editado pelo 

Autor (2019).
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Ao se comparar os resultados das áreas verdes com o mapa térmico, nota-se que 
a Praça Caio Ribeiro, que possui a maior porcentagem de área verde e arborização 
por metro quadrado, também é a que apresenta a menor temperatura média final 
(36ºC). Enquanto as praças do centro, que apresentam as menores porcentagens de 
área verde e arborização, estão localizadas nas áreas mais quentes (40ºC).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a verificação dos dados científicos e analíticos das praças estudadas, o le-
vantamento da quantidade de árvores, a quantificação da sua massa arbórea e a qua-
lificação de sua área verde, baseado no entendimento de seu histórico, uso e função, 
pode-se constatar que as praças apresentam significativa influência na qualidade tér-
mica dos bairros e da região como um todo. Ainda que seja apenas um dos diversos 
fatores da composição final da temperatura, pode-se traçar evidências de que espa-
ços verdes arborizados de qualidade, além de uma forte função social e ambiental, 
contribui para a atenuação da temperatura média do seu entorno e são de grande 
importância para a qualidade de vida dos cidadãos das cidades.
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RESUMO

A população em situação de rua, considerada em extrema vulnerabilidade so-
cial, é um grupo heterogêneo, formado por pessoas que compartilham a condi-
ção de pobreza absoluta, a falta de pertencimento à sociedade formal e a utili-
zação do espaço da rua como sobrevivência e moradia (COSTA, 2005). Embora 
exista uma Política Nacional para a População em Situação de Rua – PNPR, 
(instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009) os serviços de 
atendimento nem sempre respeitam suas necessidades e especificidades, nem 
os princípios da igualdade e equidade, que garantem seus direitos. O Subprojeto 
Conhecendo os serviços de atendimento e a atuação do psicólogo junto à popu-
lação em situação de rua no município de Santos teve como objetivo investigar 
os projetos, programas e serviços de atendimento oferecidos à população em 
situação de rua em Santos e a atuação do profissional de Psicologia nestes, le-
vando em conta princípios, parâmetros e referenciais do Ministério do Desen-
volvimento Social/MDS e do Conselho Federal de Psicologia/ CFP. Para atingir 
estes objetivos, foi feita uma pesquisa documental em livros, artigos científicos, 
monografias, dissertações, teses, relatórios técnicos e documentos sobre o tema. 
E pesquisa de campo com visitas aos serviços de atendimento e entrevistas com 
os psicólogos atuantes. Os dados obtidos foram estudados a partir da metodo-
logia de análise de discurso, baseada teoricamente na Psicologia Sócio Histórica 
(AGUIAR, OZELLA, 2006). Espera-se que os resultados obtidos contribuam 
para o aprimoramento das políticas públicas voltadas a esta população, e para o 
conhecimento de metodologias de trabalho dos psicólogos nesta área.

PALAVRAS-CHAVE

População em situação de rua, Psicologia e Políticas Públicas, Assistência Social.
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1. INTRODUÇÃO

A população em situação de rua é considerada em condição de extrema vulne-
rabilidade social, formada por um grupo heterogêneo de homens, mulheres, jovens, 
famílias inteiras, grupos que compartilham a condição de pobreza absoluta e a falta 
de pertencimento à sociedade formal e que, em sua trajetória de vida, já realizaram 
alguma atividade laboral importante para a constituição de suas identidades sociais. 
Em decorrência de algum infortúnio em suas vidas, como a perda do emprego, o 
rompimento de algum laço afetivo foram perdendo a perspectiva de projeto de vida, 
passando a utilizar o espaço da rua como sobrevivência e moradia (COSTA, 2005).

A presença de pessoas vivendo nas ruas é decorrente do processo histórico de 
exclusão social existente no Brasil, que se caracteriza não só pela dimensão econômi-
ca, mas pela ausência de pertencimento social, dificuldade de acesso à informação, 
perda de autoestima e restrição de perspectivas de emancipação social. Determinan-
do necessidades do eu, sentimentos, significados e ações, a condição de exclusão vi-
venciada por estas pessoas relativiza valores e afeta sua saúde, em especial a saúde 
mental (CALIL STAMATO, 2016).

Pesquisas oficiais sobre a população em situação de rua são dificultadas pelas 
características instáveis de territorialização, e pelas vulnerabilidades relacionadas ao 
desamparo diante das intempéries, à insalubridade e à insegurança desta condição 
(VALENCIO et al, 2008). A maioria dos estudos privilegia dados estatísticos, resu-
mindo-se à quantificação e, no máximo, caracterização socioeconômica desta popu-
lação, sem aprofundar as investigações sobre os fatores subjetivos que determinam a 
expulsão e a permanência das pessoas nas ruas.

Isso revela a invisibilidade social desta população no âmbito das políticas sociais 
(NATALINO, 2016). E também a negação de sua condição de sujeitos, característica 
fundamental para a implementação de políticas públicas adequadas ao atendimento 
de suas necessidades e demandas, que respeitem não apenas o princípio da igualda-
de, mas especialmente o princípio da equidade, garantindo direitos iguais e respei-
tando especificidades.

Visando preencher a lacuna de conhecimento sobre os serviços de atendimento 
à população em situação de rua e a atuação dos psicólogos nestes, este Subprojeto 
foca a investigação das ações e atividades desenvolvidas pelos programas e projetos 
municipais de atendimento, assim como as funções, atribuições, bases legais, teóricas 
e metodológicas do trabalho realizado pelos profissionais de Psicologia.

Tendo como referencial a teoria sócio histórica (BOCK, 2001), em diálogo com 
a perspectiva psicossocial da psicanálise (BROIDE, 2016), a pesquisa buscou conhe-
cer se os programas de atendimento e a atuação do psicólogo atendem as normativas 
previstas nos parâmetros legais e técnicos e as necessidades específicas, objetivas e 
subjetivas da população em situação de rua, considerando os sujeitos perdidos nas 
questões e análises puramente estatísticas, econômicas e sociais. Para isso, foram uti-
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lizados como instrumentais de pesquisa de campo entrevistas individuais com psicó-
logos que atuam em serviços, programas e projetos de atendimento do município e 
em ONGs, e observações do trabalho realizado.

Conhecendo o atendimento público e privado oferecido e o trabalho desen-
volvido pelos psicólogos, o presente Subprojeto, além de preparar o estudante como 
pesquisador comprometido com a produção de novos conhecimentos e reflexão so-
bre tecnologias sociais inovadoras, visa contribuir para o aprimoramento de políticas 
públicas alinhadas à defesa e garantia dos direitos humanos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O principal objetivo deste Subprojeto é investigar os serviços, programas e pro-
jetos de atendimento oferecidos à população em situação de rua em Santos e a atua-
ção do profissional de Psicologia nestes, levando em conta os princípios, parâmetros 
e referenciais do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e Conselho Federal de 
Psicologia/CFP.

Tendo como referencial a pesquisa qualitativa, a metodologia do Subprojeto in-
cluiu:

1) pesquisa documental de revisão atualizada de estudos teóricos e pesquisas 
científicas sobre a conceituação, características objetivas e subjetivas da população 
em situação de rua e atuação do psicólogo nesta área; normativas legais e referenciais 
técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e do Conselho Federal de 
Psicologia/CFP sobre o atendimento a esta população; 2) levantamento

de dados sociodemográficos sobre esta população em âmbito nacional, estadu-
al, regional e municipal, e dos serviços, programas e projetos de atendimento locais 
voltados a ela no município de Santos, abrangendo o atendimento oferecido e o nú-
mero de psicólogos atuando nas equipes multidisciplinares; 3) pesquisa de campo 
com os psicólogos que trabalham nestes projetos, programas e serviços e observação 
do trabalho desenvolvido para levantar as bases teóricas, metodológicas e técnicas 
de atuação; 4) análise qualitativa do trabalho realizado pelos  profissionais, com base 
na metodologia de análise de discurso, referenciada na Psicologia Sócio-Histórica 
(AGUIAR & OZELLA, 2006); 5) correlação dos dados obtidos com as legislações, 
a Política Nacional para a População em Situação de Rua – PNPR e os referenciais 
técnicos produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia (2013).

O foco do estudo nesta complexa situação justifica-se pela condição de vul-
nerabilidade, necessidades diferenciadas e exigências peculiares de desenvolvimento 
psicossocial decorrente da vivência nas ruas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa documental sobre a temática resultou no levantamento de material 
significativo, com importantes subsídios teóricos e sociodemográficos para a análise 
dos dados, realizada após as entrevistas com os profissionais. O levantamento dos 
psicólogos e de outros técnicos dos Serviços resultou em um total de 13 (treze) pro-
fissionais: 06 (seis) voluntários de ONGs, 06 (seis) profissionais em equipamentos 
da Prefeitura de Santos, 01 (um) estudioso, escritor, psicólogo e profissional da área 
há mais de 40 anos. Também foi entrevistado 01 (um) líder do Movimento Nacional 
da População em Situação de Rua, ex-morador de rua. No total, foram realizadas 14 
(catorze) entrevistas semiestruturadas, previamente agendadas, após autorização da 
SEAS, aprovação do Comitê de Ética da Universidade (Parecer 3.095.172), e assina-
tura de concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, gravadas em 
áudio e transcritas na íntegra para garantir a fidedignidade do discurso.

A análise qualitativa envolveu diversas leituras flutuantes do material, para 
identificação dos pré-indicadores, aglutinados em indicadores e articulados em Nú-
cleos de Significação, conforme Aguiar e Ozella (2006).

Os pré-indicadores são temas que se repetem com frequência e se destacam por 
forte carga emocional. Uma nova leitura do material, aglutinando os pré-indicadores 
na mesma categoria, por semelhança ou complementaridade, caracteriza os indica-
dores. A identificação dos Núcleos de Significação resulta da articulação e correlação 
de indicadores semelhantes ou contraditórios e revela as determinações constitutivas 
dos sujeitos (AGUIAR e OZELLA, 2006).

A partir da sistematização e categorização das entrevistas foi possível identificar 
e analisar qualitativamente 07 Núcleos de Significação: percepção dos profissionais 
sobre os serviços; atendimento e atividades oferecidas; perfil do público atendido; 
equipe multidisciplinar; principais dificuldades no trabalho; articulação com os ou-
tros setores públicos; e sentimentos do profissional sobre o trabalho realizado e a 
população atendida.

1. Percepção dos técnicos sobre os serviços: A maioria dos entrevistados ex-
plicou com detalhes a data de criação/fundação do serviço, seus objetivos espe-
cíficos, destacando o trabalho articulado e em equipe dos ligados à Prefeitura, 
inclusive com reuniões de equipe entre os serviços para discussão de casos.
2. Atendimento e atividades oferecidas: Os técnicos explicaram com clareza 
como é realizado o atendimento em cada serviço, assim como os direitos e deve-
res que o morador/acolhido tem dentro deles. As atividades desenvolvidas são 
diversas: acolhimento inicial, entrevista, oficinas em grupo, grupos de discussão 
de temas, atendimentos específicos, recâmbios, tentativas de contato com os fa-
miliares da pessoa em situação de rua, e outros.
3. Perfil do público que procura o serviço ou que é atendido: A maioria dos 
técnicos relatou que o público atendido consiste basicamente em pessoas em 
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situação de rua, com diferentes características: dependentes abusivos de álcool 
e outras drogas, idosos, aposentados, pessoas que perderam suas casas devido 
a enchentes ou deslizamentos de terra e pessoas com situação financeira muito 
precária.
4. Equipe (ou grupo) de trabalho: Na maioria dos serviços, a equipe de traba-
lho é composta por psicólogos, assistentes sociais, operadores sociais, técnicos 
de ensino médio, entre outros.
5. Principais dificuldades na realização do trabalho: Insuficiência de recursos 
financeiros da Prefeitura; escassez de profissionais para a alta demanda do servi-
ço; sucateamento dos equipamentos de forma geral; pouca infraestrutura para o
trabalho dos técnicos. Poucos relataram dificuldades na relação com as pessoas 
em situação de rua, predominando dificuldades na interrelação com os colegas 
de trabalho.
6. Articulação com outros setores das políticas públicas (Saúde, Seguran-
ça, Habitação): Grande parte dos profissionais entrevistados relatou que existe 
uma boa articulação entre os equipamentos, no sentido de que cada um cumpre 
sua função específica e direciona a pessoa atendida a outros serviços, de forma 
a promover um bom atendimento ao sujeito, de acordo com as necessidades e 
demandas do momento. Já as organizações sem fins lucrativos relataram não 
haver esta articulação, não recebendo nenhuma ajuda, nem reconhecimento de 
outras entidades.
7. Ser psicólogo e atender a população de rua: A maioria relatou ser desafia-
dor, e ao mesmo tempo prazeroso. Desafiador perante as dificuldades já citadas, 
como falta de incentivo da gestão, sucateamento dos equipamentos, insuficiên-
cia de profissionais e técnicos para a alta demanda existente. E prazeroso, no 
sentido do profissional se sentir realizado quando a pessoa atendida melhora de 
alguma forma, ou consegue emprego, ou aluga um espaço para morar, ou entra 
em contato com a família, ou se compromete com tratamento para as drogas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento bibliográfico sobre a população em situação de rua possibilitou 
o aprofundamento do conhecimento sobre a temática, a partir da leitura e análise de 
diversos artigos científicos, livros, cartilhas e periódicos, enriquecendo o processo 
de formação da pesquisadora, ampliado por meio de debates e troca de ideias com 
outros alunos de Iniciação Científica e estudantes pesquisadores nos encontros do 
Grupo de Pesquisa Psicologia e Políticas Públicas, coordenado pela Orientadora.

A correlação do material bibliográfico com a realidade revelada na pesquisa de 
campo apontou algumas ambivalências e incoerências entre os dados, como a in-
compatibilidade da realidade vivenciada pelos profissionais com a Política de Assis-
tência Social definida pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Ou a dificuldade 
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de articulação entre os setores Habitação, Saúde, Segurança e Assistência Social, que 
dificulta o trabalho em equipe multi e interdisciplinar.

Essas inconsistências prejudicam e tornam ineficiente o atendimento à popu-
lação em situação de rua, dificultando a adesão das pessoas aos serviços, por não 
atenderem suas atuais demandas e necessidades.

Propõe-se que a população em situação de rua seja ouvida sobre os motivos que 
dificultam sua adesão aos serviços e atendimentos, adequando a política oferecida à 
sua realidade.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo compreender sobre o fenômeno das redes 
sociais digitais e a dissociação entre a vida pública e privada. Buscou-se discutir 
que como característica da pós-modernidade há um movimento de exposição 
de comportamentos e situações que eram destinadas à vida familiar/privada, 
o que pode estar levando a indiferenciação entre tais âmbitos. Diante disso, as 
redes sociais digitais seriam o meio mais utilizado para a exposição de tal fe-
nômeno que tem consequências na constituição da subjetividade dos sujeitos. 
O método utilizado foi o de pesquisa bibliográfica e os resultados e conclusões 
obtidos revelam, a partir do referencial teórico da psicanálise em diálogo com 
outros saberes como a sociologia, antropologia e filosofia, que pode haver um 
movimento de distorção do eu dos sujeitos a medida em que constroem suas 
subjetividades baseadas na indiferenciação dos lugares em que habitam. A ex-
posição da vida privada, tornando-se mais aparente, leva a participação e julga-
mento de um número cada vez maior de pessoas, o que pode fomentar o ódio à 
diferença entre outros comportamentos desencadeantes.

PALAVRAS-CHAVE

Redes sociais digitais, vida pública, vida privada, subjetividade.

1. INTRODUÇÃO

Uma matéria publicada na revista Isto É, em 21 de janeiro de 2016, que relata 
sobre o comportamento do brasileiro em expor seu cotidiano nas redes sociais di-
gitais chamou a atenção para essa pesquisa. Na matéria em questão, o autor ressalta 
que tal hábito não se trata apenas de um costume regional de nosso país, mas de um 
comportamento mundial que pode influenciar mais e mais pessoas. Os exemplos ci-
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tados como o famoso “selfie”1 tirado por Barack Obama junto ao primeiro-ministro 
britânico e a premiê da Dinamarca durante o funeral de Nelson Mandela. Nessa oca-
sião, tal gesto provocou inúmeras críticas negativas e positivas. Há também o outro 
exemplo, de um selfie tirado por atores durante a cerimônia do Oscar em 2014, como 
ação promocional da empresa de tecnologia Samsung, que obteve a marca de post 
mais compartilhado da internet durante 3 anos consecutivos.

Tais eventos, associados aos dados publicados pelo site “techtudo” em 2019, 
após o relatório divulgado pelas empresas “We are social” e “Hootsuite”, com o título 
“Global digital 2019”, dão conta que 66% dos brasileiros possuem contas ativas nas 
redes sociais digitais. Sendo que as principais utilizadas são Facebook, Whatsapp e 
Instagram. Por isso, ao considerar que mais da metade da população adquiriu o há-
bito de acessar e utilizar mídias sociais como meio de comunicação ou socialização, 
compreendeu-se que poderia ser importante estudar sobre o impacto de tal hábito no 
psiquismo dos sujeitos e dos grupos.

Um dado importante deste relatório divulgado pelas empresas americanas reve-
la que a média de acesso do brasileiro às redes sociais é de 3h e 34 minutos por dia e a 
população que mais utiliza tais ferramentas são os jovens entre 25 e 34 anos. Em um 
primeiro momento, observou-se que as redes sociais possuem como característica a 
possibilidade de visualização da vida das pessoas que se associam como “amigos” por 
meio, sobretudo de imagens e textos publicados. E sendo assim, é possível observar 
que a alta exposição de fotos e a necessidade de produção de conteúdo pode levar à 
uma espécie de “discurso de exigência” para que o indivíduo se encontre em confor-
midade com o que se espera dele para que seja incluído no grupo.

A hipótese que pudemos levantar foi de que o hábito de expor a vida em rede 
social pode transmitir aos outros a ideia de que esse indivíduo tem uma vida inte-
ressante, baseada em alegrias, viagens e realizações constantes. Já, quem não mostra 
suas realizações e alegrias estaria fora da “festa” cotidiana da vida, conforme a regra 
das redes. Tal assunto fora objeto de pesquisa anteriormente, dentro desse mesmo 
projeto, em Iniciação científica da aluna Margarida Cereja, que resultou em uma pu-
blicação para a revista Leopoldianum (n. 44, 2018).

Na ocasião, a aluna pesquisou sobre o sentimento de ansiedade em jovens de 
18 a 25 anos decorrente da utilização de redes sociais digitais e foi observado que tal 
sentimento decorre da necessidade de “ter uma vida interessante”, que seja passível 
de publicação.

Diante disso, o desdobramento da investigação se deu acerca da distorção que a 
subjetividade dos indivíduos pode sofrer com a confusão entre conteúdos privados e 
de vida pública, uma vez que as redes sociais convidam para a publicação sem que o 
sujeito possa ter tempo de refletir sobre o que está fazendo. Foi possível hipotetizar, 

1 Nomenclatura atual para designar autorretrato feito pelo próprio autor. Tem origem na palavra: self-
-portrait (autorretrato), porém com o sufixo ie, que oferece a intenção de palavra no diminutivo, poden-
do ser traduzida, o mais aproximadamente por “euzinho”.
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com a pesquisa, que a fim de se incluir no grupo de “amigos”2, os indivíduos expõem 
suas vidas dos mais diversos modos e isso pode levar a impactos diversos na subjeti-
vidade individual e grupal.

1.1 A vida pública e privada na contemporaneidade

Em grande parte das culturas urbanas e industrializadas houve a absorção cul-
tural acerca do uso da tecnologia durante 24h – uma vez que a internet não é acessada 
ou discada, mas encontra-se durante todo o tempo em conexão – e isso, a nosso ver, 
influenciou os indivíduos à uma adaptação nas formas de subjetivação.

A subjetividade é definida pelo dicionário Larousse como aquilo que tem cará-
ter de ser pensado pelo indivíduo, sua consciência construída a partir da atividade 
do pensar. Dessa forma, também compreendemos que os hábitos e as necessidades 
de regulação dos grupos vão levando os indivíduos à transformação da forma como 
se veem e veem os outros.

Em relação ao período atual, De Santi (2005, p. 177), entende que esta forma 
atual de subjetivação estaria pautada na “... invasão dos espaços privados (como a 
própria casa e a família) pela ordem pública”. E isso levaria a “...desapropriação de 
cada indivíduo das ordens de determinação e compromisso com o que faça, levando-
-o a recuar num fechamento narcísico defensivo” (Idem, ibidem).

Entendemos, de acordo com De Santi, que o resultado da indiferenciação entre 
vida pública e privada poderia levar a uma desapropriação das necessidades indivi-
duais e grupais, o individuo pensaria de modo massificado e tenderia a defender seu 
próprio narcisismo do perigo da censura grupal.

Do ponto de vista da cultura em rede, e mais especificamente do conceito de ci-
bercultura proposta por Pierre Levy (1999, p. 17) tem-se como definição que se trata 
do “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 
de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço”. Nesse sentido, o entendimento de que há um espaço cibernético com 
leis e regras específicas pode levar a transformação de hábitos e crenças das socieda-
des humanas.

De acordo com o pesquisador Pierre Levy tem-se que a construção de um mun-
do virtual que passa a fazer parte do dia-a-dia das pessoas leva a internalização de 
uma nova cultura, uma cultura baseada nos postulados virtuais, cibernéticos, que 
“inventa” velocidades, espaços e tempos em constantes modificações. E esse movi-
mento, de acordo com o autor, torna o território virtual, o que faz com que a compre-
ensão do sujeito fique confusa em relação ao lugar que habita.

Levy constrói o conceito de “efeito Moebius3” para explicar a consequência des-
2 Nome nos quais são designados os perfis que se incluem na rede social.
3 Conceito baseado na fita de Moebius, criada pelo matemático e astrônomo August Ferdi-
nand Möbius, em 1858 como um objeto não orientável”, em que não é possível a determina-
ção de qual seria a parte de cima, de baixo, de dentro ou de fora.
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sa confusão de lugares que o indivíduo pode habitar. De acordo com o autor, tal efeito 
pode explicar “a passagem do interior ao exterior e do exterior ao interior” (LEVY, 
1996, p. 24). E ele complementa ainda que essa indiferenciação atinge outras esferas, 
como por exemplo: “as relações entre privado e público, próprio e comum, subjetivo 
e objetivo” (LEVY, 1996, p. 24).

Assim, como no exemplo da “fita de Moebius”, em que é indeterminado os la-
dos, tornando-a um objeto “não orientável”, o virtual tende a indeterminar os opos-
tos, sejam eles quais forem, o que se reflete no mundo privado e público, no que é 
individual e no que é de todos, no virtual e no real.

Pudemos observar esse movimento na exposição da vida das pessoas ao longo 
de nossa pesquisa, pelo que compreendemos uma certa confusão, uma dificuldade 
de orientação sobre o caminho a seguir, o que pode levar a um movimento de des-
personalização da individualidade e, consequentemente, ao pensamento massificado. 
Como um objeto sem fim ou começo, também não haveria certo ou errado, nem vida 
interior ou exterior, o que dificulta a avaliação e constituição do pensamento e das 
atitudes éticas e morais.

2.1 A vida líquida

A criação de cultura, de acordo com o referencial psicanalítico, decorre da ideia 
de que os indivíduos e grupos necessitam sempre se regularem e por isso, buscam 
transformação com vias à adaptação. Isso propicia o surgimento e uso da criativida-
de, que pode ser de diversos modos, inclusive criação de cultura.

No intuito de escapar ao mal-estar criam-se novos mal-estares, mas também 
cria-se movimentação, novos sentidos à existência, trazendo renovação. No campo 
da filosofia, o importante estudioso Zygmunt Bauman, assim como Levy, entende 
que os movimentos civilizatórios atuais têm como marca central a rapidez, a busca 
por uma velocidade, cada vez mais, frenética. Esta velocidade com que se busca a 
satisfação recai em um perigoso jogo que torna a era pós-moderna um momento 
histórico e cultural com características inegáveis de “liquidez/fluidez”.

Assim, em complemento ao que discutimos com Levy, sobre a indiferencia-
ção entre espaços opostos, podemos compreender com Bauman que há um movi-
mento de fluidez, que ele denominou como “modernidade líquida”, um movimento 
no qual não é possível se fixar em alguma ideia ou pessoa de modo mais complexo 
e profundo, já que é fluido e raso, adquirindo inúmeros formatos e tendo como 
principal característica ser desforme.

De acordo com uma entrevista de Bauman realizada em 2015 por um canal de 
televisão, o filósofo discutiu que a TV se instalou, desde o início, como um objeto 
de fascinação para exposição da vida pública dos sujeitos notórios à sociedade. Foi 
configurado como o principal objeto de quem “merecia” ser admirado. Aqueles que 
aparecem na TV seriam referências, que lançam moda e que o médio cidadão co-
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mum admira pelo reconhecimento social. 
Com o desenvolvimento das mídias sociais, as redes se tornariam TVs mais 

acessíveis ao médio cidadão comum, permitindo que esse ao menos se torne digno 
de ser visto e admirado, somando seus “seguidores”, conforme a terminologia da pró-
pria rede social “Instagram”.

Os objetivos do trabalho realizado centraram-se em compreender sobre o im-
pacto do uso das redes sociais digitais na subjetividade dos indivíduos pertencentes 
a culturas urbanas, estudar sobre o a indiferenciação entre a vida pública e privada 
nos sujeitos, compreender sobre o comportamento decorrente da fluidez das relações 
sociais baseadas no narcisismo e na exposição de si mesmo.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia utilizada foi a de levantamento bibliográfico por meio de pesqui-
sa a artigos científicos e livros atuais que trataram da temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados, podemos levantar que, a partir da pesquisa bibliográfica fun-
damentada em autores do campo da Psicologia, Psicanálise, Filosofia e Sociologia, é 
possível compreender que a sociedade atual em que nos encontramos, está vivendo 
um momento de transformação, de modificação das concepções e percepções a res-
peito do lugar do sujeito, seja individualmente, seja no grupo. Nas sociedades urba-
nas, em que a internet tem ocupado cada vez mais um espaço de interação e presença 
dos indivíduos, isso pode ser observado de modo mais nítido.

Diante deste cenário, compreende-se que os espaços destinados, desde a revo-
lução francesa, aos opostos como a vida privada e pública, aos papeis sociais das 
mulheres, dos homens e das crianças, tem se modificado. A partir da compreensão 
desse fenômeno de indiferenciação podemos compreender que o advento das redes 
sociais digitais permitiria a exposição intensa o que levaria o indivíduo ao sentimen-
to de pertencimento ao grupo. Porém, por outro lado, observamos em nossa pesqui-
sa, uma tendência à superficialidade nas relações e um aumento no sentimento de 
ansiedade e depressão decorrentes desse movimento. 

A ansiedade, segundo podemos compreender estaria ligada ao sentimento de 
insaciabilidade, uma vez que os posts são perecíveis e logo precisa produzir mais 
conteúdo e a depressão pode ser decorrente da ideia de não corresponder ao ideal de 
perfeição e felicidade que o discurso social prega para a vida do sujeito. 

Também, pudemos observar que os referenciais identificatórios oscilam forte-
mente, uma vez que o Eu do sujeito se fixa em “modelos” a serem seguidos e esses 
modelos seguem a ordem proposta por Bauman de serem líquidos e fluidos, por isso, 
mutáveis.
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Em uma pesquisa realizada por Elhai et al, compreende que o comportamento 
compulsivo de buscar satisfação em sentimentos positivos, que tragam resultados 
rápidos como “curtidas” e “comentários”, por exemplo, pode ser prejudicial ou adap-
tativo, dependendo das características de personalidade do indivíduo. Sendo assim, 
podemos compreender que a estimulação à satisfação momentânea de exposição da 
vida privada nas redes sociais pode levar ao comportamento compulsivo em deter-
minadas pessoas que veem nesse comportamento a única forma de socialização e 
integração ao grupo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez que o objetivo central da pesquisa diz respeito à compreensão dos 
impactos da indiferenciação da vida privada e pública em correlação com o uso das 
redes sociais digitais, podemos concluir que partimos da constatação de que em cul-
turas urbanas de sociedades industrializadas que facilitam esse meio de comunicação 
à população, os indivíduos podem encontrar na exposição de aspectos da vida que 
antes eram reconhecidos como privados para a visualização de um público cada vez 
maior.

De acordo com os principais autores que pesquisamos, pudemos obter que o 
período pós moderno pode ser marcado por uma transformação da subjetividade e 
da consideração de que haveria uma outra relação do indivíduo e do grupo com o 
espaço e o tempo, levando-o também a dissolver as experiências de vida e as barreiras 
em geral.

A consideração de que existe uma cultura cibernética, conforme os dizeres de 
Levy, que propõe uma nova consideração sobre o interior e o exterior leva a amplia-
ção para outras considerações entre opostos e limites e dentre elas: a queda na barrei-
ra entre vida pública e privada.

Isso, a nosso ver, pode ser útil para os estudos de Psicologia pois fazem surgir 
novas formas de sofrimento e satisfação, que necessitam ser cuidadas. Novas patolo-
gias em decorrência desse modo de construir personalidade também tendem a surgir 
e dentre eles, está a consideração, conforme encontramos na pesquisa de Elhai et al, 
da ansiedade e depressão. Fenômenos cada vez mais atuais como o recente atentado 
em Cristchurch, ocorrido na Nova Zelandia em março desse ano, em que o autor pu-
blicou ao vivo o massacre ou o Massacre da escola de Suzano, em que os autores pu-
blicaram nas redes sociais digitais fotos com armas e fantasias, podem ser exemplos 
da nova roupagem das doenças mentais na atualidades, que necessitam de ampliação 
dos estudos. 
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RESUMO

A proposta da pesquisa é identificar de que forma o ENEM cumpre as exigên-
cias da Lei nº10.639/2003 (BRASIL, 2003), que propõe uma transformação na 
educação brasileira, haja visto a necessidade de uma revisão dos planos curri-
culares escolares, tornando-o mais plural no que tange os assuntos referidos em 
sala de aula.  O objetivo central é entender como o ENEM discute aspectos da 
africanidade. A metodologia adotada é de abordagem quantitativa com base na 
análise das provas do ENEM entre 2013-2018. Os resultados indicam que a te-
mática não teve mudanças significativas na abordagem após a Lei. Dessa forma, 
discutir essa questão é relevante para que a população afro-brasileira reconheça 
sua importância enquanto parte da história, e também, para que a sociedade 
reconheça a esses povos na formação da cultura brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE

ENEM, políticas-públicas, Lei nº10.639/2003.

1. INTRODUÇÃO

A Lei nº10.639/2003 propõe uma transformação na educação brasileira, haja 
visto a necessidade de uma revisão dos planos curriculares escolares, tornando-o 
mais plural no que tange os assuntos referidos em sala de aula.

Dessa forma, discutir a importância da África e da cultura africana, é relevante 
não apenas para que a população afro-brasileira reconheça sua importância enquan-
to parte da nossa sociedade, mas também, para que a sociedade, como um todo, 
reconheça a importância desses povos na formação da cultura brasileira.

O mérito da lei entrou na pauta de ações afirmativas, que busca reparar o des-
conhecimento por parte da sociedade em reconhecer o valor histórico e cultural da 
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África. Assim, ao estabelecer de forma obrigatória o ensino das culturas afro-brasi-
leiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio no 
Brasil, visa mudar a diretriz das narrativas acerca da importância dos africanos na 
formação identitária do Brasil.

A lei é apresentada por levantes de movimentos sociais no país que defendiam 
reparos e reivindicavam novas narrativas sobre a maneira que assuntos associados 
aos africanos. A fim de romper com preconceitos históricos e a desigualdade entre 
negros e brancos no Brasil, juntamente com o senso comum que vem sendo alimen-
tado pelas heranças consagradas do passado colonial, e que ainda refletem nos dias 
de hoje. Propondo então, reelaborações curriculares e as criações de ações afirmati-
vas com intenção de abrir espaço para as camadas excluídas da população, principal-
mente a afro-brasileira. (ALMEIDA; SANCHEZ, 2015)

A maneira como o ENEM discute a lei 10.639/2003 foi discutida anteriormente 
por outros pesquisadores da educação. Assim, considerando os resultados das pes-
quisas anteriores que indicam uma defasagem na abordagem da cultura africana nos 
espaços educacionais, tomamos como ponto de partida Almeida e Sánchez (2016) 
que analisaram questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2003 à 2012, tota-
lizando 1.098 questões.

Dessa forma, entendemos que é pertinente levantar a seguinte questão: de que 
forma a lei 10.639/2003 é apresentada no ENEM nos anos sucessores a 2012. Toma-
mos o ENEM como objetos de pesquisa, a fim de identificar se nesses exames existem 
elementos que corroboram com o propósito da lei. O objetivo é entender de forma é 
abordada questões da África e africanidade, e compreender se durante os anos houve 
aumento no número de questões sobre o assunto. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A etapa inicial foi localizar as provas do ENEM anos equivalentes ao período 
analisado.  A partir da análise  de conteúdo do material, foram separados os cadernos 
por áreas do conhecimento. Assim, localizamos quaisquer questões que se referiam a 
África e ou africanidade. Depois identificamos a centralidade do assunto na questão, 
e quantas deles usavam a narrativa do ‘’negro escravo’’ e/ou voltada para o passado 
colonial de forma estereotipada, e quantas delas tratavam da cultura e contribuição 
da África para a formação do Brasil.

Construímos gráficos para evidenciar a discrepância dos resultados iniciais en-
contrados. Cerca de 4% à 6%, tratam sobre a África. E, dentro dessas questões, muitas 
delas ainda mantêm uma visão eurocêntrica da História, tendo como pressuposto 
que a lei busca romper com narrativas eurocêntricas. Esse é um ponto que gera bas-
tante discussão dentro da pesquisa, posto que a lei não oferece subsídios para que o 
professor consiga traçar esse debate de forma clara e precisa. Colocando ainda mais 
fragilidade na abordagem em sala de aula.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através de uma ação educacional, a lei 10.639/2003 tem como objetivo afastar a 
neutralidade estatal diante dos efeitos do racismo, e garantir o reconhecimento e res-
peito das diferenças étnico-raciais por meio da educação, promovendo uma revisão 
no conteúdo abordado em sala de aula, desconstruindo antigos e novos estereótipos 
acerca da história e cultura africana.  Por sua vez, a lei preconiza como principais 
responsáveis pelo seu cumprimento os professores de História, Língua Portuguesa 
e Artes, embora preconize que todos devem participar dos esforços para mudar as 
representações sociais vigentes.

A lei nº 10.639/2003 vem sendo discutida pelo Grupo Interdisciplinar de Es-
tudos Culturais da Universidade Católica. A ideia inicial foi entender como o que 
propõe a lei é executado nas escolas públicas e particulares da Baixada Santista, SP. 

Pesquisa conduzida por  junto a professores de História formados pela Univer-
sidade Católica de Santos, que finalizaram o curso entre os anos de 2005 e 2014, con-
cluiu que os professores que tiveram a disciplina sobre África e cultura afro-brasileira 
nem sempre incluem o que aprenderam em sua prática, assim como, muitas vezes, os 
gestores dificultam ações nesse sentido, já que nem sempre os apoiam e incentivam.

A partir disso, foi planejada uma pesquisa, junto aos gestores, considerando que 
a Resolução n.1 de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação/Con-
selho Pleno/DF, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

O artigo 3⁰, estabelece que os sistemas de ensino dêem “apoio sistemático aos 
professores para elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e métodos de 
ensino, cujo foco seja História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação das 
Relações Étnico-Raciais” (p.13). 

O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi criado no ano de 1998 a fim 
de avaliar a educação básica. Durante os anos o Enem foi incorporando outras im-
portâncias no âmbito educacional, dentre elas, tornou-se mecanismo de  inserção no 
ensino superior (BARBOSA, SILVA, SILVEIRA, 2015).

As reformas educacionais a partir de 1990 e a criação do ENEM como mecanis-
mo que mensura a educação representam, para Malusá, Ordones e Ribeiro (2014), 
maior interesse no âmbito da educação brasileira de qualidade.  Da criação até 2008, 
o ENEM tinha como finalidade exclusiva ser a ferramenta que avaliava o ensino mé-
dio. A princípio tencionava os seguintes aspectos:

O Enem foi criado a partir de princípios definidos na LDB/1996 
e materializado na Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998, do 
Ministério da Educação e do Desporto (MEC), assinada pelo Mi-
nistro Paulo Renato Souza, com o intuito de minimizar questões 
supramencionadas no item 2, para alunos concluintes ou egres-
sos do ensino médio. Ele está inserido no conjunto do Sistema 
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Nacional de Educação (SNE) como parte do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) [...] Os documentos pu-
blicados à época, tanto pelo INEP quanto pelo MEC, explicavam 
que objetivo do exame era ser um instrumento de avaliação das 
competências e habilidades básicas aprendidas durante o ensino 
médio para a inserção do jovem brasileiro no mercado de tra-
balho e da prática da cidadania, é dizer, integração profissional 
e político social. Considera-se, pois, esse o paradigma do Enem 
enquanto política pública. (DORES, LIRA, SLONIAK, QUINÁ-
LIA, 2013, p. 67).

Assim, de 2009 em diante, o ENEM assumiu outros interesses para a educação. 
Além de medir e avaliar a qualidade da educação básica, a prova serviu para demo-
cratizar as oportunidades de acesso às vagas nas universidades do país (TRAVITZKI, 
2013). O trecho abaixo sintetiza essa ideia.

Sucedeu que, em 2009, com a edição de nova orientação do MEC, 
o Enem passou a ser especialmente uma forma de seleção unifi-
cada nos processos seletivos das universidades públicas federais, 
realidade que forçou a revisão dos currículos, tanto nas escolas 
públicas quanto privadas, para adequação ao novo paradigma, 
conquanto certo que a mudança na confecção das provas visou 
estabelecer diferenciações entre os alunos altamente qualificados  
(DORES, LIRA, SLONIAK, QUINÁLIA, 2013, p. 73).

Contudo, Malusá, Ordones e Ribeiro (2014) discutem a importância de imple-
mentar questões sobre políticas educacionais no ENEM como forma de torná-lo mais 
utilitário para a educação brasileira, bem como transformar as práticas pedagógicas 
dos docentes, conforme apontam que,

o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, que além de ava-
liar estudantes ao final de seus estudos básicos e criar novas po-
líticas educacionais de ingresso na educação superior, também 
vem acarretando mudanças positivas na prática pedagógica dos 
docentes que atuam no ensino médio da educação básica (MA-
LUSÁ; ORDONES; RIBEIRO, 2015, p.360).   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lei 11.639/03 tem grandes dificuldades, apesar da obrigatoriedade e impor-
tância, de se tornar parte do currículo nacional. Existe grande cobrança para que o 
professor cumpra esse papel, quando há fatores que interferem. O tempo em sala de 
aula e a importância do preparatório para o vestibular são alguns pontos que identi-
ficamos ao fazer análise do conteúdo da entrevista da pesquisa anterior. Sendo assim, 
acreditamos que seja pertinente interagir as discussões da África com um dos, se não 
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o mais importante vestibular do país, sendo que é o exame que avalia o ensino médio, 
e possibilita o ingresso nas universidades.

E assim, repensar a importância de implementar questões sobre políticas educa-
cionais no ENEM como forma de torná-lo mais útil para a educação brasileira, bem 
como transformar as práticas pedagógicas dos docentes.
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RESUMO 

Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, foi colocada a saúde como 
direito de todos e dever do Estado, surgindo assim o Sistema Único de Saúde 
(SUS). No contexto do SUS, encontra-se o Componente Especializado da As-
sistência Farmacêutica (CEAF), uma estratégia de acesso a medicamento, em 
busca da garantia do tratamento ao paciente. Este trabalho teve como objetivo 
realizar um levantamento dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do 
Ministério da Saúde (PCDTs)  mais utilizados do CEAF da Baixada Santista, 
numa analise quantitativa dos principais diagnósticos contemplados pelos PC-
DTs como os medicamentos e o custo para o sistema. Os dados foram coleta-
dos do “Relatório de Dispensação da Farmácia de Medicamento Especializado 
(FME) da Baixada Santista no período de janeiro a dezembro/2018.” Dentre 
os principais diagnósticos utilizados estão a Dislipidemia (17,28%), DPOC 
(16,03%), Glaucoma (14,47%) e Esquizofrenia (11,98%); sendo a atorvastatina 
de 20mg, agente hipolipemiante, com de maior consumo e o Tiotrópio, bron-
codilatador, o de maior custo mensal 596.160,00 Reais. Portanto, esses dados 
mostram que temos uma alta incidência de dislipidemia e doença pulmonar 
obstrutiva crônica na população atendida pelo CEAF na Baixada Santista.

PALAVRAS-CHAVE

Assistência Farmacêutica, Componente Especializado, Protocolos Clí-
nicos e Diretrizes Terapêuticas

1. INTRODUÇÃO

O Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma fer-
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ramenta de acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), garantido 
pelo financiamento fornecido pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. A 
aquisição compartilhada ocorre de formas distintas, diretamente pelo Ministério da 
Saúde e encaminhado as Secretarias Estaduais para distribuição; por repasse federal 
as Secretarias Estaduais de Saúde para aquisição, distribuição e dispensação dos me-
dicamentos demonstrando a responsabilidade conjunta dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios (VIEIRA, 2010).

Ocorreram mudanças no programa desde o seu princípio, até os dias atuais, 
entretanto a principal mudança, foi após a implementação de Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que ocorreu entre 2001 e 2002, esses protocolos 
constam critérios de diagnóstico, tratamento das doenças, mecanismos de monito-
ramento clínico e a supervisão de possíveis efeitos adversos a medicamentos (LI-
MA-DELLAMORA, CAETANO, CASTRO, 2012). Esses protocolos devem ser atu-
alizados a cada 2 anos e é de total responsabilidade do ministério da saúde, sendo 
realizada através de revisões e consultas públicas, para então sua implementação, que 
deve ser feita considerando a individualidade do paciente, frente a doença (MAR-
TINS, 2018).

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) são responsáveis pela 
dispensação dos medicamentos pertencentes ao Componente Especializado de As-
sistência Farmacêutica de acordo com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de 
setembro de 2017 e suas atualizações. Na Baixada Santista as dispensações são di-
vididas entre atendimento Porta/Presencial para Santos, São Vicente e Praia Gran-
de (apenas doenças psiquiátricas) e Malote (através dos pólos de dispensação) para 
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e demais diagnósticos da 
Praia Grande.

A execução do Componente envolve as etapas de solicitação, avaliação, autori-
zação, dispensação e renovação da continuidade do tratamento.

Atualmente no estado de São Paulo estão disponíveis 139 medicamentos, sendo 
divididos em 79 diagnósticos contemplados nesses protocolos (BRASIL, 2019). A 
incorporação é dinâmica, conforme atualização dos PCDTs. 

Conhecer a adesão aos protocolos permite reconhecer as doenças mais comuns 
numa região e prever o impacto disso no sistema de saúde, contribui para desenvol-
ver atividades preventivas de educação da população.

O presente trabalho tem a proposta de realizar um levantamento dos Protocolos 
e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde mais utilizados no Componente 
Especializado de Assistência Farmacêutica da Baixada Santista e detectar os medica-
mentos mais disponibilizados e o custo para o sistema.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Realizou-se um estudo transversal, descritivo numa abordagem quantitativa, os 
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dados foram coletados do Sistema Medex da Farmácia de Medicamento Especializa-
do (FME) – Baixada Santista através do “Relatório de dispensação da FME/Baixada 
Santista do período de janeiro a dezembro/2018 (BRASIL, 2018).

Os PCDTS estão identificados pelo nome dos diagnósticos que contemplam e 
os medicamentos estão descritos em nome de substância ativa com suas respectivas 
dosagens disponíveis na FME.

Os dados foram organizados e analisados na perspectiva de reconhecer os PC-
DTs mais utilizados, os medicamentos mais indicados e o custo mensal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente o CEAF conta com 79 diagnósticos contemplados pelos PCDTs que 
disponibilizam 139 medicamentos, conforme apresentado na Tabela 1

Tabela 1 - Medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêu-
tica no ano de 2018/2019 divididos pelo diagnostico. Fonte - Ministério da Saúde 2019 

 

DIAGNOSTICO/ CID-10 MEDICAMENTOS 

Acne Grave (CID-10: L.70.0; L70.1; L70.8) Isotretinoina 10mg e 20mg 

Acromegalia 

(CID-10: E.22.0) 

Cabergolina 0,5mg 

Lanreotida 60mg , 90mg e 120mg 

Ocreotida Lar 10mg, 20mg e 30mg 

Anemia aplástica adquirida 

CID-10: D61.0; D61.1; D61.2; D61.3; D61.8) 
Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Anemia aplástica, mielodisplasia e neutropenias 
constitucionais 

(CID-10: D46.0; D46.1 D46.7; D61.0; D61.2; D61.3; 
D61.8; D70; Z94.8) 

Filgrastim 300mcg 

Anemia em pacientes com insuficiência renal crônica. 

(CID-10: N18.0; N18.8) 

Alfaepoetina 1000UI, 2000UI, 3000UI, 
4000 UI e 10000UI 

Sacarato de hidróxido de ferro III 
100mg 

 

Anemia hemolítica autoimune 

(CID-10: D59.0; D59.1) 

Ciclosfosfamida 50mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Imunoglobulina humana 5,0g 

Angioedema 

(CID-10: D84.1) 
Danazol 100mg 

Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha 

(CID-10: D60.0) 

Ciclofosfamida 50mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Imunoglobulina humana 5,0g 

Artrite Psoríaca 

(CID-10: M07.0; M07.2; M07.3) 

Adalimumabe 40mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Etanercepte 25mg e 50mg 

Infliximabe 10mg 

Golimumabe 50mg 

Leflunomida 20mg 

Metotrexato 25mg e 2,5 
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DIAGNOSTICO/ CID-10 MEDICAMENTOS 

Acne Grave (CID-10: L.70.0; L70.1; L70.8) Isotretinoina 10mg e 20mg 

Acromegalia 

(CID-10: E.22.0) 

Cabergolina 0,5mg 

Lanreotida 60mg , 90mg e 120mg 

Ocreotida Lar 10mg, 20mg e 30mg 

Anemia aplástica adquirida 

CID-10: D61.0; D61.1; D61.2; D61.3; D61.8) 
Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Anemia aplástica, mielodisplasia e neutropenias 
constitucionais 

(CID-10: D46.0; D46.1 D46.7; D61.0; D61.2; D61.3; 
D61.8; D70; Z94.8) 

Filgrastim 300mcg 

Anemia em pacientes com insuficiência renal crônica. 

(CID-10: N18.0; N18.8) 

Alfaepoetina 1000UI, 2000UI, 3000UI, 
4000 UI e 10000UI 

Sacarato de hidróxido de ferro III 
100mg 

 

Anemia hemolítica autoimune 

(CID-10: D59.0; D59.1) 

Ciclosfosfamida 50mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Imunoglobulina humana 5,0g 

Angioedema 

(CID-10: D84.1) 
Danazol 100mg 

Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha 

(CID-10: D60.0) 

Ciclofosfamida 50mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Imunoglobulina humana 5,0g 

Artrite Psoríaca 

(CID-10: M07.0; M07.2; M07.3) 

Adalimumabe 40mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Etanercepte 25mg e 50mg 

Infliximabe 10mg 

Golimumabe 50mg 

Leflunomida 20mg 

Metotrexato 25mg e 2,5 
Naproxeno 250mg e 500mg 

Sulfassalazina 500mg 

Secuquinumabe 150mg 

Artrite reativa – Doença de Reiter 

(CID-10: M02.3) 
Sulfassalazina 500mg 

Artrite reumatóide 

Abataepte 250mg e 125mg 

Adalimumabe 40mg 

Azatioprina 50mg 

Certolizumabe pegol 200mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 10mg 

Cloroquina 150mg 

Etanercepte 25mg e 50mg 

Golimumabe 50mg 

Hidroxicloroquina 400mg 

Infliximabe 10mg 

Leflunomida 20mg 

Metotrexato 25mg e 2,5mg 

Naproxeno 250mg e 500mg 

Rituximabe 500mg 

Sulfassalazina 500mg 

Tocilizumabe 80mg 

Tofacitinibe 5mg 

Asma 

(CID-10: J45.0; J45.1;J45.8) 

Budesonida 200mcg e 400mcg 

Fenoterol 100mcg 

Formoterol 12mcg 

Formoterol + budesonida 12/400 mcg 
e 6/200 mcg 

Comportamento agressivo no transtorno do espectro do 
autismo 

(CID-10: F84.0, F84.1, F84.3, F84.5,F84.8) 
Risperidona 1mg,2mg e 3mg 

Hipopituitarismo 

(CID-10: E23.0) 
Somatropina 4UI e 12UI 
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Naproxeno 250mg e 500mg 

Sulfassalazina 500mg 

Secuquinumabe 150mg 

Artrite reativa – Doença de Reiter 

(CID-10: M02.3) 
Sulfassalazina 500mg 

Artrite reumatóide 

Abataepte 250mg e 125mg 

Adalimumabe 40mg 

Azatioprina 50mg 

Certolizumabe pegol 200mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 10mg 

Cloroquina 150mg 

Etanercepte 25mg e 50mg 

Golimumabe 50mg 

Hidroxicloroquina 400mg 

Infliximabe 10mg 

Leflunomida 20mg 

Metotrexato 25mg e 2,5mg 

Naproxeno 250mg e 500mg 

Rituximabe 500mg 

Sulfassalazina 500mg 

Tocilizumabe 80mg 

Tofacitinibe 5mg 

Asma 

(CID-10: J45.0; J45.1;J45.8) 

Budesonida 200mcg e 400mcg 

Fenoterol 100mcg 

Formoterol 12mcg 

Formoterol + budesonida 12/400 mcg 
e 6/200 mcg 

Comportamento agressivo no transtorno do espectro do 
autismo 

(CID-10: F84.0, F84.1, F84.3, F84.5,F84.8) 
Risperidona 1mg,2mg e 3mg 

Hipopituitarismo 

(CID-10: E23.0) 
Somatropina 4UI e 12UI 

Dermatomiosite e Polimiosite 

(CID-10: M33.0, M 33.1, M33.2) 

Azatioprina 50mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Hidroxicloroquina 400mg 

Imunoglobulina humana 5,0 

Metotrexato 25mg e 2,5mg 

Diabetes Insipido 

(CID-10: E23.2) 
Desmopressina 0,1mg 

Diabetes mellitos tipo I 

(CID-10: E10.0, E10.1, E10.2, 
E10.3,E10.4,E10.5,E10.6,E10.7,E10.8,E10.9) 

Insulina análoga de Ação rápida 
100UI 

Dislipidemia para prevenção de eventos 
cardiovasculares e pancreatite. 

(CID-10: E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, 
E78.6, E78.8) 

Ácido Nicotínico 500 mg e 750 mg 

Atorvastatina 10 mg, 20 mg, 40 mg e 
80 mg 

Bezafibrato 200 mg e 400 mg 

Ciprofibrato 100 mg Fenofibrato 200 
mg e 250 mg 

Genfibrozila 600 mg e 900 mg 

Pravastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg 

 

Distonia e espasmos hemifaciais 

(CID-10: G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8) 
Toxina Botulínica Tipo A 100 UI e 500 

UI 

Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica 

(CID-10: E83.3, N18.0, N25.0) 

Calcitriol 0,25 mcg e 1,0 mcg 

Desferroxamina 500 mg Paricalcitol 
5,0 µg/mL e 1 mL 

Cinacalcete 30 mg e 60 mg 
Sevelâmer 800 mg 

Doença de Alzheimer 

(CID-10: G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2) 

Donepezila 5 mg e 10 Galantamina 8 
mg, 16 mg e 24 mg 

Rivastigmina 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg e 
6 mg; 2,0 mg/mL Rivastigmina 9 mg e 

18 mg (adesivo transdérmico) 

Doença de Crohn 

(CID-10: K50.0, K50.1, K50.8) 

Adalimumabe 40 mg Azatioprina 50 
mg Infliximabe 10 mg/mL 

Certolizumabe pegol 200 mg/ml 

Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 mg 
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Metilprednisolona 500 mg Metotrexato 
25 mg/mL –Sulfassalazina 500 mg – 

 

Doença de Gaucher 

(CID-10: E75.2) 
Imiglucerase 400 UI Miglustate 100 

mg –Taliglucerase alfa 200 UI 

Doença de Paget - Osteíte deformante 

(CID-10: M88.0, M88.8) 
Calcitonina 200 UI/dose spray nasal 

Doença de Parkinson 

(CID-10: G20) 

Amantadina 100 mg Bromocriptina 
2,5 mg  Clozapina 25 mg  Entacapona 

200 

Pramipexol 0,125 mg, 0,25 mg e 1 mg 

Selegilina 5 mg 

Tolcapona 100 mg Triexifenidil 5 mg 

Doença de Wilson 

(CID-10: E83.0) 
Penicilamina 250 mg 

Doença Falciforme 

(CID-10: D57.0, D57.1, D57.2) 
Hidroxiureia 500mg 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(CID-10: J44.0, J44.1, J44.8) 

Budesonida 200 e 400 mcg Fenoterol 
100 mcg Formoterol 12 mcg 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 
mcg Formoterol 6 mcg + Budesonida 

200 mcg 

Dor crônica 

(CID-10: R52.1, R52.2) 

Codeína 3 mg/mL; 30 mg/ml; 30 mg e  
60 mg Gabapentina 300 mg e 400 mg 

Metadona 5 mg e 10 mg  Morfina 10 
mg/mL; 10 mg e 30 mg, 60 mg e 100 

mg. 

Endometriose 

(CID-10: N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, 
N80.8) 

Gosserrelina 3,6 mg e 10,8 
Leuprorrelina 3,75 mg e 11,25 mg. 

Triptorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Danazol 100 mg e 200 mg 

Epilepsia 

(CID-10: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, 
G40.6, G40.7, G40.8) 

Clobazam 10 mg e 20 Etossuximida 
50 mg/mL Gabapentina 300 mg e 400 

mg 

Lamotrigina 25 mg, 50 mg e 100 mg 

Primidona 100 mg e 250 mg 
Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg 

Dermatomiosite e Polimiosite 

(CID-10: M33.0, M 33.1, M33.2) 

Azatioprina 50mg 

Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg 

Hidroxicloroquina 400mg 

Imunoglobulina humana 5,0 

Metotrexato 25mg e 2,5mg 

Diabetes Insipido 

(CID-10: E23.2) 
Desmopressina 0,1mg 

Diabetes mellitos tipo I 

(CID-10: E10.0, E10.1, E10.2, 
E10.3,E10.4,E10.5,E10.6,E10.7,E10.8,E10.9) 

Insulina análoga de Ação rápida 
100UI 

Dislipidemia para prevenção de eventos 
cardiovasculares e pancreatite. 

(CID-10: E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, 
E78.6, E78.8) 

Ácido Nicotínico 500 mg e 750 mg 

Atorvastatina 10 mg, 20 mg, 40 mg e 
80 mg 

Bezafibrato 200 mg e 400 mg 

Ciprofibrato 100 mg Fenofibrato 200 
mg e 250 mg 

Genfibrozila 600 mg e 900 mg 

Pravastatina 10 mg, 20 mg e 40 mg 

 

Distonia e espasmos hemifaciais 

(CID-10: G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3, G51.8) 
Toxina Botulínica Tipo A 100 UI e 500 

UI 

Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica 

(CID-10: E83.3, N18.0, N25.0) 

Calcitriol 0,25 mcg e 1,0 mcg 

Desferroxamina 500 mg Paricalcitol 
5,0 µg/mL e 1 mL 

Cinacalcete 30 mg e 60 mg 
Sevelâmer 800 mg 

Doença de Alzheimer 

(CID-10: G30.0, G30.1, G30.8, F00.0, F00.1, F00.2) 

Donepezila 5 mg e 10 Galantamina 8 
mg, 16 mg e 24 mg 

Rivastigmina 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg e 
6 mg; 2,0 mg/mL Rivastigmina 9 mg e 

18 mg (adesivo transdérmico) 

Doença de Crohn 

(CID-10: K50.0, K50.1, K50.8) 

Adalimumabe 40 mg Azatioprina 50 
mg Infliximabe 10 mg/mL 

Certolizumabe pegol 200 mg/ml 

Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 mg 
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Metilprednisolona 500 mg Metotrexato 
25 mg/mL –Sulfassalazina 500 mg – 

 

Doença de Gaucher 

(CID-10: E75.2) 
Imiglucerase 400 UI Miglustate 100 

mg –Taliglucerase alfa 200 UI 

Doença de Paget - Osteíte deformante 

(CID-10: M88.0, M88.8) 
Calcitonina 200 UI/dose spray nasal 

Doença de Parkinson 

(CID-10: G20) 

Amantadina 100 mg Bromocriptina 
2,5 mg  Clozapina 25 mg  Entacapona 

200 

Pramipexol 0,125 mg, 0,25 mg e 1 mg 

Selegilina 5 mg 

Tolcapona 100 mg Triexifenidil 5 mg 

Doença de Wilson 

(CID-10: E83.0) 
Penicilamina 250 mg 

Doença Falciforme 

(CID-10: D57.0, D57.1, D57.2) 
Hidroxiureia 500mg 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(CID-10: J44.0, J44.1, J44.8) 

Budesonida 200 e 400 mcg Fenoterol 
100 mcg Formoterol 12 mcg 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 
mcg Formoterol 6 mcg + Budesonida 

200 mcg 

Dor crônica 

(CID-10: R52.1, R52.2) 

Codeína 3 mg/mL; 30 mg/ml; 30 mg e  
60 mg Gabapentina 300 mg e 400 mg 

Metadona 5 mg e 10 mg  Morfina 10 
mg/mL; 10 mg e 30 mg, 60 mg e 100 

mg. 

Endometriose 

(CID-10: N80.0, N80.1, N80.2, N80.3, N80.4, N80.5, 
N80.8) 

Gosserrelina 3,6 mg e 10,8 
Leuprorrelina 3,75 mg e 11,25 mg. 

Triptorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Danazol 100 mg e 200 mg 

Epilepsia 

(CID-10: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, 
G40.6, G40.7, G40.8) 

Clobazam 10 mg e 20 Etossuximida 
50 mg/mL Gabapentina 300 mg e 400 

mg 

Lamotrigina 25 mg, 50 mg e 100 mg 

Primidona 100 mg e 250 mg 
Topiramato 25 mg, 50 mg e 100 mg 

Vigabatrina 500 mg 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

(CID-10: G12.2) 
Riluzol 50 mg 

Esclerose sistêmica 

(CID-10: M34.0, M34.1, M34.8) 

Azatioprina 50 mg Ciclofosfamida 50 
mg Metotrexato 25 mg/mL; 2,5 mg 

Sildenafila 25 mg e 50 mg 

Espasticidade 

(CID-10: G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, 
G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, 

T90.8) 

Toxina Botulítica 100 UI e 500 UI 

Espondilite Ancilosante 

(CID-10: M45, M46.8) 

Adalimumabe 40 mg Etanercepte 25 
mg e 50 mg Infliximabe 10 mg/mL 

Golimumabe 50 mg Metotrexato 25 
mg/mL e 2,5 mg 

Naproxeno 250 mg e 500 mg 

Sulfassalazina 500 mg 
Secuquinumabe 150mg/ml 

Certolizumabe pegol 200mg/ml 

Esquizofrenia 

(CID-10: F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, 
F20.6, F20.8) 

Clozapina 25 mg e 100 mg  
Olanzapina 5 mg e 10 mg  Quetiapina 
25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg –

Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg 

Ziprasidona 40 mg e 80 mg 

Fenilcetonúria 

(CID-10: E70.0, E70.1) 

Complemento alimentar para 
fenilcetonurico de acordo com a 

idade. 

Fibrose Cística - Insuficiência Pancreática 

(CID-10: E84.1, E84.8) 
Pancreatina 10.000 UI e 25.000 UI 

Fibrose Cística - Manifestações Pulmonares 

(CID-10: E84.0, E84.8) 
Alfadornase 2,5 mg 

Glaucoma 

(CID-10: H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, 
H40.8, Q15.0) 

Acetazolamida 250 mg Bimatoprosta 
0,3 mg/mL Brimonidina 2,0 mg/mL 

Brinzolamida 10 mg/mL Dorzolamida 
20 mg/mL Latanoprosta 0,05 mg/ml 

Pilocarpina 20 mg/ml Timolol 5,0 
mg/ml Travoprosta 0,04 mg/ml 

Hemangioma Infantil 

(CID-10: D18.0) 
Alfainterferona 3.000.000 UI, 
5.000.000 UI e 10.000.000 UI 

Vigabatrina 500 mg 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

(CID-10: G12.2) 
Riluzol 50 mg 

Esclerose sistêmica 

(CID-10: M34.0, M34.1, M34.8) 

Azatioprina 50 mg Ciclofosfamida 50 
mg Metotrexato 25 mg/mL; 2,5 mg 

Sildenafila 25 mg e 50 mg 

Espasticidade 

(CID-10: G04.1, G80.0, G80.1, G80.2, G81.1, G82.1, 
G82.4, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, T90.5, 

T90.8) 

Toxina Botulítica 100 UI e 500 UI 

Espondilite Ancilosante 

(CID-10: M45, M46.8) 

Adalimumabe 40 mg Etanercepte 25 
mg e 50 mg Infliximabe 10 mg/mL 

Golimumabe 50 mg Metotrexato 25 
mg/mL e 2,5 mg 

Naproxeno 250 mg e 500 mg 

Sulfassalazina 500 mg 
Secuquinumabe 150mg/ml 

Certolizumabe pegol 200mg/ml 

Esquizofrenia 

(CID-10: F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, 
F20.6, F20.8) 

Clozapina 25 mg e 100 mg  
Olanzapina 5 mg e 10 mg  Quetiapina 
25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg –

Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg 

Ziprasidona 40 mg e 80 mg 

Fenilcetonúria 

(CID-10: E70.0, E70.1) 

Complemento alimentar para 
fenilcetonurico de acordo com a 

idade. 

Fibrose Cística - Insuficiência Pancreática 

(CID-10: E84.1, E84.8) 
Pancreatina 10.000 UI e 25.000 UI 

Fibrose Cística - Manifestações Pulmonares 

(CID-10: E84.0, E84.8) 
Alfadornase 2,5 mg 

Glaucoma 

(CID-10: H40.1, H40.2, H40.3, H40.4, H40.5, H40.6, 
H40.8, Q15.0) 

Acetazolamida 250 mg Bimatoprosta 
0,3 mg/mL Brimonidina 2,0 mg/mL 

Brinzolamida 10 mg/mL Dorzolamida 
20 mg/mL Latanoprosta 0,05 mg/ml 

Pilocarpina 20 mg/ml Timolol 5,0 
mg/ml Travoprosta 0,04 mg/ml 

Hemangioma Infantil 

(CID-10: D18.0) 
Alfainterferona 3.000.000 UI, 
5.000.000 UI e 10.000.000 UI 
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Hepatite Autoimune 

(CID-10: K75.4) 
Azatioprina 50 mg 

Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções 

(CID-10: B18.0, B18.1) 

Tenofovir 300 mg Alfapeginterferona 
2A 180 mcg, 2B 80 mcg, 2B 100 mcg 

e 2B 120 mcg 

Entecavir 0,5 mg Lamivudina 10 
mg/mL e 150 mg 

Hepatite Viral C e Coinfecções 

(CID-10: B17.1 e B18.2) 

Alfaepoetina 10.000 UI 
Alfapeginterferona 2A 180 mcg 

Filgrastim 300 mcg injetável 
Glecaprevir 100mg + pibrentasvir 

40mg Ribavirina 250 mg  Sofosbuvir 
400 

Sofosbuvir 400 mg + ledipasvir 90 mg 

Sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 
100mg 

Hiperplasia Adrenal Congênita 

(CID-10: E25.0) 

Fludrocortisona 0,1 mg 

Ciproterona 50 mg 

Hiperprolactinemia 

(CID-10: E22.1) 
Bromocriptina 2,5 Cabergolina 0,5 mg 

Hipertensão Arterial Pulmonar 

(CID-10: I27.0, I27.2, I27.8) 

Bosentana 62,5 mg e 125 mg 

Sildenafila 20 mg Ambrisentana 5 mg 
e 10 mg Iloprosta 10 mcg/ml 

Hipoparatireoidismo 

(CID-10: E20.0, E20.1, E20.8, E89.2) 
Calcitriol 0,25 mcg 

Ictioses Hereditárias 

(CID-10: Q80.0, Q80.1, Q80.2, Q80.3, Q80.8) 
Acitretina 10 mg e 25 mg 

Imunodeficiência primária com predominância de 
defeitos de anticorpos. 

(CID-10: D80.0, D80.1, D80.3, D80.5, D80.6, D80.7, 
D80.8, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, 
D81.6, D81.7, D81.8, D82.0, D82.1, D83.0, D83.2, 

D83.8) 

Imunoglobulina humana 5,0g 

Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos 

(CID-10: Z94.4; T86.4) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 10 
mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg; 100 

mg/mL 

Everolimo 0,5 mg, 0,75 mg e 1 mg 
Metilprednisolona 500 mg 

Micofenolato de mofetila 500 mg 

Micofenolato de sódio 180 mg e 360 
mg 

Tacrolimo 0,5 mg, 1 mg e 5 mg 

Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria 

(CID-10: T86.4, Z94.4) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 10 
mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg; 100 

mg/mL 

Everolimo 0,5 mg, 0,75 mg e 1 mg 

Metilprednisolona 500 mg 
Micofenolato de mofetila 500 mg 

Micofenolato de sódio 180 mg e 360 
mg 

Tacrolimo 0,5 mg, 1 mg e 5 mg 

Imunossupressão no Transplante Renal 

(CID-10: T86.1, Z94.0) 

Micofenolato de Mofetila 500 mg 

Micofenolato de Sódio 180 mg e 360 
mg Metilprednisolona 500 mg 

Azatioprina 50 mg 

Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg; 
100 mg/mL Imunoglobulina humana 

5,0 g 

Tacrolimo 1 mg e 5 mg Everolimo 0,5 
mg; 0,75 mg; e 1,0 mg 

Sirolimo 1 mg e 2 mg 

 

Insuficiência Adrenal Primária -Doença de Addison 

(CID-10: E27.1, E27.4) 
Fludrocortisona 0,1 mg 

Insuficiência Pancreática Exócrina 

(CID-10: K86.0, K86.1, K90.3) 
Pancreatina 10.000 UI e 25.000 UI 

Leiomioma do útero 

(CID-10: D25.0, D25.1, D25.2) 

Gosserrelina 3,6 mg e 10,8 mg 

Leuprorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Triptorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Lupus Eritematoso Sistêmico 

(CID-10: L93.0, L93.1, M32.1, M32.8) 

Azatioprina 50 mg Ciclofosfamida 50 
mg Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 
mg; 100 mg/mL Cloroquina 150 mg 
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Metilprednisolona 500 mg 
Micofenolato de mofetila 500 mg 

Micofenolato de sódio 180 mg e 360 
mg 

Tacrolimo 0,5 mg, 1 mg e 5 mg 

Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria 

(CID-10: T86.4, Z94.4) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 10 
mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg; 100 

mg/mL 

Everolimo 0,5 mg, 0,75 mg e 1 mg 

Metilprednisolona 500 mg 
Micofenolato de mofetila 500 mg 

Micofenolato de sódio 180 mg e 360 
mg 

Tacrolimo 0,5 mg, 1 mg e 5 mg 

Imunossupressão no Transplante Renal 

(CID-10: T86.1, Z94.0) 

Micofenolato de Mofetila 500 mg 

Micofenolato de Sódio 180 mg e 360 
mg Metilprednisolona 500 mg 

Azatioprina 50 mg 

Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg; 
100 mg/mL Imunoglobulina humana 

5,0 g 

Tacrolimo 1 mg e 5 mg Everolimo 0,5 
mg; 0,75 mg; e 1,0 mg 

Sirolimo 1 mg e 2 mg 

 

Insuficiência Adrenal Primária -Doença de Addison 

(CID-10: E27.1, E27.4) 
Fludrocortisona 0,1 mg 

Insuficiência Pancreática Exócrina 

(CID-10: K86.0, K86.1, K90.3) 
Pancreatina 10.000 UI e 25.000 UI 

Leiomioma do útero 

(CID-10: D25.0, D25.1, D25.2) 

Gosserrelina 3,6 mg e 10,8 mg 

Leuprorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Triptorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Lupus Eritematoso Sistêmico 

(CID-10: L93.0, L93.1, M32.1, M32.8) 

Azatioprina 50 mg Ciclofosfamida 50 
mg Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 
mg; 100 mg/mL Cloroquina 150 mg 
Danazol 100 mg Hidroxicloroquina 

400 mg Metotrexato 25 mg/mL e 2,5 
mg 

Metilprednisolona* 

Miastenia Gravis 

(CID-10: G70.0) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 
Ciclofosfamida*   Imunoglobulina 

humana 5,0g 

Piridostigmina 60 mg Prednisona* 

 

Mucopolissacaridose Tipo I 

(CID-10: E76.0) 
Laronidase 0,58 mg/mL 

Mucopolissacaridose Tipo II 

(CID-10: E76.1) 

Idursulfase alfa 2 mg/Ml 

 

Osteoporose 

(CID-10: M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, 
M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, 

M81.6, M81.8,  M82.0, M82.1, M82.8) 

Calcitonina 200 UI/dose Calcitriol 0,25 
mcg  Pamidronato 60 mg Raloxifeno 

60 mg Risedronato 35 mg. 

Profilaxia da reinfecção pelo vírus da Hepatite B pós-
transplante hepático 

(CID-10: B16.0, B16.2, B18.0, B18.1) 

Imunoglobulina anti-hepatite B 100 UI 
e 600 UI Lamivudina 10 mg/mL e 150 

mg. 

Psoríase 

(CID-10: L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L44.0) 

Acitretina 10 mg e 25 mg Ciclosporina 
25 mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

Metotrexato 25 mg/mL e 2,5 mg 

Calcipotriol 50 mcg/g Clobetasol 0,5 
mg/g 

Puberdade Precoce Central 

(CID-10: E22.8) 

Ciproterona 50 mg Gosserrelina 3,6 
mg e 10,8 mg 

Leuprorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Triptorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Púrpura trombocitopênica idiopática 

(CID-10: D69.3) 

Imunoglobulina humana 5,0 g 

Azatioprina 50 mg Ciclofosfamida 50 
mg Danazol 100 mg 

Raquitismo e Osteomalacia 

(CID-10: E55.0, E55.9, E64.3, E83.3, M83.0, M83.1, 
M83.2, M83.3, M83.8) 

Calcitriol 0,25 mcg 
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Retocolite ulcerativa 

(CID-10: K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, 
K51.8) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 
mg; 250 mg, 500 mg e 1000 mg; e 1 g 

+ diluente 100 mL e 3 g + diluente 
100 mL 

Sulfassalazina 500 mg 

Síndromes coronarianas agudas 

(CID-10: I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, 
I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0 , I23.1, I23.2, I23.3, 

I23.4,  I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8, I24.9) 

Clopidogrel 75 mg 

Síndrome de Guillain-Barré 

(CID-10: G61.0) 
Imunoglobulina humana 5,0 g 

Síndrome de ovários policísticos e hirsutismo/acne 

(CID-10: E28.0, E28.2, L68.0) 

 

Ciproterona 50 mg 

Síndrome de Turner 

(CID-10: Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8) 
Somatropina 4 UI e 12 UI 

Síndrome nefrótica primária em adultos 

(CID-10: N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, 
N04.6, N04.7, N04.8) 

Ciclofosfamida 50 Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes 

(CID-10: N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, 
N04.6, N04.7, N04.8) 

Tacrolimo 1 mg e 5 mg 

Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg 
– cápsula; 100 mg/mL Ciclofosfamida 

50 mg 

 

Sobrecarga de ferro 

(CID-10: E83.1, T45.4) 

Desferroxamina 500 mg Deferiprona 
500 

Deferasirox 125 mg, 250 mg e 500 
mg 

Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I 

(CID-10: F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, 
F31.7) 

Clozapina 25 mg e 100 mg  
Lamotrigina 25 mg, 50 mg e 100 mg 

Olanzapina 5 mg e 10 Quetiapina 25 
mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg 

Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg 

 

Danazol 100 mg Hidroxicloroquina 
400 mg Metotrexato 25 mg/mL e 2,5 

mg 

Metilprednisolona* 

Miastenia Gravis 

(CID-10: G70.0) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 
Ciclofosfamida*   Imunoglobulina 

humana 5,0g 

Piridostigmina 60 mg Prednisona* 

 

Mucopolissacaridose Tipo I 

(CID-10: E76.0) 
Laronidase 0,58 mg/mL 

Mucopolissacaridose Tipo II 

(CID-10: E76.1) 

Idursulfase alfa 2 mg/Ml 

 

Osteoporose 

(CID-10: M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, 
M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, 

M81.6, M81.8,  M82.0, M82.1, M82.8) 

Calcitonina 200 UI/dose Calcitriol 0,25 
mcg  Pamidronato 60 mg Raloxifeno 

60 mg Risedronato 35 mg. 

Profilaxia da reinfecção pelo vírus da Hepatite B pós-
transplante hepático 

(CID-10: B16.0, B16.2, B18.0, B18.1) 

Imunoglobulina anti-hepatite B 100 UI 
e 600 UI Lamivudina 10 mg/mL e 150 

mg. 

Psoríase 

(CID-10: L40.0, L40.1, L40.4, L40.8, L44.0) 

Acitretina 10 mg e 25 mg Ciclosporina 
25 mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

Metotrexato 25 mg/mL e 2,5 mg 

Calcipotriol 50 mcg/g Clobetasol 0,5 
mg/g 

Puberdade Precoce Central 

(CID-10: E22.8) 

Ciproterona 50 mg Gosserrelina 3,6 
mg e 10,8 mg 

Leuprorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Triptorrelina 3,75 mg e 11,25 mg 

Púrpura trombocitopênica idiopática 

(CID-10: D69.3) 

Imunoglobulina humana 5,0 g 

Azatioprina 50 mg Ciclofosfamida 50 
mg Danazol 100 mg 

Raquitismo e Osteomalacia 

(CID-10: E55.0, E55.9, E64.3, E83.3, M83.0, M83.1, 
M83.2, M83.3, M83.8) 

Calcitriol 0,25 mcg 
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Retocolite ulcerativa 

(CID-10: K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, 
K51.8) 

Azatioprina 50 mg Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 
mg; 250 mg, 500 mg e 1000 mg; e 1 g 

+ diluente 100 mL e 3 g + diluente 
100 mL 

Sulfassalazina 500 mg 

Síndromes coronarianas agudas 

(CID-10: I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, 
I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0 , I23.1, I23.2, I23.3, 

I23.4,  I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8, I24.9) 

Clopidogrel 75 mg 

Síndrome de Guillain-Barré 

(CID-10: G61.0) 
Imunoglobulina humana 5,0 g 

Síndrome de ovários policísticos e hirsutismo/acne 

(CID-10: E28.0, E28.2, L68.0) 

 

Ciproterona 50 mg 

Síndrome de Turner 

(CID-10: Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8) 
Somatropina 4 UI e 12 UI 

Síndrome nefrótica primária em adultos 

(CID-10: N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, 
N04.6, N04.7, N04.8) 

Ciclofosfamida 50 Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes 

(CID-10: N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, 
N04.6, N04.7, N04.8) 

Tacrolimo 1 mg e 5 mg 

Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg 
– cápsula; 100 mg/mL Ciclofosfamida 

50 mg 

 

Sobrecarga de ferro 

(CID-10: E83.1, T45.4) 

Desferroxamina 500 mg Deferiprona 
500 

Deferasirox 125 mg, 250 mg e 500 
mg 

Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I 

(CID-10: F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, 
F31.7) 

Clozapina 25 mg e 100 mg  
Lamotrigina 25 mg, 50 mg e 100 mg 

Olanzapina 5 mg e 10 Quetiapina 25 
mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg 

Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg 

 

Transtorno Esquizoafetivo 

(CID-10: F25.0, F25.1, F25.2) 

Olanzapina 5 mg e 10 mg Quetiapina 
25 mg, 100 mg, 200 mg e 300 mg 

Risperidona 1 mg, 2 mg e 3 mg 

Ziprasidona 40 mg e 80 mg 

Clozapina 25 mg e 100 mg 

Uveítes Posteriores Não Infecciosas 

(CID-10: H30.0, H30.1, H30.2, H30.8) 
Azatioprina 50 mg Ciclosporina 25 
mg, 50 mg e 100 mg; 100 mg/mL 

 

Conforme os dados do “Relatório de Dispensação da Farmácia de Medicamento 
Especializado (FME) da Baixada Santista no período de janeiro a dezembro/2018.”, 
dentre os 79 diagnósticos contemplados pelo CEAF, na Baixada Santista 12 diagnós-
ticos têm maior demanda, conforme tabela 2. 
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Tabela 2 - Principais diagnósticos atendidos e nº de atendimentos na FME – Baixada Santista  no 
ano de 2018.

Fonte: Próprio Autor.

Gráfi co 1 - Distribuição percentual dos principais diagnósticos atendidos na FME – Baixada 
Santista.

Fonte: Próprio Autor.

DIAGNÓSTICO N° DE 
ATENDIMENTOS 

ACNE 1317 

ALZHEIMER 7186 

ASMA 7510 

DISLIPIDEMIA 24673 

DOR CRONICA 1781 

DPOC 22878 

ESQUIZOFRENIA 17097 

GLAUCOMA 20651 

HIPOPITUITARISMO 1735 

IRC 6941 

OSTEOPOROSE 3639 

PUBERDADE PRECOCE 1005 

Outros  26337 
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Conforme mostra a Gráfico 1, o diagnóstico com maior demanda é a Disli-
pidemia (17,28%) doença caracterizada pelas concentrações anormais de lipopro-
teínas ou lipídeos no sangue, sendo determinada por fatores genéticos ou ambien-
tais (FRANCA, 2006), seguida pela DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) 
(16,03%), Glaucoma (14,47%) e Esquizofrenia (11,98%). 

Em um estudo realizado em uma região de saúde no Norte do país o PCDT da 
osteoporose é o de maior demanda (SOUZA, 2014), indicando que é possível que o 
perfil de consumo seja diferente nas regiões dos estados e do país.

As Tabelas de 3 a 5 apresentam as características de consumo e valor dos medi-
camentos.

Tabela 3- Características de consumo e valor dos principais medicamentos fornecidos para Disli-
pidemia

Fonte: Próprio Autor

Tabela 4 - Características de consumo e valor dos principais medicamentos fornecidos para 
DPOC.

Fonte: Próprio Autor

Medicamentos para 
Dislipidemia 

Consumo médio 
mensal 

Valor unitário  

(R$) 

Valor total 
(R$) 

Atorvastatina 10mg 18600 0,14 2604,00 

Atorvastatina 20mg 71500 0,19 13585,00 

Atorvastatina 40mg 46000 0,41 18860,00 

Atorvastatina 80mg 6000 0,61 3660,00 

Ciprofibrato 100mg 20000 0,19 3914,00 

Bezafibrato 200mg 19100 0,41 7831,00 

Bezafibrato 400mg 12105 2,19 26509,95 

 

Medicamentos para  

DPOC 

Consumo  

Médio mensal 

Valor unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

Formoterol + Budesonida 12/400 5000 8,09 40450,00 

Salmeterol + Flucaticasona 1262 88,81 112078,22 

Tiotrópio 3312 180 596160,00 
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Tabela 5 - Características de consumo e valor dos principais medicamentos fornecidos para Glaucoma

Fonte: Próprio Autor

Diante dos dados fi ca evidente que o principal medicamento consumido para 
Dislipidemia é a Atorvastatina cálcica 20mg com o maior custo dentro do protocolo, 
para DPOC é o Formoterol + Budesonida 12/400, no entanto com menor custo, pois 
o de maior custo é o Tiotropio e Glaucoma o Timolol é o maior consumo, porem o 
menor custo em relação aos demais.

Dos diagnósticos com maior demanda, a DPOC é o de maior impacto fi nancei-
ro, como mostra a Gráfi co 2

Gráfi co 2 - Custos mensais dos diagnósticos ocorrentes.

Fonte: Próprio Autor

Medicamentos para 
Glaucoma 

Consumo  

médio mensal 
Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bimatoprosta 1055 17,79 18768,45 

Latanoprosta 1500 8,64 12960,00 

Travoprosta 1500 10,93 16395,00 

Timolol 3100 1 3100,00 

Brimonidina 2200 3,12 6864,00 

Dorzolamida 1860 6,20 11532,00 

Brinzolamida 750 40 30000,00 
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É possível observar que o diagnóstico com maior custo mensal para FME-Bai-
xada Santista é o DPOC, totalizando 748.688,22 Reais, sendo o Tiotrópio medica-
mento de maior custo mensal 596160,00 Reais.

O medicamento Tiotrópio não é fornecido pelo PCDT do Ministério da Saúde 
(Portaria SAS/MS nº 609 06/06/2013) e sim por Nota Técnica da Secretaria de Estado 
de Saúde do Estado de São Paulo, que em complemento  atualizou o Protocolo Esta-
dual para Tratamento de DPOC (Resolução SS nº 35, 18/04/2019) com dispensação 
exclusiva para pessoas residentes no Estado de São Paulo, incluindo os medicamen-
tos Teofilina, Salmeterol + Fluticasona, Brometo de Glicopirronio, Brometo de Ume-
clidinio e Tiotropio (SES 2019)

Os medicamentos que fazem parte do CEAF estão divididos em três grupos 
com características, responsabilidades e formas de organização distintas (MS: Minis-
tério da Saúde / SES: Secretarias / Estaduais de Saúde SMS: Secretarias Municipais de 
Saúde). Conforme Tabela 6.

Tabela 6 – Grupos de classificação dos medicamentos conforme características, responsabilidade e 
organização

G1-maior complexidade do tratamento, refratariedade e intolerância 1ªlinha e maior impacto financei-
ro. G2- menor complexidade do tratamento, refratariedade e intolerância 1ªlinha.

Fonte: Ministério da Saúde. Adaptado Portaria nº 1554,30/07/2013

Os medicamentos para Dislipidemia e DPOC pertencem ao Grupo 2 de finan-
ciamento estadual, Glaucoma tem financiamento misto Bimatoprosta, Latanoprosta 
e Travaprosta pertencem ao grupo 1A de responsabilidade do Ministério da Saúde e 
os demais ao Grupo 2.

4. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi possível realizar o levantamento dos Protocolos e Diretrizes 
Terapêuticas do Ministério da Saúde mais utilizados no Componente Especializa-
do de Assistência Farmacêutica da Baixada Santista. Além de detectar os principais 
diagnósticos mais contemplados: Dislipidemia, DPOC, Glaucoma, foi possível detec-
tar os medicamentos com maior demanda e o custo para o sistema.

A dislipidemia é uma situação patológica de grande impacto para saúde indivi-
dual e coletiva, pois é responsável pelo aumento de doenças crônicas e degenerativas 

GRUPO AQUISIÇÃO FINANCIAMENTO ARMAZENAMENTO DISPENSAÇÃO 

1A MS MS SES SES 

1B SES MS SES SES 

2 SES SES SES SES 
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cardiovasculares.  A DPOC também gera um impacto importante, pois os indivíduos 
portadores da DPOC tendem a evoluir para quadros mais graves com comprome-
timento de qualidade de vida, evoluindo com prejuízo da capacidade produtiva e 
maior dependência do sistema de saúde, ampliando assim ao longo do tempo o im-
pacto financeiro.

Considerando que são doenças possíveis de prevenção, mais estudos são neces-
sários para avaliar os indivíduos afetados e detectar os fatores que estão contribuindo 
para a instalação dessas doenças, e assim desenvolver mecanismos de prevenção com 
a população da Baixada Santista.
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Resumo

Tendo em vista os impactos socioambientais significativos causados pela pre-
sença de instalações portuárias e a importância do sistema aquaviário para o 
comércio internacional, este trabalho visa efetuar uma análise deste segmento 
às convenções internacionais da International Maritime Organization (IMO), 
órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), as quais abordam a 
temática ambiental e foram ratificadas pelo Brasil. O sistema portuário junto a 
todo aparato do comércio efetuado pelo segmento aquaviário, é naturalmente 
gerador de altos riscos ambientais para a fauna, flora, ar e recursos hídricos. 
Nessa perspectiva, dedicada às questões ambientais existentes no transporte 
marítimo, a IMO desenvolveu uma série de normas e parâmetros presentes em 
suas convenções, cujo o objetivo é prevenir e evitar a poluição e degradação 
do meio ambiente marinho. Assim, esta pesquisa com natureza descritiva, visa 
sinalizar as principais dificuldades encontradas para a ampla adesão aos parâ-
metros estabelecidos pelas convenções internacionais, por meio do estudo do 
segmento aquaviário brasileiro e da análise dos tratados da IMO.

PALAVRAS-CHAVE

 Portos, convenções IMO, gestão ambiental.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Marítima Internacional (IMO) é uma agência especializada das 
Nações Unidas com o objetivo de zelar pela segurança de navios e prevenir a poluição 
no âmbito marinho e atmosférico proveniente das embarcações. Seu papel primor-



365

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

dial é criar uma estrutura que regulamente o setor de transporte marítimo a qual 
deve ser implementada pelos Estados. A existência de uma regulamentação universal 
é necessária devido ao caráter genuinamente internacional em torno da indústria de 
transporte marítimo, a qual pode ser considerada como o método de deslocamento 
de mercadorias mais eficiente, confiável e rentável na atualidade. No entanto, para 
seu funcionamento pleno, a indústria demanda que os regulamentos sejam acorda-
dos e implementados em uma base global. Nessa perspectiva, a IMO é o conclave 
para este processo ser realizado.

Para amenizar a intensidade dos impactos, a atividade portuária necessita exer-
cer boas práticas ambientais através do estabelecimento de processos que valorizem 
o ambiente, demonstrando um compromisso com as questões ambientais. A pre-
servação do meio ambiente costeiro é de suma importância para que o equilíbrio 
ecossistêmico seja garantido. Nessa perspectiva, a gestão ambiental é um conjunto de 
programas e práticas administrativas e operacionais vinculadas à proteção do meio 
ambiente, saúde e segurança.  A IMO é a organização responsável por formular nor-
mas de gestão ambiental e promover tratados com o intuito de padronizar tais precei-
tos no cenário internacional. O Brasil faz parte do grupo de países signatários dessas 
convenções. No entanto, segundo Porto e Teixeira (2002), ainda “há muito por fazer 
para incorporar a visão ambiental no dia-a-dia do porto”. 

Esse estudo se justifica devido a constatação de dificuldades encontradas no 
setor aquaviário brasileiro em relação a normas ambientais estabelecidas por conven-
ções internacionais da IMO. O Objetivo geral desta pesquisa é efetuar uma análise do 
segmento aquaviário do Brasil às convenções Internacionais da IMO, ratificadas pelo 
Estado brasileiro, e diagnosticar as principais dificuldades encontradas para o amplo 
atendimento dessas convenções 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Materiais e Métodos

O cenário geral deste trabalho foi determinado e construído com base em ins-
trumentos bibliográficos e documentais sobre gestão e políticas ambientais portuá-
rias, os quais possibilitam entender a importância deste setor no âmbito nacional e 
internacional. Nessa perspectiva, foi efetuada uma pesquisa de caráter explicativo, 
pois, este trabalho tem como objetivo compreender o que está ocorrendo em relação 
à adequação às normas internacionais ambientais, estabelecidas pela IMO, e o porquê 
deste cenário no sistema aquaviário brasileiro. Essa pesquisa se fundamenta nas 
convenções internacionais da IMO, ratificadas pelo Estado brasileiro e que versam 
sobre gestão ambiental. Assim, busca-se examinar os motivos que influenciam, ou 
não, a adoção dos parâmetros estabelecidos por essas convenções, efetuando uma 
análise e mapeando a adesão do segmento aquaviário brasileiro às normas em ques-
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tão, visando pontuar as principais dificuldades para o atendimento dessas. 
Esse trabalho possui caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na obser-

vação de dados oficiais, estudo documental e efetuando um cruzamento dos levan-
tamentos com toda a pesquisa bibliográfica já efetuada. Devido a escassez de fontes 
para efetuar uma análise significativa e correspondente às expectativas desta pesqui-
sa, foi necessário a realização de um survey baseado em questionário. O universo 
pesquisado tentou acessar autoridades portuárias e responsáveis pelos espaços e ope-
rações do Porto de Santos, Salvador, Vitória, Recife, Maceió, São Luiz, Belém e Pa-
ranaguá, visando uma melhor compreensão do cenário em observação. No entanto, 
conforme a não colaboração destes, foi preciso recorrer à ajuda dos responsáveis de 
uma agência marítima, a qual possui filial em todos os portos descritos acima. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 De modo inicial, com o intuito de oferecer ao leitor um conhecimento prévio 
sobre o setor aquaviário brasileiro, foram apresentados os principais atores do siste-
ma portuário, responsáveis pelas operações e coordenados pela Lei nº 8.630/1993 de 
Modernização dos portos e a MP nº 595/2012. Esses podem ser divididos em dois 
grupos, os atores exclusivos do sistema portuário (Autoridade Portuária, Conselho 
de Autoridade Portuária, Órgão Gestor de Mão de Obra, Arrendatários, Operadores, 
Secretaria de Portos, ANTAQ) e os que possuem esta e outras áreas de atuação (Anvi-
sa, Ibama, CETESB, Prefeituras Locais e suas Secretarias de Meio Ambiente e Saúde, 
Ministério da agricultura, Alfandega/ Receita Federal, Polícia Federal, Capitania dos 
Portos, Delegacia do Trabalho, Praticagem).  (Agenda Ambiental do Porto de Santos, 
2014) 

Posteriormente foi efetuada uma análise do Índice de Desenvolvimento Am-
biental (IDA), sua estrutura e seu funcionamento. O IDA é um mecanismo de acom-
panhamento e controle de gestão ambiental em instalações portuárias, o qual foi 
instituído por meio da Resolução 2650/2012. Devido a existência deste instrumento 
é possível quantificar e sintetizar informações com o intuito de favorecer o enten-
dimento do público de tomadores de decisão relacionadas às questões ambientais 
portuárias. Para avaliar o processo de evolução da gestão ambiental em instalações 
portuárias, o IDA efetua a cada seis meses uma dinâmica de gestão, com o objetivo 
de analisar o indicador de avanço e retrocesso do atendimento às conformidades 
do meio ambiente e demais elementos da gestão portuária. Possui uma metodologia 
embasada no modelo de análise de multicritérios, método elaborado por técnicos 
do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes (CEFTRU/UNB) e está sob a 
coordenação da equipe da Gerência de Meio Ambiente.

De acordo com o último ranking disponibilizado no site da ANTAQ, referente 
ao primeiro semestre de 2016, considerando que a nota máxima é 100, apenas 7 dos 
30 portos avaliados pelo IDA tiveram nota acima de 75 (equivalente a um ótimo 
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desempenho ambiental), são esses São Sebastião, Itajaí, Paranaguá, Suape, Itaqui, 
Fortaleza, e São Francisco do Sul. Neste mesmo ranking, é apontado que 2 portos, 
Porto Alegre e Santana, tiveram nota abaixo de 25 (equivalente a um baixo desem-
penho ambiental). No entanto, os portos que receberam uma nota menor que 50 já 
se encontram em uma margem inapropriada. De acordo com esse mesmo ranking, o 
Porto de Santos se encontra na 10ª posição com nota equivalente a 68,74, ou seja, ele 
está abaixo no nível de desenvolvimento ambiental indicado como apropriado pela 
pesquisa. (Web ANTAQ, 2016) 

Seguindo a linha de raciocínio do trabalho, foram apresentadas as diferentes ca-
tegorias do setor portuário. O setor portuário brasileiro é dividido em dois grupos de 
instalação: Porto Público e Terminais de Uso Privado. Dentro dessa divisão há também 
a sub-categorização em relação aos portos fluviais e marítimos. (Porto Gente, 2016)

O próximo passo descreveu e analisou cada uma das convenções internacionais 
da IMO ratificadas pelo Brasil e que abordam o tema ambiental:

   Quadro 1: Convenções IMO Relacionadas a Temas Ambientais

Convenções Observações Gerais Decretos de 
Ratificação 

Intervention Convention 1969 
(Convenção Internacional 
Relativa à Intervenção em Alto-
Mar em Casos de Acidentes 
com Poluição por Óleo) 

A Convenção afirma o direito de um Estado costeiro de tomar medidas 
em alto-mar, conforme o necessário, para prevenir perigos 
relacionados à poluição por óleo nas proximidades de sua costa. A 
Convenção se aplica a todos os navios, exceto navios de guerra, de 
propriedade ou operados pelo Estado. 

Decreto Nº 6.478, de 9 
de Julho de 2008. 

Intervention Protocol 1973 
(Protocolo Relativo à 
Intervenção no Alto-Mar em 
Casos de Poluição Marinha por 
Substâncias que não o 
Petróleo) 

Estendeu o regime abordado pela Convenção de 1969 às substâncias 
que estão listadas no anexo do Protocolo ou que têm características 
substancialmente similares. Assim como a convenção anterior, o 
protocolo trata-se de uma resolução sobre cooperação 
internacional em virtude de acidentes poluentes.  

Decreto Nº 6.478, de 9 
de Julho de 2008. 

MARPOL 1973-1978 
(Convenção Internacional para 
a Prevenção da Poluição 
Causada por Navios) 

É a principal Convenção Internacional sobre poluição do meio marinho 
causada por embarcações, abrangendo tanto causas operacionais 
quanto acidentais. A Convenção possui regulamentos com o objetivo 
de tanto prevenir, quanto minimizar a poluição proveniente de navios 
e operações portuárias. Atualmente, também estão incluídos à 
Convenção seis anexos técnicos sobre as áreas especiais de controle 
e descargas operacionais.  

Decreto Nº 2.508,  de 4 
de Março de 1998. 

MARPOL Protocol 1997 O Protocolo inclui o Anexo VI da MARPOL e estabelece limites para 
as emissões de óxido de enxofre e óxido de nitrogênio dos 
escapamentos do navio, proibindo emissões deliberadas de 
substâncias nocivas à camada de ozônio. O Anexo estabelece um 
limite global de 4,5% m/m sobre o teor de enxofre do fuelóleo e delega 
a IMO a tarefa de monitorar o teor médio mundial de enxofre no 
combustível.  

Decreto Nº 2.508, de 4 
de Março de 1998. 

London Convention 1972 
(Convenção sobre a Prevenção 
da Poluição Marinha por 
Descarga de Resíduos e Outros 
Assuntos) 

A Convenção é uma das primeiras a proteger o meio ambiente 
marinho das atividades humanas, entrando em vigor no cenário 
internacional no ano de 1975. Seu objetivo é possibilitar o controle de 
todas as fontes de poluição marinha e tomar as possíveis medidas 
para impedir a poluição do mar causada pela descarga de resíduos e 
outras matérias. 

Decreto Nº 87.566, de 16 
de Agosto de 1982. 
Emendas promulgadas 
pelo Decreto Nº 6.511, 
de 17 de Julho de 2008. 

OPRC Convention 1990 
(Convenção Internacional 
sobre Prontidão, Resposta e 
Cooperação na Poluição por 
Hidrocarbonetos) 

A Convenção tem como principal objetivo promover a cooperação 
internacional em torno do aperfeiçoamento do amparo e resposta à 
casos de poluição marinha por óleo, fornecendo uma estrutura para o 
combate de grandes acidentes. Segundo a convenção, os operadores 
de offshore sob a jurisdição das Partes devem obter planos de 
emergência, os quais devem ser coordenados junto à sistemas 
internacionais promovendo respostas eficazes para tais incidentes. 

Decreto Nº 2.870, de 10 
de Dezembro de 1998. 

Anti-fouling 2001 (Convenção 
Internacional sobre o Controle 
de Sistemas Anti-incrustantes 
Nocivos em Navios)  

Esta Convenção tem como principal foco reduzir e eliminar os efeitos 
prejudiciais ao meio ambiente marinho causados por sistemas anti-
incrustantes. A Convenção proíbe o uso de organoestânicos nocivos 
em tintas anti-vegetativas usadas em navios, e estabelece um 
mecanismo de prevenção ao uso futuro de outras substâncias 
potencialmente nocivas em sistemas anti-incrustantes. 

Decreto Nº 797, de 20 de 
Dezembro de 2010. 

Ballast Water 2004 (Convenção 
Internacional para o Controle e 
Gerenciamento de Águas de 
Lastro e Sedimentos de Navios) 

A Convenção visa prevenir a disseminação de organismos aquáticos 
nocivos de uma região para outra, através do estabelecimento de 
normas e procedimentos para o gerenciamento e controle da água de 
lastro e sedimentos dos navios. Todos os navios no tráfico 
internacional são obrigados a gerenciar suas águas de lastro e 
sedimentos até um determinado padrão. As embarcações também 
necessitam obter um livro de registro de água de lastro e um certificado 
internacional de gerenciamento. 

Decreto Nº 148, 12 de 
Março de 2010. 
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Fonte: IMO e com atualizações do Planalto do Brasil.

Após serem concluídas as etapas anteriores e como mencionado anteriormente, 
para este estudo poder corresponder à sua proposta de análise, foi necessário ser 
efetuado um questionário para obter dados importantes para a compreensão das ca-
pacidades e limitações do sistema portuário do Brasil em se adequar às normas inter-
nacionais da IMO, presentes nos tratados ratificados pelo Estado brasileiro. (Link do 
questionário utilizado: https://docs.google.com/forms/d/17FVxS26wg-bb4vm3h5i-
0SIWkeha-RaaubG8rOYTcF58/edit#responses)

Inicialmente, o questionário foi enviado para as autoridades portuárias de todos 
os portos marinhos presentes nos relatórios e análises do IDA. Contudo, por não 
haver respostas após diversas tentativas, surgiu a necessidade de recorrer a outros 
contribuintes, no caso as respostas vieram a partir de uma agência de serviços marí-
timos. As respostas vieram de oito filiais da agência, abrangendo os portos de Belém, 
Maceió, Paranaguá, Recife, Salvador, Santos, São Luís e Vitória. Nessa perspectiva, as 
perguntas do questionário foram elaboradas com o intuito de verificar a popularida-
de tanto da IMO, como de seus tratados e normas ambientais, pois uma das hipóteses 
para a não adequação aos parâmetros exigidos pela organização internacional seria a 
falta de conhecimento e ciência dos mesmos. 

No entanto, 100% das respostas obtidas pela enquete afirmaram ter conhe-
cimento da existência da IMO, porém, nenhuma das convenções internacionais 
mencionadas neste artigo obteve 100% de respostas afirmativas sobre a ciência de 
sua existência. A convenção ambiental mais conhecida é a MARPOL com 87,5% 
de respostas afirmativas, e a menos conhecida é a Convenção Internacional sobre 
Prontidão, Resposta e Cooperação na Poluição por Hidrocarbonetos com 37,5% 
de afirmações. Outro ponto significativo refere-se ao fato de que 25% das respostas 

Convenções Observações Gerais Decretos de 
Ratificação 

Intervention Convention 1969 
(Convenção Internacional 
Relativa à Intervenção em Alto-
Mar em Casos de Acidentes 
com Poluição por Óleo) 

A Convenção afirma o direito de um Estado costeiro de tomar medidas 
em alto-mar, conforme o necessário, para prevenir perigos 
relacionados à poluição por óleo nas proximidades de sua costa. A 
Convenção se aplica a todos os navios, exceto navios de guerra, de 
propriedade ou operados pelo Estado. 

Decreto Nº 6.478, de 9 
de Julho de 2008. 

Intervention Protocol 1973 
(Protocolo Relativo à 
Intervenção no Alto-Mar em 
Casos de Poluição Marinha por 
Substâncias que não o 
Petróleo) 

Estendeu o regime abordado pela Convenção de 1969 às substâncias 
que estão listadas no anexo do Protocolo ou que têm características 
substancialmente similares. Assim como a convenção anterior, o 
protocolo trata-se de uma resolução sobre cooperação 
internacional em virtude de acidentes poluentes.  

Decreto Nº 6.478, de 9 
de Julho de 2008. 
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(Convenção Internacional para 
a Prevenção da Poluição 
Causada por Navios) 

É a principal Convenção Internacional sobre poluição do meio marinho 
causada por embarcações, abrangendo tanto causas operacionais 
quanto acidentais. A Convenção possui regulamentos com o objetivo 
de tanto prevenir, quanto minimizar a poluição proveniente de navios 
e operações portuárias. Atualmente, também estão incluídos à 
Convenção seis anexos técnicos sobre as áreas especiais de controle 
e descargas operacionais.  

Decreto Nº 2.508,  de 4 
de Março de 1998. 

MARPOL Protocol 1997 O Protocolo inclui o Anexo VI da MARPOL e estabelece limites para 
as emissões de óxido de enxofre e óxido de nitrogênio dos 
escapamentos do navio, proibindo emissões deliberadas de 
substâncias nocivas à camada de ozônio. O Anexo estabelece um 
limite global de 4,5% m/m sobre o teor de enxofre do fuelóleo e delega 
a IMO a tarefa de monitorar o teor médio mundial de enxofre no 
combustível.  

Decreto Nº 2.508, de 4 
de Março de 1998. 

London Convention 1972 
(Convenção sobre a Prevenção 
da Poluição Marinha por 
Descarga de Resíduos e Outros 
Assuntos) 

A Convenção é uma das primeiras a proteger o meio ambiente 
marinho das atividades humanas, entrando em vigor no cenário 
internacional no ano de 1975. Seu objetivo é possibilitar o controle de 
todas as fontes de poluição marinha e tomar as possíveis medidas 
para impedir a poluição do mar causada pela descarga de resíduos e 
outras matérias. 

Decreto Nº 87.566, de 16 
de Agosto de 1982. 
Emendas promulgadas 
pelo Decreto Nº 6.511, 
de 17 de Julho de 2008. 

OPRC Convention 1990 
(Convenção Internacional 
sobre Prontidão, Resposta e 
Cooperação na Poluição por 
Hidrocarbonetos) 

A Convenção tem como principal objetivo promover a cooperação 
internacional em torno do aperfeiçoamento do amparo e resposta à 
casos de poluição marinha por óleo, fornecendo uma estrutura para o 
combate de grandes acidentes. Segundo a convenção, os operadores 
de offshore sob a jurisdição das Partes devem obter planos de 
emergência, os quais devem ser coordenados junto à sistemas 
internacionais promovendo respostas eficazes para tais incidentes. 

Decreto Nº 2.870, de 10 
de Dezembro de 1998. 

Anti-fouling 2001 (Convenção 
Internacional sobre o Controle 
de Sistemas Anti-incrustantes 
Nocivos em Navios)  

Esta Convenção tem como principal foco reduzir e eliminar os efeitos 
prejudiciais ao meio ambiente marinho causados por sistemas anti-
incrustantes. A Convenção proíbe o uso de organoestânicos nocivos 
em tintas anti-vegetativas usadas em navios, e estabelece um 
mecanismo de prevenção ao uso futuro de outras substâncias 
potencialmente nocivas em sistemas anti-incrustantes. 

Decreto Nº 797, de 20 de 
Dezembro de 2010. 

Ballast Water 2004 (Convenção 
Internacional para o Controle e 
Gerenciamento de Águas de 
Lastro e Sedimentos de Navios) 

A Convenção visa prevenir a disseminação de organismos aquáticos 
nocivos de uma região para outra, através do estabelecimento de 
normas e procedimentos para o gerenciamento e controle da água de 
lastro e sedimentos dos navios. Todos os navios no tráfico 
internacional são obrigados a gerenciar suas águas de lastro e 
sedimentos até um determinado padrão. As embarcações também 
necessitam obter um livro de registro de água de lastro e um certificado 
internacional de gerenciamento. 

Decreto Nº 148, 12 de 
Março de 2010. 
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relatadas sinalizam para o desconhecimento das normas presentes nos tratados inter-
nacionais. Nesse caso, pode-se observar que embora a IMO seja bastante conhecida, 
há uma baixa ciência da existência de seus tratados internacionais que versam sobre 
normas e parâmetros ambientais contribuindo para a não implementação dos mes-
mos no sistema aquaviário brasileiro.

Tabela 1 – Nível de conhecimento dos entrevistados em relação as convenções internacionais

Fonte: autora, 2019

Outro tema abordado pelo questionário foi sobre a fiscalização. De acordo com 
os respondentes, todos os portos possuem um órgão ou departamento responsável 
por fiscalizar e garantir que tais parâmetros sejam respeitados durante as atividades 
portuárias. Entretanto, a maioria desses órgãos e departamentos não são específicos 
para assuntos relacionados ao meio ambiente, fazendo com que não efetuem ativida-
des com enfoque total para garantir a sustentabilidade nos portos. Ainda sobre esse 
tema, quando questionados sobre qual deveria ser o maior contribuinte para que as 
normas e parâmetros presentes nos tratados ratificados pelo Brasil não serem total-
mente implementados, 62,5% das respostas apontaram a falta de pessoal qualificado 
e preparado para efetuar a fiscalização.

 Analisando outros dados coletados no questionário e cruzando com as in-
formações publicadas pelo IDA, apresentadas no quadro 2, foi possível constatar que 
a negligência com os assuntos relacionados à proteção do meio ambiente é constante 
e repetitiva em diversas escalas, começando com a demora do Estado brasileiro em 
ratificar esses tratados, até a falta de pessoal especializado, e com conhecimento ab-
soluto dos parâmetros exigidos por cada uma das convenções internacionais para 
efetuar uma fiscalização adequada. 

Portanto, de acordo com os estudos realizados durante a efetivação deste trabalho, 
é legítimo pontuar que uma maior divulgação dessas normas e parâmetros, presentes 
nos tratados da IMO, junto com uma fiscalização efetuada de modo mais especializado 
e rigoroso, são as primeiras medidas para alcançar a adequação plena do sistema aqua-
viário brasileiro aos parâmetros internacionais de proteção ao meio ambiente.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todas as informações analisadas neste trabalho, pode-se considerar que os 
assuntos tratados nas convenções internacionais da IMO, relacionados às questões 
ambientais, sofrem um grau expressivo de negligência. Todas as convenções tratadas 
durante este trabalho apresentam uma série de normas e parâmetros os quais têm 
como objetivo proporcionar uma relação entre meio ambiente e porto menos agres-
siva ao ecossistema. No entanto, mesmo esses parâmetros sendo apresentados de 
modo bem didático em suas respectivas convenções, muitos foram apontados como 
desconhecidos pela agência responsável por responder o questionário.  A Falta de 
conhecimento de tais normas pode colocar em descrédito o sistema aquaviário bra-
sileiro frente ao cenário internacional e principalmente o meio ambiente marinho, 
junto com todo seu equilíbrio.

Este trabalho, buscou evidenciar a problemática do sistema portuário e sua rela-
ção com o meio ambiente, apontando as suas dificuldades a partir do conhecimento 
e análise das convenções internacionais da IMO, da dinâmica estrutural do sistema 
aquaviário do Brasil, e de sua extrema importância na economia nacional.  Através 
do estudo dos portos, da Agenda Ambiental Portuária e das Convenções Internacio-
nais da IMO relacionadas às questões ambientais, espera-se através deste trabalho 
contribuir para o estudo dos portos brasileiros, revelando os seus impactos e defici-
ências nas áreas ambientais, junto a análise dos tratados internacionais produzidos 
pela IMO e ratificados pelo Brasil.
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RESUMO

Este trabalho está vinculado à pesquisa “Patrimônio histórico e arquitetônico 
de Santos: autenticidade na arquitetura residencial do século XX”, em desen-
volvimento pela Profª Drª Leila Regina Diegoli, junto ao IPECI, e à pesquisa 
“Inventário de arquitetura residencial, singular, multifamiliar, com dois ou três 
pavimentos, organizada como edifícios isolados ou conjuntos arquitetônicos 
dispostos na forma de vila”, desenvolvida pelas alunas Laryssa Medina Moya 
Abreu e Yuná Faro no programa de Iniciação Científica, junto ao IPECI. A 
presente pesquisa teve por objetivo dar continuidade na pesquisa iniciada em 
2016 com a Iniciação Científica “Condicionantes e determinantes na formação 
e desenvolvimento urbano de bairros santistas e a caracterização da arquitetura 
residencial”, que buscava compreender a história dos seguintes bairros santistas: 
Vila Mathias, Macuco, Vila Belmiro, Marapé, Encruzilhada, Campo Grande, 
Boqueirão, Pompéia, Gonzaga e José Menino.  Para esta investigação, foi neces-
sário fazer o levantamento dos processos junto aos órgãos municipais respon-
sáveis a fim de encontrar algum viés congruente que justificasse o uso da tipo-
logia específica em questão. Os resultados obtidos são satisfatórios partindo do 
pressuposto que o objetivo era identificar os autores dos projetos e seus padrões.

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura residencial; condicionantes; tipologia.

1. INTRODUÇÃO

A partir do entendimento que não há trabalhos científicos que abordassem o 
presente assunto, esta pesquisa buscou entender o surgimento da tipologia destas 
edificações. As fontes levantadas, o levantamento inloco, e as pesquisas através de 
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ferramentas de busca possibilitaram o entendimento necessário para a questão.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para o desenvolvimento dessa pesquisa usou-se como base de dados as pesqui-
sas históricas e o inventário feito nas pesquisas anteriores, portanto a pesquisa foi 
conduzida a partir do levantamento dos processos dos edifícios inventariados, junto 
a Fundação Arquivo e Memória de Santos, órgão responsável pelo arquivamento dos 
processos. 

Com base nesse levantamento, as discussões levantadas foram em torno da au-
toria e do surgimento da tipologia de edificação em questão.

A pesquisa foi conduzida da seguinte forma:

1. Triagem dos edifícios inventariados em dois grupos, sendo o critério a im-
plantação dos edifícios e o bairro em que está inserido.
2. Localização dos números dos processos de construção no Setor de Obras 
Municipais, com base no endereço atual.
3. Separação dos processos encontrados na Fundação Arquivo e Memória de 
Santos.
4. Documentação dos processos, elaboração de fichas de identificação por loca-
lização, autor do projeto, construtor, número de processo e ano.
5. Repetir o processo com o segundo grupo da triagem.
6. Análise dos dados obtidos.
7. Pesquisa por autor de projeto em plataforma Google.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa teve como resultado os nomes dos construtores responsáveis pelas 
edificações, visto que alguns dos processos dos edifícios triados se perderam com o 
tempo, seja por mudança de nome de endereço, ou pelo transporte entre as sedes 
responsáveis pelo arquivamento. A partir disto, foi visto que haviam poucas repeti-
ções de nomes, o que é insuficiente para reproduzir um padrão. Contudo, ainda foi 
realizada a busca dos nomes na plataforma Google que não gerou nenhum resultado 
satisfatório.

         Tabela 1. Construtores da Arquitetura Residencial de Santos: Século XX.

Processo Nome do 
Edifício 

Bairro Autor do 
projeto/Construtor 

Proprietário 
do imóvel 

Data de 
construção 

8797 Res. 
Marisa 

Encruzilhada Não consta Comercial e 
Imobiliária 
Alonsoares 

Abr/1957 

23171/1960-
01 

Cond. Job Vila Matias Não consta Paulo dos 
Santos 

Nov/1960 

14.536/58-75 Cond. Das 
Nações 

Boqueirão Columbano Hardt 
Eppinghaus 

Antônio 
Domingues 
Cravo 

Jan/1953 

16.181/58 Cond. Ed. 
Rio Nilo 

Macuco Henrique Sellera Henrique 
Sellera 

Set/1958 

18272/1955-
02 

Ed. José 
Antônio Cid 

Boqueirão Antônio Cid Perez Antônio Cid 
Perez 

Dez/1955 

14282/52 Ed. Itajaí Boqueirão João Thomaz 
Tangary 

Maria 
Taveira 

Dez/1952 

1502 Ed. Claudia Macuco Francisco Boragina Rechia Laja 
Akierman 

Jan/1956 

14402/60-23 Ed. 
Rosaura 

Campo 
Grande 

José de José Aristides 
Teixeira da 
Silva 

Jan/1960 

30576 Cond. Ed. 
Conj. itatiba 

Macuco Não consta Emílio 
Casasco Jr e 
outros 

Nov/1965 

34126/1962-
72 

Ed. Min. 
Xavier 
Toledo 

Campo 
Grande 

Construtora 
Tavarsilva Ltda. 

Construtora 
Tavarsilva 
Ltda. 

Out/1962 

18.339/1957-
35 

Ed. Suzana 
Helena 

Campo 
Grande 

Antônio Domingos 
Fernandes 

Rubens 
Loyo 

Set/1957 

 

2529/1946-
79 

 

Cond. Yara 

 

Boqueirão 

 

Ilegível no processo 

 

Wulpio de 
Olveira 

 

Fev/1946 
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Fonte: Fundação Arquivo e Memória de Santos

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos realizados e os resultados obtidos são satisfatórios partindo do 
pressuposto que o objetivo era identificar os autores dos projetos e seus padrões que 
elucidassem a tipologia analisada, apesar deste último ter sido insuficiente, era sabido 
que a tipologia poderia ter surgido apenas por seguir as leis urbanísticas de edificação 
da época e um “saber fazer” dos construtores.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a prática profissional do arquite-
to pode gerar subsídios para a elaboração de procedimentos para o ensino do 
projeto de arquitetura no âmbito da universidade e est, funcionando como um 
laboratório de experimentações, retroalimenta a atividade prática, tornando a 
pesquisa, extensão. O objeto de pesquisa é o grupo de professores pioneiros da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos (FAUS), fundada em 1970 
pelo arquiteto e professor Oswaldo Corrêa Gonçalves. Fazia parte das Faculda-
de Católicas de Santos, hoje Universidade Católica de Santos, mantida pela So-
ciedade Visconde de São Leopoldo (SVSL). A pesquisa tem como produtos um 
quadro contextual-temporal sobre o período com os principais acontecimentos, 
que extrapolam o universo da arquitetura, relacionados ao início das atividades 
didáticas da FAUS. O recorte temporal que antecede a fundação da escola e 
avança em seus primeiros anos de atividade e o recorte do grupo de professores 
e obras pesquisadas, configuram o aspecto metodológico mais relevante deste 
trabalho. Constitui uma compilação inédita da produção profissional desenvol-
vida paralelamente às atividades didáticas pelos professores pesquisados, apre-
sentada como “Fortuna Crítica”, uma catalogação sistematizada que se revela 
como prova concreta das relações entre ensino e prática profissional, justamente 
por conter características e fundamentos importantes da arquitetura produzida 
pela escola paulista de arquitetura nos anos de 1970.

PALAVRAS-CHAVE

FAUS; Escola Paulista; Ensino de Arquitetura, 1970.
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1. INTRODUÇÃO

A etapa inicial desta pesquisa compreendida entre agosto de 2018 a dezembro 
de 2018, teve como atividades principais: 1. Planejamento da pesquisa, revisão do 
cronograma e recorte do objeto de estudo; nessa primeira etapa ocorreram encontros 
com o professor orientador, para sistematizar e compreender o caminho que a pes-
quisa avançaria. 2. Revisão e seleção bibliográfica, leitura e compreensão: a bibliogra-
fia está baseada em artigos, teses e publicações sobre a produção profissional dos pro-
fessores arquitetos que estão ligados ao recorte desta pesquisa, contendo o histórico 
e documentação dos seus projetos e obras. 3. A compilação das obras arquitetônicas 
dos professores pioneiros da FAUS foi feita a partir de um levantamento minucioso 
em publicações, citadas anteriormente - e em periódicos de Arquitetura do período 
estudado, como a Revista Módulo, Revista Acrópole, Arquitetura Brasileira, dentre 
outros meios, como páginas na internet de universidades nacionais e internacionais 
que disponibilizam rico material sobre projeto e crítica arquitetônica. Em parale-
lo, foi desenvolvida uma ficha padronizada com dados comparativos e verificáveis, 
para compilar as informações levantadas do professor e suas as obras, configurando 
a já mencionada Fortuna Crítica. 4. Análise do material levantado, sistematização e 
produção. Foram elaborados textos prévios, quadros síntese do momento histórico, 
tabelas com a compilação das obras arquitetônicas relacionadas aos professores, além 
de uma linha do tempo que ajudou a entender e sistematizar o conjunto de informa-
ções da pesquisa.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta pesquisa apresenta um roteiro metodológico muito simples, composto por 
um processo de investigação, classificação e sistematização de dados com o objetivo 
de melhorar a compressão dos aspectos que envolvem a produção do projeto e a obra 
edificada dos professores de projeto pioneiros da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo de Santos. Obedecendo o primeiro recorte, o de tempo, proposto no plano e 
revisado, junto ao orientador, foram produzidas fichas estrategicamente pensadas e 
diagramadas para oferecer a melhor leitura possível para uma linguagem que não é 
apenas textual, mas gráfica, o projeto de arquitetura se faz através da pesquisa e do 
desenho. 

Este material, portanto, compreende um período de dez anos de 1965 a 1975, 
cinco anos de germinação e formatação, o marco zero: a fundação da escola em 1970 
e os primeiros cinco anos de funcionamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo de Santos – FAUS. Pois bem, a partir deste ponto a produção esteve centrada nos 
levantamentos e análises sistemáticas gerando uma coletânea inédita das obras estu-
dadas, informações acerca dos docentes e quadros síntese. O vínculo desta produção 
poderá ser cruzada, futuramente em novas pesquisas, com os procedimentos peda-
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gógicos propostos por este grupo, ampliando o campo de compreensão das fronteiras 
entre teoria e prática. 

A relação dos professores pioneiros da FAUS em 1970, foi levantada e cedida 
pelo professor orientador desta pesquisa, José Maria de Macedo Filho,1 está baseada 
no Relatório do ano letivo de 1970 presente no arquivo do Departamento Pesso-
al da Universidade Católica de Santos. 2  É possível dizer que este grupo de vinte 
professores formadores do primeiro núcleo da FAUS, foram os responsáveis pela es-
truturação pedagógica das diferentes disciplinas a partir de suas concepções apreen-
didas nas suas instituições formadoras de origem. O segundo recorte proposto para 
esta pesquisa, foi a definição dos arquitetos a serem estudados, o critério adotado foi 
a preferência por professores-arquitetos que tivessem produção pertinente ao escopo 
desta investigação, ou seja, profissionais que projetavam e tinham obras arquitetôni-
cas edificadas ao longo período delimitado de 1965 a 1975. 

Desta maneira, foram selecionados doze professores, sendo eles:  Abrahão Vel-
vu Sanovicz, Arnaldo Antônio Martino, Benno Perelmutter, David Araújo Benedic-
to Ottoni, Júlio Roberto Katinsky, Massashi Ruy Ohtake, Mayumi Watanabe Souza 
Lima, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Roberto Loeb, Rodrigo Brotero Lefèvre, Sérgio 
Ferro Pereira e Telésforo Giórgio Cristofani.

Ainda sobre a lista com o grupo inicial de docentes de 1970, uma breve análise 
sobre a origem de formação dos arquitetos demonstra que dezessete são formados na 
FAU-USP, este fato pode ser visto na estrutura departamental da FAUS no momento 
de sua fundação: Departamento de Projeto, Departamento de Tecnologia e Depar-
tamento de História, um evidente alinhamento pedagógico ao projeto proposto pelo 
arquiteto e professor Vilanova Artigas na Reforma de 1962 da FAU-USP, ratificada 
no famoso Fórum de 1968 desta mesma instituição, o que mostra clara influência de 
origem do novo curso de arquitetura em Santos.

Segundo o professor Macedo Filho, os primeiros anos do curso da FAUS sofre-
ram influência direta de Vilanova Artigas, além da mencionada relação com o pro-
jeto pedagógico da FAU-USP, a relação de amizade do mestre com Oswaldo Corrêa 
Gonçalves está explicitada nas cartas trocadas entre eles nos anos de 19403,  na con-
vivência no Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo (IAB/SP), 
além da participação conjunta nos Congressos Brasileiros de Arquitetura e em even-
tos internacionais. Isto impactou nos critérios de Oswaldo para a seleção do quadro 
docente da FAUS, era fundamental “a ênfase no ensino de projeto de arquitetura que 
refletisse na prática profissional”. 

Como exemplo disto, o arquiteto Michail Lieders professor da escola nesse pe-
1 Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Católica de Santos, Mestre e Doutorando pela Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Professor de Projeto de Arquitetura da 
FAUS - UNISANTOS e da Associação Escola da Cidade em São Paulo.
2 MACEDO FILHO, J. M. Professores Pioneiros da FAUS em 1970 - Quadro elaborado baseado em 
documentos oficiais, ainda não divulgado, mas presente no doutorado em andamento.
3 CARTA DE VILANOVA ARTIGAS PARA OSWALDO CORRÊA GONÇALVES. Acervo pessoal de 
Marco Artigas Forti.
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ríodo, juntamente com Oswaldo Corrêa, projetou o edifício da FAUS entre 1972 e 
1973, projeto desenvolvido e discutido nos debates que aconteceram nas reuniões 
de colegiado, sobre como deveria ser o prédio que abrigaria o curso de Arquitetura. 
O levantamento dos projetos e das obras foi realizado, principalmente, através da 
pesquisa em periódicos de arquitetura do período de tempo estabelecido, entretanto, 
foram de grande valia as pesquisas feitas em teses e publicações acadêmicas sobre 
os professores analisados, onde mesmo os assuntos correlatos reforçam a relevância 
desses arquitetos no cenário nacional, justificando ainda mais a importância da pes-
quisa e contextualização de suas obras no âmbito da FAUS. 

Dentre os periódicos de arquitetura utilizados como fonte de pesquisa, a Revista 
Acrópole4 é a que se destaca como principal fonte de publicações das obras realizadas 
no estado de São Paulo naquele período, além de cobrir a produção arquitetônica 
nacional, inclusive, grande parte dos projetos levantados foram encontrados nas edi-
ções de 1965 até 1975.

Durante o levantamento do acervo da revista Acrópole, verificou-se edições es-
peciais, como a edição 319 do ano de 1965, com artigos e projetos sobre os arquitetos 
do “Grupo Arquitetura Nova”, composto pelos professores da FAUS: Rodrigo Lefèvre 
e Sergio Ferro, além do arquiteto e professor da FAU-USP Flávio Império, e a edição 
sobre a Região da Baixada Santista com projetos em Santos e cidades vizinhas, desta-
ca o Plano Diretor de Santos elaborado por Oswaldo Corrêa Gonçalves. Além disso, 
foram verificados outros periódicos de arquitetura como a Revista Módulo (1955-
1965) e Revista Habitat, que contêm publicações de obras de forma pontual. Alguns 
portais na internet sobre arquitetura e urbanismo, como por exemplo o arquivo.arq5, 
que dispõem de grande acervo de projetos do período da arquitetura brutalista pau-
lista6, corrente arquitetônica que marcava este mesmo momento. 

A etapa de investigação e levantamento sobre a produção arquitetônica edifi-
cadas dos docentes se materializou em uma compilação inédita, denominada aqui 
como “Fortuna Critica”, será apresentada como resultado de todo este processo, cons-
titui uma catalogação sistematizada com as informações de todas as obras elencadas 
durante a pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da pesquisa, realizadas através de conteúdos acadêmicas, cien-
tíficos e publicações em periódicos de projetos de arquitetura – que estão referen-
ciados nas fichas correspondente, dessa seleção de 12 professores, foram levantadas 
mais de 80 obras que está sintetizada, quadro que possibilita um panorama geral da 
investigação, ordenadas por docente e por ano. 

No quadro síntese, é possível verificar que o recorte da pesquisa, 1965 a 1975, 
4 REVISTA ACRÓPOLE. São Paulo, 1965-1975.
5 Disponível em: <http://www.arquivo.arq.br/>. Acesso em: 5 out. 2018.
6 ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, Escola Paulista: Entre o ser e o não ser. 2002.
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está relacionado com acontecimentos importantes no cenário político e cultural do 
país, identifi ca momentos destacáveis como o registro do estatuto da FAUS no car-
tório das pessoas jurídicas da comarca de Santos em 1968, a inauguração do curso 
em 1970 e a construção do novo prédio em 1976, importantes acontecimentos para 
compreensão do período e aprofundamento da investigação.  

Ainda dentro deste contexto, se faz importante ressaltar os periódicos referen-
ciais da investigação que permeiam esse período, como a Revista Acrópole7 que atuou 
de 1938 a 1971, Revista Módulo de 1955 a 19668, e a Revista Habitat de 1950 a 19659. 

Figura 1 – Quadro síntese das obras levantadas no recorte temporal.

Fonte: Elaboração do autor, 2019

O levantamento da produção arquitetônica tem como produto uma linha do 
tempo, na qual se revela a notoriedade da prática profi ssional desses professores e 
para a formação do curso, sobretudo, apurou-se a relevância desses projetos para 
o cenário arquitetônico nacional. Sobre a organização da linha do tempo, além das 
imagens da obra, foram destacados os autores, identifi cado com os nomes e os usos 
7 REVISTA ACRÓPOLE. São Paulo, 1965-1975.
8 REVISTA MÓDULO BRASIL ARQUITETURA. Rio de Janeiro, 1955-1986.
9 REVISTA HABITAT. São Paulo, 1950-1965.
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do projeto, aqui presente um trecho apenas para exemplificação. 

Figura 2 – Linha do tempo das obras (1960-1965/1966-1968)

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

No primeiro trecho do recorte, vemos projetos e obras concluídas durante os 
anos de 1960 a 1963, que antecedem o período recortado a partir de 1965, entretan-
to foram aceitas como exceção, pois muitos desses arquitetos já tinham produção 
relevante com obras importantes, como por exemplo a Residência Bernardo Issler10 
(1961) projetada por Sérgio Ferro. 

O período seguinte, de 1967 a 1971 é marcado pela produção intensa e com 
obras icônicas para a arquitetura nacional, como o Pavilhão do Brasil na Expo’7011 
em Osaka, projeto encabeçado por Paulo Mendes da Rocha com a participação de 
Júlio Katinski e Ruy Ohtake. Além disso, outros projetos destacam-se como a Resi-
dência Dino Zammataro de 1970, projeto de Rodrigo Lefèvre12; e a Garagem Alfredo 
Issa de 1970, projeto de Benno Perelmutter13. 

O período de 1972 a 1974, tem como destaque o projeto do Teatro Municipal 
de Santos (hoje Centro Cultural), de 1973, projeto oriundo da parceria entre três do-
centes presentes na pesquisa, Abrahão Sanovicz, Oswaldo Corrêa e Júlio Katinsky.14 
Nesse período ainda se destacam o projeto de Abrahão Sanovicz de 1972, o Edifício 
Fiadeiras15; e o Edifício Sede do DNER-DNIT - Departamento Nacional de Estradas 
e Rodagem) em Brasília, projeto de Rodrigo Lefèvre16. 

Como fechamento da linha do tempo, temos o ano de 1975, marcado com o fim 
10 REVISTA ACRÓPOLE. JUL 1965 - ANO 27, n° 319.
11 REVISTA ACRÓPOLE. Pavilhão do Brasil na Expo’70. nº 372, p 27-31, abr 1970.
12 GUIMARÃES, Humberto Pio. Rodrigo Brotero Lefèvre: a construção da utopia. EESC-USP. 2006.
13 REVISTA ACRÓPOLE. Garagem Alfredo Issa.out 1970 - ANO 32 - N° 378. Pág. 13-17.
14 MACEDO, Christiane Costa Ferreira. Teatro Municipal de Santos: (re)apropriação do espaço moder-
no. 2008. Dissertação. FAU- USP. 2008.
15 SILVA, Helena Aparecida Ayoud. Abrahão Sanovicz: o projeto como pesquisa. FAU-USP. 2004.
16 OLIVEIRA JÚNIOR, Jorge Antônio de. Edifício Sede do DNIT: o monumento de Rodrigo Lefèvre 
fora do eixo. UnB. Brasília. 2017.
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do recorte pesquisado e que se estende com algumas exceções pontuais, assim como 
o período que antecede o recorte, por alguns anos até 1979. Se destacam o Edifício 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos17, construído em 1976, projeta-
do pelos arquitetos Oswaldo Correa Gonçalves e Michail Lieders, também lecionava 
FAUS durante período; e a Residência de Abrahão Sanovicz, de 1977 projetado pró-
prio Abrahão Sanovicz18. 

Por fi m, como antecipado, todas as obras investigadas na pesquisa contém suas 
informações mais detalhadas em fi chas, fi gura 3, como segue a fi cha que foi elabora-
da de forma a elencar informações especifi cas dos professores, com o nome, origem 
(local de nascimento), a formação acadêmica e ano, o eixo temático – sobre a discipli-
na lecionada, admissão e demissão – baseado em documentos ofi ciais da Unisantos19, 
que norteia a catalogação, em seguida são ordenados os projetos, por cronologia, 
com as devidas informações de tipologia, ano, localização, desenhos técnicos publi-
cados e as referências bibliográfi cas.

Figura 3 – Exemplo de uma das fi chas para docente e obra.

 Fonte: Elaboração do autor, 2019.

17 ACERVO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTOS. 
Projeto para aprovação na prefeitura, 1973. Não catalogado. 
18 SILVA, Helena Aparecida Ayoud. Abrahão Sanovicz: o projeto como pesquisa. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo. 2004. Pág. 123.  Acesso em: 25 
outubro de 2018.
19 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS. Acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo de Santos – FAUS. 2019.
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É oportuno dizer que todas as informações apresentadas nos quadros síntese e 
na linha do tempo, (mesmo as obras anteriores e posteriores ao recorte estabelecido) 
estão devidamente registradas e acompanhadas de suas referências bibliográficas, 
pois julgou-se fundamental que compusessem a Fortuna Crítica, que possui dentre 
os 12 docentes mais de 70 obras arquitetônicas catalogadas. 

O produto principal desta pesquisa, constituído pela compilação inédita das 
mais de obras dos professores de projeto pioneiros da FAUS, no formato de fichas, 
cujo conjunto é denominado como Fortuna Crítica20. Estão agrupadas pelo nome dos 
docentes em ordem alfabética e suas obras estão organizadas por ordem cronológica. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a investigação e aproximação do objeto de estudo fortalecem a im-
portância da pesquisa de projeto - obras arquitetônicas - como subsídio para criação 
de conhecimento, como uma forma de ampliar o repertório, assim como ajuda a 
compreender um momento histórico substancial que envolveu os primórdios da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. 

As etapas de levantamento e pesquisa sobre os docentes e a sua produção ar-
quitetônica, a sistematização dos dados e a análise de todos os materiais foram ex-
periências ricas de contato com uma vasta produção, mais de oitenta projetos, que 
poderá enriquecer o repertório projetual dos estudantes além da prática profissional 
do arquiteto. 

Ao buscar relacionar estes projetos com o período, a pesquisa sobretudo revela 
referências primordiais que por meio dessa compilação inédita se justifica por gerar 
produtos que suprem a memória acadêmica, visando pesquisas futuras e revisitas, 
facilitadora do acesso a essas referências e bases para aprofundamentos.

REFERÊNCIAS

ACAYABA, Marlene M. Residências em São Paulo: 1947-1975. São Paulo: 
Projeto, 1986.

ACERVO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBA-
NISMO DE SANTOS. Universidade Católica de Santos, 2019.

______. Foto da vista Externa do Prédio, inaugurado em 1976.

______. Projeto para aprovação na prefeitura, 1973. Não catalogado.

______. INSTITUTO DE GERIATRIA E PRONTO SOCORRO DE SAN-
TOS. 1976.

20 Cf. ALMEIDA, Apoena Amaral e. Intervenção em patrimônio arquitetônico moderno através dos 
seus anexos. 2019. Memorial de qualificação – FAU-USP, São Paulo, 2019.



385

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

ALMEIDA, Apoena Amaral e. Intervenção em patrimônio arquitetônico mo-
derno através dos seus anexos. 2019. Memorial de Qualificação. Doutorado 
em andamento - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019.

AMARAL, C. S.; GUERINI FILHO, R. A. Sérgio Ferro e John Ruskin. Críti-
ca ao processo produtivo da arquitetura. Arquitextos, São Paulo, ano 17, n. 
202.04, Vitruvius, mar. 2017. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/re-
vistas/read/arquitextos/17.202/6487>. Acesso em: 3 abril de 2018

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Ro-
drigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2004. 

ARAÚJO, Fanny Schroeder de Freitas. Telésforo Cristófani (1929-2002): con-
tribuições à arquitetura paulista. 2009. Dissertação (Mestrado em Arquitetura 
e Urbanismo). FAU-MACKENZIE. São Paulo. Disponível em: <http://tede.ma-
ckenzie.br/jspui/handle/tede/2651>. Acesso em 3 dez. 2018.

ARQUITETURA PAULISTA BRUTALISTA. Coordenação: Prof Dra Ruth Ver-
de Zein. S, S/N. Disponível em: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/>. 
Acesso em: 30 set. 2018.

______. POSTO TELEFÔNICO DE ABERNÉSSIA. Disponível em: 
<http://www.arquiteturabrutalista.com.br/f ichas-tecnicas/DW%20
1973-145/1973-145-fichatecnica.htm>. Acesso em 14 de novembro de 2018.

ARQUIURBANO. Inst. Caetano de Campos - Paulo Mendes da Rocha. 2013. 
Disponível em: <http://portifolioarquiurbano.blogspot.com/2013/04/inst-ca-
etano-de-campos-paulo-mendes-da.html>. Acesso em: 26 novembro de 2018. 

ARQUIVO EDUARDO DE ALMEIDA. Du Pont Brasil - 1978. Disponível em: 
<http://arquivoeduardodealmeida.com.br/100-du-pont-brasil/>. Acesso em: 8 
de dezembro de 2019.

______. Residência Donald Ting - 1978. Disponível em: <http://arquivoeduar-
dodealmeida.com.br/101-residencia-donald-ting/>. Acesso em: 02 de fevereiro 
de 2019.

ARQUIVO. ARQ. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.br/>. Acesso em: 
10 nov 2018.

______. Residência Tomie Ohtake. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.
br/ residencia- tomie-ohtake>. Acesso em: 14 de novembro de 2018.

______. Benno Perelmutter – Projetos. 2018. Disponível em: <https://www.
arquivo.arq.br/benno-perelmutter>. Acesso em 19 de novembro de 2018.

______. Edifício Abaeté. S, S/N. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.br/



386

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

edificio-abaete>. Acesso em: 7 out. 2018.

______. Garagem Alfredo Issa. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.br/
garagem-alfredo-issa>. Acesso em: 20 de novembro de 2018.

______. Julio Katinsky - Projetos. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.
br/julio-katinsky>. Acesso em: 7 out. 2018.

______. Oswaldo Correa Gonçalves – Projetos. 2018. Disponível em: <https://
www.arquivo.arq.br/oswaldo-correa-goncalves>. Acesso em: 27 de outubro de 
2018.

______. Projetos. S, S/N. Disponível em: <http://www.arquivo.arq.br/>. Acesso 
em: 5 out. 2018.

______. Projetos. S, S/N. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.br/abrahao-
-sanovicz>. Acesso em: 5 out. 2018.

______. Roberto Loeb – Projetos. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.
br/roberto-loeb>. Acesso em: 12 novembro de 2018

______. Rodrigo Lefèvre. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.br/rodri-
go-lefevre>. Acesso em: 14 de novembro de 2018.

______. Ruy Ohtake – Projetos. 2018. Disponível em: <https://www.arquivo.
arq.br/ruy-ohtake>. Acesso em 10 novembro de 2018.

______. Sede da Telesp. 2018. Disponível em: <https://www.arquivo.arq.br/se-
de-da-telesp>. Acesso em: novembro de 2018.

______. Sérgio Ferro – Projetos. 2018. Disponível em: <https://www.arquivo.
arq.br/sergio-ferro>. Acesso em 12 novembro de 2018.

______. Telesforo Giorgio Cristofani – Projetos. 2018. Disponível em:  https://
www.arquivo.arq.br/telesforo-cristofani. Acesso em 10 novembro de 2018.

BAROSSI, Antônio Carlos. Ensino de projeto na FAUUSP: Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2005. Tese (Doutorado 
em Estruturas Ambientais Urbanas) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: <http://www.teses.
usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-03022010-101545/pt-br.php>. Acesso 
em: 25 out. 2018. 

BRONSZTEIN, Maressa. A experiência construtiva na obra de Arnaldo Mar-
tino: treze projetos residenciais. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo, Universidade de São Paulo, 2013. Dissertação de Mestrado em His-
tória e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. Disponível em: <http://



387

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/08/OBR_50.pdf>. Acesso em: 15 
novembro 2018.

BUITONI, Cássia Schroeder. Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção 
do espaço para a educação. 2009. Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009.

BUZZAR, Miguel Antônio. Rodrigo Lefèvre e a ideia de vanguarda. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 2001.

CHIARELLI, Silvia Raquel. Telésforo Cristófani: construção e composição. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 2013.

COSTA, Angélica Irene da. Sérgio Ferro: didática e formação. Dissertação 
(Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo. 
2008.

CUNHA, Gabriel Rodrigues da. Julio Roberto Katinsky. Entrevista, São Paulo, 
ano 08, n. 029.01, VITRUVIUS, jan. 2007 Disponível em: <http://www.vitru-
vius.com.br/revistas/read/entrevista /08.029/3298>. Acesso em 07 de novembro 
de 2018.

EDIFICIO GISELLE. Refúgios Urbanos. 2018 Disponível em: <https://refugio-
surbanos.com.br/ casas-predios/edificio-giselle/> Acesso em 11 de novembro 
de 2018.

FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Pavilhão do Brasil em Osaka 
/ Paulo Mendes da Rocha e equipe. 2014. ArchDaily Brasil. Disponível em: 
<https://www.archdaily.com.br/br/ 624060/ classicos-da-arquitetura-pavilhao-
-do-brasil-em-osaka-paulo-mendes-da-rocha-e-equipe>. Acesso 26 novembro 
de 2018.

FUENTES, M. A. Mayumi e Sérgio Souza Lima: Os Blocos Residências da 
Vila São Miguel. 2013. X Seminário DOCOMOMO Brasil – Conexões bruta-
listas 1955-1975. Curitiba. 2013.

GUIMARÃES, Humberto Pio. Rodrigo Brotero Lefèvre: a construção da uto-
pia. 2006. 206 f. Dissertação de Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e 
do Urbanismo – São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 
de São Paulo, 2006.

IAHC – Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da USP. CJ. Arqui-
tetura. São Paulo, nº 15, pág 66-71. 1977.

IMBRONITO, Maria Isabel. Três Edificios de Habitação para a forma espa-
ço: Modulares, Gemini e Prótipo. FAU-USP. Do.co.mo.mo_5. Disponível em: 
<http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/ 2016/01/105R.pdf>. Acesso 



388

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

em: 20 outubro 2018.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – SP. 2019. Ex-Presidentes. Dis-
ponível em: <http://www.iabsp.org.br/iab-sao-paulo/ex-presidentes-2/>. Aces-
so em: 2 dezembro 2018.

KOURY, Ana Paula. Arquitetura nova brasileira. Um debate sobre sistemas 
construtivos e desenvolvimento nacional. Arquitextos, São Paulo, ano 16, n. 
188.06, Vitruvius, jan. 2016 Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/re-
vistas/read/arquitextos/16.188/5919>. Acesso em 16 novembro 2018.

______________. Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre 
e Sérgio Ferro. São Paulo: Edusp: Fapesp: Romano Guerra, 2003. Pág. 136.

LIMA, Daniela Colin. Sérgio Ferro. Entrevista, São Paulo, ano 07, n. 027.01, 
VITRUVIUS, jul. 2006. Disponível em:  <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/entrevista/07.027/3301>. Acesso em: 12 novembro de 2018.

LIMA, Mayumi Watanabe de Souza. Arquitetura e Educação. São Paulo, 
Nobel, 1995.

LOEB CAPOTE. CENTRO ADMINISTRATIVO UNIBANCO (1971-1979) 
+ Flávio Mindlin Guimarães e Maklen Siag. S, S/N. Disponível em: <http://
www.loebcapote.com/projetos/73/ficha_tecnica>. Acesso em: 3 out. 2018.

______. Roberto Loeb - Equipe do Escritório. 2018. Disponível em: <http://
www.loebcapote.com/escritorio/equipe?id=4>. Acesso em: 14 novembro de 
2018.

______. Centro Administrativo Unibanco. LoebCapote. 2018. Disponível 
em: <http://www.loebcapote.com/projetos/73>. Acesso em: 14 de novembro de 
2018.

______. Residência em Cotia. LoebCapote. 2018. Disponível em: 
http://177.153.4.39/en/projects/93. Acesso em: 14 de novembro de 2018.

______. Sede administrativa Rohr. LoebCapote. 2018. Disponível em: http://
www.loebcapote.com/projetos/72. Acesso em: 14 de novembro de 2018.

MACEDO FILHO, José Maria. Entre FAUS: reflexões sobre o ensino de arqui-
tetura na Baixada Santista. Memorial de Qualificação (doutorado). FAU-USP. 
São Paulo, 2018.

MACEDO, Christiane Costa Ferreira. Teatro Municipal de Santos: (re)apro-
priação do espaço moderno. 2008. Dissertação (Mestrado em Projeto de Ar-
quitetura) – FAU-USP, São Paulo, 2008. doi:10.11606/D.16.2008.tde-21012010-
140754. Acesso em 25 setembro 2018.

MAIA, Renato de Andrade. Rodrigo Lefèvre. Entrevista, São Paulo, ano 01, 



389

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

n. 001.01, VITRUVIUS. 2000 Disponível em:  <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/ entrevista/01.001/3352>. Acesso em: 14 de novembro de 2018

MANTELLATTO, Edmir. A obra de Ruy Ohtake: uma contribuição para a 
compreensão do processo do desenho da arquitetura contemporânea. Dis-
sertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de 
São Paulo. 2012

MELLO, Mirela Geiger de. Arquitetura escolar pública paulista. Fundo Esta-
dual de Construções Escolares - FECE/ 1966-1976. 2012. Dissertação (Mestra-
do em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

OLIVEIRA JÚNIOR, Jorge Antônio de. Edifício-sede do DNIT: o monumento 
de Rodrigo Lefèvre fora do eixo. Dissertação (mestrado). Universidade de Bra-
sília. Orientador: Eduardo Pierrotti Rossetti. Brasília. 2017.

OLIVEIRA, Elaine Rodrigues. A contribuição de Oswaldo Corrêa Gonçalves 
para a Arquitetura Moderna Brasileira. Dissertação (Mestrado). Escola de 
Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo. 1999.

Paulo Mendes da Rocha - Projetos 1957 - 1999 - Vol. 1, Editora Cosac Naify, São 
Paulo. 2002.

REVISTA A CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO. São Paulo. Instituto de Geria-
tria e Pronto Socorro Municipal de Santos. Edição nº1491, set. de 1976.

______. São Paulo. Plano Habitacional começa em Guaratinguetá. Edição 
nº1490, agosto de 1976.

REVISTA ACRÓPOLE, 1965-1975.  São Paulo, 1938-1971. 

______. Dezembro/1961 - ano 24 - N° 277.São Paulo, 1965-1975. 

______. Carlos Siqueira Neto, nº 386, p 12-15, jul 1971.

______. Residência Chiyo Hama, nº 367, p 36-38, nov 1969.

______. Residência Chiyo Hama, nº 386, p 12-15, jul 1971.

______. Residência Nadir Zacarias, nº 386, p 30-31, jul 1971.

______. Residência Tomie Ohtake. nº 386, p 16-20, jul 1971. 

______. Ass. Dos funcionários Público do Est. de S. Paulo. ABRIL DE 1965 - 
ANO 27 - N° 316. Pág. 39. 

______. Edifício Santa Rosa. nº 381, p 33-35, jan. 1971.

______. Edifício Sede da Cia. Telesp. MAIO 1971 - ANO 32 - N° 384.



390

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

______. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, arquitetos. São Pau-
lo, ano 27, n. 319, jul. 1965. Número Especial.

______. Garagem Alfredo Issa. OCT 1970 - ANO 32 - N° 378. Pág. 13-17.

______. Grupo Escolar em São Bernardo. AUG 1971 - ANO 33 - N° 387, pág. 
32.

______. N. 364. Pág. 20-23, agosto de 1969. 

______. Nº 319, JUL 1965 - ANO 27. Pág. 34-35.

______. O Plano Direto Físico de Santos.  JUN 1970 - ANO 32 - N° 374. Pág. 
14-15.

______. Pavilhão do Brasil na Expo’70. nº 372, p 27-31, abr 1970.

______. Pavilhão Mercedes Benz. AUG 1969 - ANO 31 - N° 364, Pág. 13.

______. Pavilhão oficial do Brasil na Expo’70. nº 361, p 14-17, mai 1969.

______. Residência Alto de Pinheiros. DEC 1968 - ANO 30 - N° 357, pág. 15.

______. Residência Gilberto Sampaio Moreira. nº 263, p 317, set 1960, pág. 
313.

______. Ruy Ohtake. nº 386, p 12-15, jul 1971.

______. Teatro Municipal de Piracicaba. JUN 1967 - ANO 29 - N° 340 pág 22.

Revista aU. A Epifania de Abrahão: viver pelo desenho. José Wolf. Edição 108. 
2003. Acesso em 15 outubro 2018.

REVISTA HABITARE. Mayumi Watanabe. Nº 51. Pág. 102-103. Ano 12. So-
rocaba. 2015.

REVISTA MÓDULO BRASIL ARQUITETURA - 1965 a 1975. Revista de Ar-
quitetura e Artes Plásticas. Rio de Janeiro, 1955-1965. 

______. Teatro Municipal e Centro de Arte, em Santos. Ano 1962. v.7, n.28. 
Pág. 16. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/006173/2617>. 
Acesso em: 28 setembro 2018.

______. Colégio Técnico de Pesca. Ano 1978. Nº 51. Pág 73.

SANTOS, Luciene Ribeiro dos. Os professores de projeto da FAU-SP (1948-
2018): esboços para a construção de um centro de memória. 2018. Disserta-
ção (mestrado) (Mestra em Ciências) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <http://www.
teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-18092018-163855/en.php>. Aces-
so em: 22 out. 2018.



391

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

SILVA, Helena Aparecida Ayoub. Abrahão Sanovicz: o projeto como pesqui-
sa. 2005. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Dispo-
nível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-30032010-
153201/pt-br.php>. Acesso em: 25 out. 2018.

TAVARES, Maria Cecília Pereira. Ruy Ohtake: arquitetura residencial dos 
anos 1960-1970. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura - Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. 2005.

TEATRO MUNICIPAL DR. LOSSO NETTO. Sobre o Teatro Municipal Dr 
Losso Netto. Secretária de Cultura de Piracicaba. 2018. 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS. Acervo da Biblioteca da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo de Santos – FAUS. 2019.

______. Departamento de Recursos Humanos da UNISANTOS. Relatório do 
ano letivo de 1970 da FAUS. Op. Cit. p. 6-7.

______. Departamento de Recursos Humanos da UNISANTOS. Relatório do 
ano letivo de 1970 da FAUS. Op. Cit. p. 6-7.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna 
paulistana. São Paulo: Editora Pini, 1983.

ZEIN, R. V., & AMARAL, I. A Feira Mundial de Osaka de 1970: o pavilhão 
brasileiro. ARQTEXTO, 16, 108–127. Ano 2011.

______. Brutalismo, Escola Paulista: Entre o ser e o não ser. ARQtexto, FAU-
-USP, 01 2002. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/AR-
Qtextos/ PDFs_revista_2/2_Ruth.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2018.



392

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A HABITAÇÃO SOBRE AS ÁGUAS COMO UM FILTRO 
AMBIENTAL: ESTUDO COMPARADO ENTRE A 
CIDADE DE CHILOÉ NO CHILE E AS PALAFITAS 

DO DIQUE DA VILA GILDA EM SANTOS.   

Raquel Schwantes Graupmann1 (IC Bolsa PIBIC CNPq)
Maria Fernanda Britto Neves (ORIENTADORA)

Universidade Católica de Santos
Curso: Arquitetura e Urbanismo

1schwantes@unisantos.br 

RESUMO

Chiloé é uma comunidade palafítica chilena que muito tem em comum com a 
realidade caiçara e alguns problemas que enfrentamos, sobretudo relativos ao 
saneamento básico e métodos construtivos que já foram solucionados. O dique 
da Vila Gilda, a maior favela sobre palafitas do Brasil, é classificado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Estatística (IBGE- censo 2010) como aglomerado subnormal. 
O dique surgiu na década de 50 por intervenção do Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento e até a atualidade enfrenta problemas sérios com relação 
aos pilares do saneamento e as condições de habitabilidade. Outra questão rele-
vante consiste na legalização da área e ou remoção da comunidade caiçara, in-
dicando-se outro local para habitar. O trabalho tem como objetivo definir quais 
são as funções ambientais da arquitetura e adotar uma metodologia sustentável 
para uma nova forma de projetar, tomando como modelo o exemplo Chileno. 
Através do estudo comparativo de dados censitários, índices de qualidade de 
vida, e condições de acessos entre as realidades do Chile e Brasil, foi discutida 
a qualidade das habitações e sua função no meio, seja enquanto abrigo ou até 
mesmo com a possibilidade de se tornar um filtro ambiental, despoluindo em 
lugar de poluir. Este trabalho realizou um estudo descritivo do meio em forma 
de desenhos e questionários junto aos moradores das palafitas Santistas. A con-
dição de habitabilidade de Chiloé, bastante diferente da Vila Gilda, do ponto 
de vista quantitativo, nos prova ser possível trazer qualidade de vida para os 
habitantes e valorizar o entorno, apesar de ainda apresentar alguns impactos em 
relação ao meio ambiente. 
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PALAVRAS-CHAVE

Palafitas, Vila Gilda, Chiloé, meio ambiente, arquitetura sustentável, saneamen-
to, manguezal.

1. INTRODUÇÃO

O intuito deste trabalho foi comparar as palafitas de Chiloé, em Castro, no Chile 
e as palafitas existentes em nossa região, em especial as da Vila Gilda, na zona Noro-
este da cidade de Santos no Estado de São Paulo e discutir as funções ambientais da 
arquitetura e desenhar uma ideologia sustentável para uma nova forma de projetar 
no Meio Ambiente.

Segundo Santos (1988), o espaço urbano apresenta-se como uma realidade re-
lacional, a partir de coisas e relações juntas, devendo ser considerado um conjunto 
indissociável entre objetos geográficos, naturais e sociais, de um lado, e do outro, a 
sociedade em movimento. A globalização da sociedade e da economia gera a mun-
dialização do espaço geográfico. A natureza, em função das necessidades produtivas, 
vem se transformando ao longo dos séculos, aumentando a importância do espaço 
urbano.

Em 2016, segundo pesquisa da consultoria Delta & Finance/Economia, Santos 
foi considerada a melhor cidade para se viver, porém há uma relação de desigualdade 
entre a região leste insular lindamente adornada pelos jardins e as regiões periféricas, 
a área continental, morros e áreas de manguezal. A cidade frequentemente lembrada 
pelas praias, pelo Rei Pelé e o Santos Futebol Clube amarga um recorde negativo: a 
maior favela sob palafitas do Brasil, o dique da Vila Gilda, com cerca de 18 a 20 mil 
habitantes, na zona noroeste insular. 

Em contraponto Castro em Chiloé, que apesar de ter sofrido com diversas in-
tempéries naturais, sobrevive através do empenho de seus moradores, governan-
tes e principalmente arquitetos, sobre a mesma tipologia construtiva, as palafitas; 
construções sobre plataformas sustentadas por estacas ou troncos; gradativamente 
abandonando o sustento através da pesca e se transformando em um pólo turístico 
reconhecido internacionalmente.

Através do estudo comparado dos dados censitários, índices de qualidade de 
vida, condições de acessos entre outros, revela-se diferenças entre os sítios estudados 
como a qualidade da edificação e seus procedimentos para conservação e algumas 
semelhanças como a interface fluviomarinha e tipologia construtiva.

Os quatro pilares do saneamento norteiam esta pesquisa, o esgotamento sanitário, a 
coleta e adequada disposição dos resíduos sólidos, o tratamento de esgotos e a drenagem 
pluvial urbana, além da motivação maior: o desenho construtivo e suas possibilidades para 
auxiliar a transformar as palafitas em instrumentos colaborativos na melhoria ambiental.
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

As pesquisas realizadas foram quantitativas e qualitativas que, segundo Ma-
lhotra (2001, p. 155), significam: “a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão 
e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura 
quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”.  

Também foi realizada uma pesquisa descritiva, ou seja, “um tipo de pesquisa 
conclusiva que tem como principal objetivo essa descrição de algo – normalmente 
características ou funções do mercado” (MALHOTRA, 2001, p. 108).

A primeira pesquisa foi bibliográfica, utilizando livros, teses de mestrado, ma-
nuais governamentais, dados censitários, artigos e sites confiáveis.

Este estudo pretende não apenas apontar os problemas das comunidades em 
questão, mas também auxiliar no processo de mudança comportamental, educacio-
nal e salutar através da concepção habitacional, conservando as características pri-
meiras destas comunidades, valorizando o bem-estar social e priorizando salvaguar-
dar o meio ambiente como legado para gerações futuras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar de inúmeras semelhanças quanto à tipologia construtiva e a interface 
fluviomarinha, em números, como podemos verificar nos gráficos, as diferenças são 
extremas, o que torna a problemática quanto a sustentabilidade e coexistência com o 
meio ambiente pungente.

Gráfico 1 - Comparativo quantitativo HABITAÇÕES sobre palafitas.

Fonte: Dados INE Chile 2018, COHAB ST 2007 – Fonte: os autores
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Gráfico 2 - Comparativo quantitativo de habitantes sobre palafitas.

Fonte: Dados INE Chile 2018, COHAB ST 2007 – Fonte: os autores

Ambas as comunidades, tanto a de Castro como a da Vila Gilda, concorrem 
nos mesmos problemas com relação ao meio, gerando poluição dos corpos d´água. 
Castro em função de suas menores proporções e a atuação de arquitetos, governo 
local e moradores passa por um processo crescente de descontaminação através 
da promoção da conscientização comunitária e a transformação pelo turismo e 
conservação do patrimônio; já Santos continua sofrendo com a disseminação de do-
enças e ausência de recursos de saneamento básico e eventualmente até fornecimento 
de água tratada em uma ou outra unidade habitacional. Na Vila Gilda os problemas 
que mais chamam a atenção são: 

A grande quantidade de lixo em especial de materiais de origem plástica na 
maré e a ausência de consciência com relação ao cuidado com o mangue e seus recur-
sos, A coleta de lixo não se dá nas vielas apenas na rua principal, o Caminho de São 
Sebastião. O acesso complicado aos contentores de lixo contribui sobremaneira com 
o descarte inadequado dos materiais sobre a maré.

A falta de esgotamento sanitário nas palafitas. Os dejetos são jogados direta-
mente nas águas gerando graves problemas de saúde pública e a proliferação de zoo-
noses.

Conclui-se que dos 4 pilares do saneamento apenas a questão da água tem su-
porte considerado razoável, sendo que a questão mais urgente a ser abordada é o 
trabalho para com a coleta e destinação de recicláveis plásticos.

A recuperação de materiais recicláveis contribui substancialmente para a re-
dução de resíduos a serem dispostos em aterros sanitários o que por si só já bastaria 
para fundamentar este trabalho, porém além de salvaguardar o espaço terrestre se 
faz necessária a recuperação do ambiente marinho e todo o complexo de manguezais 
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que vem sendo atacado pelo uso indiscriminado e descarte despreocupado do lixo 
na maré. 

         Em Castro todas as habitações possuem fornecimento de energia regula-
rizada de acordo com as normas técnicas e exigências do Chile. Algumas habitações 
contam com placas solares para aquecimento de água além do tradicional fogão a 
lenha existente em quase que totalidade das casas em função do clima.

Na Vila Gilda a situação é alarmante. O abastecimento de energia chega ofi-
cialmente até a ”rua”, o Caminho de São Sebastião, e dali em diante se multiplica 
através dos “gatos”, fiação instalada pelos próprios moradores, sem critério de segu-
rança e muitas vezes com fios desencapados gerando grandes oportunidades para o 
surgimento de focos de incêndio, como o ocorrido no quadrante determinado como 
“Mangue Seco”. Poucas residências possuem relógio de luz e consequentemente pou-
cos pagam energia à concessionária e que incentiva o uso desenfreado de aparelhos 
antigos como ar condicionados, geladeiras, freezers, fornos elétricos e demais eletro-
domésticos obsoletos descartados por outras famílias em melhores condições sociais. 

Quadro 1 - Comparativo infraestruturas básicas

Fonte: os autores

3.1 Classificação das construções quanto ao estado de conservação 

Em Chiloé apenas uma família habita o espaço entre a terra e o mar, uma casa 
apenas, o que facilita sobremaneira o acesso aos serviços de toda a ordem, enquanto 
na Vila Gilda encontramos vielas com várias casas em sequência. Existem algumas 
com até 14 casas de Madeirit, outras com 8. Sendo que as primeiras casas das vielas, 
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as que já estão em áreas aterradas, construídas em alvenaria de tijolos e/ou blocos.

Figura 01 - Corte tipo de viela sob palafitas

Fonte: os autores

Objetivando a efetiva reestruturação do espaço habitado e na intenção de com-
preender e organizar os estados construtivos das edificações, o Arquiteto Edward 
Rojas e sua equipe desenvolveram a metodologia apresentada a seguir classificando 
em 3 níveis os trabalhos necessários para a conservação das palafitas. 

3.2 Proteção, Manutenção e Valorização.

Metodologia esta que poderíamos adotar de forma similar nos futuros projetos 
para o Dique. 

Quadro 2 - Classificação das Construções.

Fonte: adaptação de Guía de recomendaciones para la reparación y puesta en valor palfitos de Castro 
(2013) 

Baseado nos critérios de Primeira Prioridade Proteção, Segunda Prioridade 
Manutenção e Terceira Prioridade Valorização, o quadro 5 classifica em: BOM, RE-
GULAR-BOM, REGULAR, REGULAR-MAU E MAU e compara as edificações a fim 

 

CHILOÉ comparativo VILA GILDA 

Melhorar a segurança estrutural 
das fundações, telhados e 
paredes substituindo peças 

deterioradas. 

1    -   CRITÉRIO DE 
PROTEÇÃO  

Melhorar a segurança estrutural 
das fundações, telhados e 
paredes substituindo peças 

deterioradas. 

Melhorar a estanqueidade dos 
telhados, revestimentos, portas, 
janelas, beirais, calhas e rufos 
com relação a água de chuva e 

vento. 

2 - CRITÉRIO DE 
MANUTENÇÃO  

Melhorar a estanqueidade dos 
telhados, revestimentos, portas, 
janelas, beirais, calhas e rufos 
com relação a água de chuva e 

vento. 

Renovação das palafitas 
através dos detalhes de 

acabamentos e pintura dos 
revestimentos, telhados e 

cercas. 

3 - CRITÉRIO DE 
VALORIZAÇÃO  

Renovação das palafitas 
através dos detalhes de 

acabamentos e pintura dos 
revestimentos, telhados e 

cercas. 
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de atingir o objetivo do conjunto de melhorias desejadas listadas no quadro 5.

Quadro 3 - Comparativos das Classificações das Construções quanto a conservação.

Fonte:  adaptação de Guía de recomendaciones para la reparación y puesta en valor palafitos de Castro 
(2013)

3.3 Classificação quanto ao Critério de Proteção

O Quadro que segue foi desenvolvido a fim de classificar as patologias constru-
tivas no tocante a sua proteção.

Cada habitação ou grupo de habitações desta maneira ficará ancorada a infor-
mações relevantes quanto à sua estrutura. 

O quadro facilita a compreensão do estado geral da condição de habitabilidade 
no quesito segurança estrutural das palafitas e dos moradores sendo assim as primei-
ras a serem tratadas, reconstruídas, sempre deverão as que forem classificadas como 
de Primeira Prioridade

Quadro 4 - classificação quanto ao critério de proteção

 

A 

PRIMEIRA PRIORIDADE: PROTEÇÃO  

Elementos da 
construção 

Patologia  

Corrosão e 
apodrecimento por 

umidade, infiltração de 
ventos e chuva, fungos 

e xilófagos 

Desgaste de materiais 
e materias faltantes 

PROT
EÇÃO  

Reposição estrutural 
das fundações; pilares, 
diagonais e vigas das 

casa, varandas e 
terraços.  

Mudar o que 
corresponde 

Mudar e/ou incorporar o 
que corresponde 

Telhados  Consertar e/ou 
substituir 

Consertar e incorporar 
o correspondente e no 
caso dos telhados em 

mau estado trocar para 
telha metálica se a 
estrutura permitir  

Reposição estrutural do 
telhado: tesouras, 

caibros, terças, ripas, 
fechamentos e 

cumeeiras de casas e 
terraços. 

Substituir o que 
corresponda reparando 
os telhados das casas 
e terraços priorizando 
os telhados das casas 

Repor e/ou substituir o 
que corresponda 

reparando os telhados 
das casas e terraços 

priorizando os telhados 
das casas  
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Fonte: Guía de recomendaciones para la reparación y puesta en valor palfitos de Castro, 2013

3.4 Classificação quanto ao Critério de Manutenção

O Quadro que segue foi desenvolvido a fim de classificar as patologias constru-
tivas no tocante a sua manutenção.

Cada habitação ou grupo de habitações desta maneira ficará ancorada a infor-
mações relevantes quanto às suas necessidades. 

Quadro 5 - classificação quanto ao critério de manutenção

Fonte: Guía de recomendaciones para la reparación y puesta en valor palfitos de Castro, 2013

A 

PRIMEIRA PRIORIDADE: PROTEÇÃO  

Elementos da 
construção 

Patologia  

Corrosão e 
apodrecimento por 

umidade, infiltração de 
ventos e chuva, fungos 

e xilófagos 

Desgaste de materiais 
e materias faltantes 

PROT
EÇÃO  

Reposição estrutural 
das fundações; pilares, 
diagonais e vigas das 

casa, varandas e 
terraços.  

Mudar o que 
corresponde 

Mudar e/ou incorporar o 
que corresponde 

Telhados  Consertar e/ou 
substituir 

Consertar e incorporar 
o correspondente e no 
caso dos telhados em 

mau estado trocar para 
telha metálica se a 
estrutura permitir  

Reposição estrutural do 
telhado: tesouras, 

caibros, terças, ripas, 
fechamentos e 

cumeeiras de casas e 
terraços. 

Substituir o que 
corresponda reparando 
os telhados das casas 
e terraços priorizando 
os telhados das casas 

Repor e/ou substituir o 
que corresponda 

reparando os telhados 
das casas e terraços 

priorizando os telhados 
das casas  

 

B 

SEGUNDA PRIODIDADE: MANUTENÇÃO  

Elementos da 
construção 

Patologia  

Corrosão e 
apodrecimento por 

umidade, infiltração de 
ventos e chuva, fungos 

e xilófagos 

Desgaste de materiais e 
materias faltantes 

MANUT
ENÇÃO  

Revestimentos 

Substituir, repor ou 
reparar o que correspnda, 

mantendo o tipo do 
material em zonas de 

umidade permanente criar 
sóculos de prancha 

metálica como em grande 
parte do bairro de Pedro 

Montt. 

Substituir e incorporar o 
que corresponda 

mantendo o tipo de 
material 

Reposição de estrutura 
dos vedos; pés direitos, 

correntes, pilares e vigas  

Se ao substituir-se um 
revestimento notar-se que 

a estrutura está 
comprometida, substituir 
ou reparar o mais rápido 
possível a áreas afetada. 

Se ao substituir um 
revestimento a estrutura 

da parede estiver 
desgastada ou faltando, 

substituir e/ou incorporar o 
mais rápido possível a 

área afetada. 

Portas, janelas e pilares 

Substituir portas e janelas 
apodrecidas e com 

infiltrações, repor vidros 
faltantes. 

Substituir e/ou repor 
portas, janelas e pilares, 

ou apenas pilares quando 
estão faltando. 
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O quadro facilita a compreensão do estado geral da condição de habitabilidade 
quanto a substituição e/ou reposição de peças classificadas como de Segunda Priori-
dade, ou seja, aquelas que não interfiram diretamente na segurança mas também de 
grande relevância no conforto da habitação

3.5 Classificação quanto ao Critério de Valorização 

O Quadro 6 foi desenvolvido a fim de classificar as patologias construtivas no 
tocante a sua valorização.

Cada habitação ou grupo de habitações desta maneira ficará ancorada a infor-
mações relevantes quanto as suas possibilidades. 

O quadro facilita a compreensão do estado geral da condição estética quanto a 
pintura e substituição e/ou reposição de peças classificadas como de Terceira Priori-
dade, ou seja, aquelas que não interfiram diretamente na segurança ne tão pouco no 
conforto da habitação.

Quadro 6 - classificação quanto ao critério de manutenção

Fonte: Guía de recomendaciones para la reparación y puesta en valor palfitos de Castro, 2013

C 

TERCEIRA PRIODIDADE: VALORIZAÇÃO  

Elementos da construção 

Patologia  

Corrosão e/ou 
apodrecimento por 

umidade, infiltração de 
ventos e chuva, fungos e 

xilófagos 

Desgaste de materiais e 
materias faltantes 

VALOR
IZAÇÃ

O  

Rufos e beirais Substituir o que 
corresponda    

Substituir e completar o 
que corresponda 

Calhas Substituir o que 
corresponda 

Substituir e completar o 
que corresponda 

Cercas frontais e outras 
construções no jardim 
frontal (adega, casa de 

cachorro, caixa de 
lenha...) 

Substituir, repor e/ou 
reparar o que 
corresponda 

Substituir e incorporar o 
que corresponda 

Pintura  
Pintura apenas quando 

as patologias forem 
eliminadas 

Pintura apenas quando 
as patologias forem 

eliminadas 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Código Florestal define como APP, Área de Preservação Permanente, os es-
paços territoriais, rurais ou urbanos, ocupados ou não por vegetação. As APPs loca-
lizam-se às margens de represas, rios ou cursos d’água, no entorno de lagos, lagoas e 
nascentes, nos topos de morros e em terrenos que apresentam topografia acentuada, 
nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, em áreas de altitude superior a 1800 m, nas 
margens de veredas, em terrenos de restinga, e manguezais.

Têm como finalidade a preservação dos recursos hídricos, a garantia de água 
de boa qualidade para as futuras gerações e a preservação da paisagem, poupando o 
ambiente natural a fim de garantir a estabilidade geológica através da prevenção de 
processos erosivos e deslizamentos de terra, a manutenção da biodiversidade, suas 
variedades de espécies vegetais, fluxo gênico de flora e fauna e os corredores ecológi-
cos, proteção do solo e sua cobertura vegetal enriquecida de nutrientes assegurando 
o bem-estar das populações humanas.

A Vila Gilda está contida em uma APP e a área deve ser tratada com atenção e 
cuidados específicos segundo o Código que a rege. Porém na lei vigente consta a pos-
sibilidade de supressão de vegetação nativa no caso de execução de obras e serviços 
de: 

• Utilidade pública: 

Atividades de segurança nacional e proteção sanitária, obras de infraestrutura 
destinado ao transporte, saneamento e energia, pesquisa e extração de substâncias 
minerais outorgada pelo órgão competente, implantação de área verde em área urba-
na, pesquisa arqueológica, obras de captação e tratamento de efluentes e projetos que 
envolvam aquicultura. 

• Interesse social: 

Atividades de prevenção, controle ao fogo, controle de erosão, erradicação de 
espécies vegetais invasoras e proteção com o plantio de espécies nativas de acordo 
com a legislação prevista (RESOLUÇÃO CONAMA 47/03) e junto ao órgão compe-
tente, manejo ambiental agroflorestal sustentável praticado em pequena propriedade 
rural ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa ou 
impeça sua recuperação e não prejudique a função ecológica da área, regularização 
fundiária sustentável em área urbana, extração de areia, argila, saibro e cascalho ou-
torgado pelo órgão ambiental competente.
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• Baixo impacto ambiental:

Inexistência de alternativa técnica, locacional às obras, planos, atividades ou 
projetos propostos, atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos d’água, 
averbação de Reserva Legal, inexistência de risco de agravamento de processos como 
enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa.

Segundo o ZEE-BS, Zoneamento Ecológico e Econômico da Baixada Santista, 
Decreto 58.996, de 25 março de 2013. A área onde está localizada a Vila Gilda des-
de julho de 1998 é classificada pela Lei 10.019, Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro como Z-5 - zona que apresenta a maior parte dos componentes dos ecos-
sistemas primitivos degradada ou suprimida, com organização funcional eliminada, 
portanto o Plano Diretor do Município classifica a região como área de Interesse para 
a Habitação Social.

Vale salientar que esta proposta não pretende a supressão da vegetação a fim de 
simples regularização fundiária visto que a área em questão está invadida e a vegeta-
ção de mangue nativo outrora existente já está em sua maior parte destruída. 

O que se pretende, ao contrário, é a restauração da vegetação de forma grada-
tiva e natural através do processo de limpeza dos rios e costas, através da reciclagem 
a regeneração das habitações tornando-as verdadeiras contribuintes no processo de 
filtro ambiental.

Figura 02. Vista da Vila Gilda, Caminho de São Sebastião, a partir da água.

Fonte: os autores

Segundo a lei 11.888/2008, as áreas de aplicação são: edificação, reforma, am-
pliação, ou regularização fundiária da habitação; os profissionais a serem contratados: 
arquitetos e urbanistas; forma da prestação de serviços: servidores; ongs; residência 
acadêmica; extensão universitária; escritórios-modelo; autônomos e escritórios; pos-
sibilidades de parceria para capacitação, seleção de profissionais, inovação tecnoló-
gica, formulação de metodologias participativas e democratização do conhecimento: 
sindicatos, universidades, entidades de classe, ongs, institutos etc.a origem dos recur-
sos: fundos públicos e privado.
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Figura 03. Vista da Vila Gilda, Caminho de São Sebastião, a partir da água

Fonte: os autores

Com a Lei Federal 13.465/17 amplia-se o alcance da Regularização Fundiária ao 
se considerar todos os núcleos informais com usos e características urbanas. Simpli-
fica a classificação da Reurb dando ao Município a competência para determinar a 
modalidade de regularização, se de Interesse Social - Reurb-S ou de Interesse Espe-
cífico Reurb-E.

Fonte: Ministério das Cidades Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano Departamento de 
Assuntos Fundiários Urbanos

Alterou-se o conceito de assentamento irregular para núcleo urbano informal, 
contemplando os núcleos clandestinos e irregulares, com usos residenciais e não re-
sidenciais, sob a forma de parcelamentos do solo, de conjuntos habitacionais ou con-
domínios, horizontais, verticais ou mistos.

Poderá viabilizar a titulação de duas famílias residentes em unidades habita-
cionais sobrepostas, no mesmo lote, de forma que cada uma tenha sua matrícula, 
possibilitará que os moradores destas unidades unifamiliares possam alienar autono-
mamente seus imóveis, além de criar uma nova mercadoria, no mercado imobiliário, 
que é “a laje”, passível de alienação.

Ficam a União, as suas autarquias e fundações autorizadas a transferir aos Es-
tados, aos Municípios e ao Distrito Federal as áreas públicas federais ocupadas por 
núcleos urbanos informais, para que estes promovam a Reurb nos termos desta Lei, 
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observado o regulamento quando se tratar de imóveis de titularidade de fundos.  

Figura 04   A palafita pode ser considerada uma laje

Fonte. Autor, 2019

 Núcleo urbano informal situado em área de preservação permanente ou em 
área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais 
definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto 
nos arts. 64 e 65 da Lei no 12.651/12 (Código Florestal) 

Na Reurb nas margens de reservatórios artificiais de água destinados à geração 
de energia ou ao abastecimento público, a faixa da área de preservação permanente 
consistirá na distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maxi-
morum. Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possua em 
seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para a análise 
e a aprovação dos estudos técnicos ambientais.

Fica claro então que teremos diversas alternativas para viabilizar uma proposta 
de regeneração da Vila Gilda através de projeto a ser proposto na sequencia deste 
estudo se assim nos for permitido pois se teria amparo legal para tal proposição.

REFERÊNCIAS

ADINOLFI, Maurício. Crônicas de uma cidade anunciada: espaço para pu-
blicações de ensaios, crônicas e outras atividades sobre Arte no Espaço Pú-

 



405

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

blico. 20 jul. 2010. Disponível em: <http://artenoespacourbano.blogspot.com.
br/2010/07/cores-no-dique-mauricio-adinolfi.html>. Acesso em: 15 março 
2018.

AGUIAR, Izabela Volpi Fernandes. Caminhos do Dique: Habitação de Interes-
se Social para a Favela do Dique. 2016.

ALCÂNTARA, Araquém, VINÍCIUS, Romanini. Projeto Dique: a conquista 
da cidadania. São Paulo: Editora Gráficos Burti Ltda, 2000.

CHILE. INE - Instituto Nacional de Estadísticas. Síntesis de Resultados. Censo 
2017. Chile, junio 2018.

_____. MINISTÉRIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. Disponível em: <http://
www.minvu.cl/opensite_20061113124959.aspx>. Acesso em: 15 março 2018.

DELGADO, Lisette Soto. Turistificación en los Barrios de Palafitos de Castro, 
Chiloé, Chile: Gamboa, Pedro Montt 1 y Pedro Montt 2. Tesis (Magíster en 
Hábitat Residencial). Universidad de Chile. Director de Tesis: Dr. Walter Imi-
lán, 2017.

FERNÁNDEZ, Oriana. Envían proyecto que regulariza palafitos en Chiloé. 2013. 
Club La Tercera. Disponível em: <http://www2.latercera.com/noticia/envian-
-proyecto-que-regulariza-palafitos-en-chiloe/>. Acesso em: 11 março 2018.

GOMES, Andréa Ribeiro. Espaços Urbanos Abertos: Análise de sua função so-
cial e doméstica. Estudo comparativo do Projeto de Urbanização com a Favela 
da Vila Gilda. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) Universida-
de de Brasília. Orientador: Jaime Gonçalves de Almeida. Brasília 2000.

KRUGER, Aber, SEVILLE, Carl. Construção Verde: princípios e práticas em 
construção residencial. São Paulo: Cengage Learnin, 2017.

MIYASHIRO, Giovana Nayumi. Viver as Margens: Urbanização do Dique da 
Vila Gilda. Santos: Editora XXXXXX, 2016.

MILESI, Orlando, JARROUD, Marianela. Contaminación marina provoca es-
tallido social en el sur de Chile. IPS-Inter Press service. Agencia de Noticias. 
10 mai. 2016. Disponível em: <http://www.ipsnoticias.net/2016/05/contamina-
cion-marina-provoca-estallido-social-en-el-sur-de-chile/>. Acesso em: 11 mar-
ço 2018.

MINISTÉRIO DE VIVÍENCIA Y URBANISMO. Guía de recomendaciones para 
la reparación y puesta en valor palfitos de Castro. Subsídios Programa de Protec-
ción del Pastrimonio Familiar – Resolución Exenta nº 267 – MINVU. Departa-
mento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Secretaria Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo. Región de Los Lagos. Abril-Mayo 2013. 



406

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

MINISTÉRIO DEL INTERIOR. Gobierno de Chile. Subsecretaria de Desar-
rollo Regional y Administrativo. Asociación de Municipalidades de Chiloé. Ar-
chipiélago de CHILOÉ. Guía de arquitectura. 

Plano Regional Integrado de Saneamento Básico para a UGRHI 7 Governo do 
Estado de São Paulo, CONCREMAT. [200x].

RUSMEA. As palafitas coloridas de Castro. Disponível em: <http://www.rus-
mea.com/2013/05/chiloe-as-palafitas-coloridas-de-castro.html>. Acesso em: 
20 março 2018.

SANTANA, Daniella Cardozo. Habitar e Viver Vila Gilda: Reurbanização do 
Dique da Vila Gilda. Santos: Editora xxxxx, 2017.

SILVA, Luiz Fernando Corrêa da. Vivendo em Vila Gilda. Monografia (Univer-
sidade Católica e Santos). Orientador Cássia Magaldi. Santos, 1999.

SVARRE, Birgitte; GEHL, Jan. A vida na cidade: Como estudar. São Paulo: Edi-
tora Perspectiva, 2018. 1ª edição.

Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular. O desafio de propor mo-
delos eficientes de moradia. IAB, CDHU, Secretaria de Estado da Habitação, 
Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 2010.

VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. 5ª ed. São Paulo: Empó-
rio do Livro, 2009.

SANTOS, Milton. METAMORFOSES DO ESPAÇO HABITADO, fundamentos 
Teórico e metodológico da geografia. Hucitec.São Paulo 1988. PDF cedido pel 
professora Mônica Viana

SANTOS, Milton. Por uma Outra Globalização: do pensamento único à cons-
ciência universal. Rio de Janeiro: Editora Record, 2003. 10 edição.



407

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

HÁ BASES CIENTÍFICAS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO 
DA CANNABIS?

Rayssa Fanny Franco1 (IC Bolsa PROIN UNISANTOS)
Paula Carpes Victorio2 (ORIENTADORA)

Universidade Católica de Santos
Curso: Farmácia

1 rayssa.ffranco@gmail.com; 2paula.carpes@unisantos.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica detalhada para 
encontrar fundamentos científicos que sustentem o debate racional para a uti-
lização da planta Cannabis sativa, visando afastar tanto o preconceito quanto o 
entusiasmo desmedido em relação ao seu emprego medicinal. A metodologia 
utilizada envolveu buscas em artigos científicos utilizando as bases de dados, 
PubMed e Scientific Eletronic Library Online (Scielo). As pesquisas foram rela-
cionadas com estudos sobre a descriminalização da Cannabis ao redor do mun-
do e qualquer outro estudo realizado sobre o seu uso medicinal. A partir daí foi 
possível considerar para quais doenças a maconha estava sendo estudada, sendo 
possível estabelecer um planejamento, onde constava quais doenças deveriam 
ser pesquisadas a fim de obter embasamento científico para discussão do tema 
proposto. Foram observados resultados surpreendentes do uso de Cannabis sa-
tiva no tratamento da epilepsia, inclusive a resistente em que medicamentos 
tradicionais não possuem mais eficácia, em pacientes com esclerose múltipla, 
na dor crônica com redução superior a 45% na intensidade da dor, na redução 
dos tremores da Doença de Parkinson e como estimuladora do apetite em do-
entes de AIDS, câncer e anorexia. Estes resultados demonstram que a cannabis 
tem de fato um vasto e potencial campo de atuação medicinal, saindo do âmbito 
de uma mera promessa terapêutica para uma realidade no tratamento de muitas 
enfermidades debilitantes, cabendo ao legislador brasileiro maior sensibilidade 
no que tange à descriminalização da planta para o uso medicinal, incluindo 
estudos científicos em território nacional.

PALAVRAS-CHAVE

Uso medicinal da Cannabis, epilepsia, esclerose múltipla.
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1. INTRODUÇÃO

A Cannabis sativa é um arbusto da família Moraceae, também conhecida como 
“Cânhamo da Índia”, apresenta grande potencial terapêutico, apesar de possuir pro-
priedades psicotrópicas, sendo utilizada há vários séculos para diversos fins como 
alimentação, ritos religiosos, práticas medicinais e fins recreacionais (HONÓRIO; 
ARROIO; DA SILVA, 2006). 

O primeiro uso para fins medicamentosos da Cannabis provavelmente ocorreu 
na Ásia Central e depois se espalhou para China e Índia (Bostwick, 2012). Sabe-se 
que o imperador chinês Shen-Nung prescrevia a planta há quase 5 milênios. Os Chi-
neses relataram os potenciais terapêuticos atribuídos à Cannabis no Pen-Ts’ao Ching 
(primeira farmacopéia conhecida no mundo) há 2000 anos. 

Há vários fatores que contribuem para as diferentes concentrações dos com-
postos psicotrópicos canabinóides na Cannabis (HONÓRIO; ARROIO; DA SILVA, 
2006). Além de fatores genéticos e ambientais, há que se considerar o tempo de culti-
vo (maturação) e tratamento da amostra, como secagem, estocagem, extração e con-
dições de análise. 

De acordo com Bostwick (2012), o THC (δ-9-tetrahidrocanabinol) composto 
psicoativo da Cannabis, está presente em menos que 0,2% na fibra do cânhamo (cha-
mada de erva daninha) e está presente em uma concentração de 30% nos botões 
florais da sinsemila.

O termo “maconha medicinal” pode se referir às duas formas em que ocorrem 
os canabinóides, são eles: os chamados endocanabinóides, que são compostos de-
rivados do ácido aracdônico, como a anandamida e o glicerol araquidonil, que são 
produzidos nos tecidos assim como qualquer outro neurotransmissor endógeno; e 
os fitocanabinóides que refere-se as centenas de compostos presentes na planta C. 
sativa, incluindo o THC e o Canabidiol, que são os compostos mais relevantes para 
terapia medicinal na atualidade. (BOSTWICK, 2012).

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica detalhada para 
encontrar fundamentos científicos que sustentem o debate racional para a utilização 
da planta Cannabis sativa, visando afastar tanto o preconceito quanto o entusiasmo 
desmedido em relação ao seu emprego medicinal.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia utilizada para pesquisa sobre o tema: “Há bases científicas para 
descriminalização da Cannabis?”, envolveu buscas em artigos científicos utilizando 
as bases de dados, PubMed e Scientific Eletronic Library Online (Scielo). As pesquisas 
foram relacionadas com a Cannabis sativa, Lei Antidrogas, Legalização da Cannabis 
no mundo, e quais pesquisas que são realizadas sobre o uso medicinal da Cannabis. 
A partir daí foi possível considerar para quais doenças a maconha estava sendo es-
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tudada, sendo possível estabelecer um planejamento, onde constava quais doenças 
deveriam ser pesquisadas a fim de obter embasamento científico para discussão do 
tema proposto. Até o momento foram obtidos maiores resultados sobre a epilepsia, 
onde a Cannabis é mais utiliza, assim como esclerose múltipla. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ainda que controverso, o uso da cannabis com finalidade medicinal já foi com-
provado. Contudo não se deve crer que a planta seja uma panaceia, curando todos 
os males existentes. Houve resultados surpreendentes em relação a pacientes epilé-
ticos cuja medicação tradicional não mais oferecia o resultado esperado. Em casos 
como os relatados por Hess et al. (2016), em que os pacientes apresentavam epilepsia 
resistente, houve significativa redução da média de crises semanais após o uso da 
cannabis por 3 meses consecutivos. Em outro estudo, desta vez mais recente, Laux et 
al. (2019) mostram que em 12 semanas as proporções de pacientes com ≥50%; ≥75% 
e reduções de 100% nas convulsões motoras principais foram de 53%, 23% e 6% e as 
proporções com reduções correspondentes no total foram de 46%, 26% e 5%. Taxas 
de resposta para ambos os tipos de crises foram consistentes em 96 semanas de tra-
tamento. A proporção de pacientes com redução nas convulsões motoras principais 
foi muito significativo, o que sem dúvida mostra que há grande potencial da cannabis 
no tratamento das epilepsias.

Em um estudo de Corey-Bloom et al.(2012) para a Esclerose Múltipla e ELA, 
foi possível observar um efeito positivo da Cannabis tanto para os quadros de dor, 
quanto para os casos de espasticidade. Sendo bem tolerada por pacientes de EM e 
sem efeitos adversos significativos.

A dor crônica também recebeu a atenção para o tratamento realizado com a 
cannabis, como foi indicado pelo estudo de Eisenberg, Ogintz e Almog (2014) em 
que foi observada uma diminuição significativa de 45% na intensidade da dor após 
20 minutos da inação de um preparado com a planta, demonstrando sua aplicação 
positiva nestes quadros.

Em problemas psicomotores como a Doença de Huntington houve resultado 
controverso, sendo que Blazquez et.al. (2011) indicou melhora no quadro clínico, 
enquanto Lopez et al. (2016) não constatou qualquer resultado significativo. Na Do-
ença de Parkinson, por sua vez, os resultados foram promissores com significativa 
redução dos tremores.

Como estimuladora do apetite, a cannabis demonstrou sua eficiência em pa-
cientes com AIDS, câncer e anorexia, com ocorrência de ganho de peso.

Estes resultados demonstram que a cannabis tem de fato um vasto e potencial 
campo de atuação medicinal, saindo do âmbito de uma mera promessa terapêutica 
para uma realidade no tratamento de muitas enfermidades debilitantes. Cabe aos 
legisladores permitir que os cientistas brasileiros tenham acesso à planta para desen-
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volver pesquisa e que as pessoas realmente necessitadas possam usufruir dos seus 
benefícios

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da Cannabis sativa confunde-se com a própria história da humanida-
de e já foi inúmeras vezes utilizada para fins medicinais. Através deste trabalho foi 
possível observar que há evidências de sua eficácia no tratamento da epilepsia, sen-
do possível observar que houve diminuição nas convulsões de indivíduos epiléticos, 
principalmente em pacientes para os quais os medicamentos convencionais já não 
surtiam mais efeito. Diversas pesquisas estão sendo realizadas para evidenciar sua 
eficácia no tratamento de outras doenças. Um fato que acaba por dificultar a discus-
são do tema é a grande confusão que as pessoas fazem sobre os termos “legalização” 
e “descriminalização” há diferenças enormes entre os termos: enquanto legalizar re-
mete ao fato de que nenhuma droga ilícita seria proibida, e uma lei específica deveria 
ser elaborada; descriminalizar é um termo que prevê que em casos específicos aquela 
droga poderia ser utilizada para determinada finalidade sem que o tráfico deixasse 
de ser penalizado.

A confusão com os termos leva a outros problemas inerentes ao tema, como 
indivíduos que se utilizam do discurso do uso realmente nobre e medicinal da can-
nabis para fazer apologia ao uso indiscriminado da planta, de forma recreativa, o que 
notoriamente fomenta o tráfico de drogas. Um exemplo disto são as repetidas e fa-
migeradas “Marchas da Maconha” que acabam se tornando eventos pela legalização 
e que criam forte resistência da sociedade para o trabalho sério e científico que pode 
ser realizado com a Cannabis sativa em prol de inúmeras pessoas doentes e realmente 
necessitadas do tratamento.

O discurso dos defensores da legalização da maconha está baseado no fato de 
que existem outras substâncias danosas à saúde e que são legalizadas, como é o caso 
do álcool e do tabaco. Contudo, não se pode justificar a liberação de substâncias que 
podem causar dependência alegando que há outras que assim o são. Como profissio-
nais de saúde, que trabalham na minimização dos danos causados por estas substân-
cias legalizadas, tal justificativa é sem dúvida pobre de argumentos.

Um debate seria realizado pelo Superior Tribunal Federal (STF) a respeito do 
tema no primeiro semestre de 2019, mas foi adiado para o segundo semestre deste 
mesmo ano. A discussão se iniciou no ano de 2015 e apenas agora retornou à pauta 
do tribunal. O tema é controverso, pois será debatida a descriminalização do porte 
de drogas, ou seja, qualquer droga de abuso. Desta forma, generaliza-se e se estende a 
decisão para drogas como cocaína, crack, LSD, ecstasy etc. Que não trazem qualquer 
benefício para a saúde, diferente da cannabis que pode ser usada de forma racional 
para o tratamento de diversas doenças.

Esta generalização do tema focado no porte de qualquer droga, pode acabar por 
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dificultar que a Cannabis sativa tenha sua descriminalização autorizada, o que atra-
saria por mais anos a pesquisa sobre a planta. Aliás, a descriminalização especifica-
mente da Cannabis no Brasil implicaria em maiores estudos relacionados ao seu uso 
medicinal e pesquisas científicas de novos fármacos baseados na estrutura química 
de seus metabólitos, além de permitir que as pessoas que realmente necessitam do 
tratamento possam ter acesso aos seus benefícios. Para tanto, o Brasil poderia utilizar 
outros países como exemplo, como é o caso de Portugal e Israel, que possuem legis-
lações específicas para o uso medicinal da cannabis.
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RESUMO

O fluxo de refugiados tem se tornado cada vez mais expressivo mundialmente. 
O Brasil é um dos destinos desta população, por ser signatário de documentos 
e leis que abordam os temas refúgio e Direitos Humanos. Com isso, ao se pre-
ocupar com o acolhimento dos migrantes, a Universidade Católica de Santos 
(Unisantos) integra a Cátedra Sérgio Vieira de Melo (CSVM), l  promovendo 
atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre migrações forçadas. oferece 
também   três bolsas de estudo para pessoas em situação de refúgio por ano. 
Nesse contexto, sabe-se que a existência de diferenças culturais e a estigmatiza-
ção das pessoas em situação de refúgio, dificultam a integração dos alunos e até 
mesmo o desempenho na Universidade. Assim, este projeto de pesquisa “Trocas 
Culturais: Refúgio e Universidade”, tem como principal objetivo realizar ativi-
dades de trocas culturais por meio de experiências cotidianas, em que o foco 
será a integração entre os alunos e promover uma reflexão acerca da diversidade 
cultural. Dessa forma, para a realização deste projeto, desenvolvemos atividades 
de revisão de literatura, para a compreensão aprofundada desta temática, além 
de contato com alunos com bolsa refúgio, convidando-os para participar das 
atividades de trocas. 

PALAVRAS-CHAVE

Refúgio; universidade; trocas culturais

1. INTRODUÇÃO

A fundação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (AC-
NUR) em 1950 e em seguida a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao 
Estatuto do Refugiado, trouxeram um avanço nas políticas de proteção. Além disso, 
contribuíram para o início da sistematização internacional, como exemplo a defini-
ção do status de refugiado (JUBILUT, 2007, p.27).

Com a utilização da definição ampliada da Declaração de Cartagena de 1984, foi 
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positivada a nova lei nacional sobre refugiados (n° 9.474/97), promulgada em 1997, 
sendo um “marco da plenitude de proteção aos refugiados no Brasil” (JUBILUT, 
2007, p.175).  

Segundo o Relatório Refúgio em Números, publicado pelo CONARE (Comitê 
Nacional para Refugiados), do Ministério da Justiça, existem 10.145 refugiados re-
conhecidos no Brasil e, desde 2017, 86.007 solicitações estão em trâmite, as naciona-
lidades principais são: Venezuela, Haiti, Senegal, Síria, Angola, Cuba e Bangladesh, 
além disso a faixa etária predominante é a de 30 a 59 anos (44%).  

A população de refugiados e solicitantes de refúgio, no Brasil, demanda servi-
ços de educação, moradia, assistência social e, principalmente, de saúde e bem-estar. 
Para Aguiar e Mota (2018), as diferenças culturais e as dificuldades de integração na 
sociedade prejudicam o acesso dessa população aos serviços básicos, visto que parte 
dos profissionais não estão preparados para alterar a forma de enxergar os solicitan-
tes do serviço.  

Martins Borges (2013) expõe que, ao pensar no refugiado, deve-se refletir a res-
peito da função exercida pela cultura, relacionando-a com a saúde mental e o mundo 
psíquico do indivíduo. Para Geertz (1973) o conceito de cultura é um conjunto de 
mecanismos de controle (planos, receitas, regras e instruções), e o pensamento hu-
mano é baseado no tráfego público de símbolos significantes (palavras, gestos).

Nesse contexto, quando um migrante chega a outro país, a condição da comu-
nicação do mundo externo (cultura) com o mundo interno (mundo psíquico) se en-
contra abalada, podendo gerar certa vulnerabilidade psíquica, principalmente para 
os refugiados.

A partir deste panorama geral, deve-se observar o contexto universitário. Os 
migrantes forçados vivem sem a expectativa de retornar ao país de origem e o ensino 
superior é, segundo Galib (2017) “meio que se mostra eficaz na integração local do 
refugiado e também na sua emancipação econômica com a possibilidade de aprimo-
ramento profissional.”. Segundo dados do relatório do ACNUR: “Left Behind: Refu-
gee Education in Crisis”, apenas 1% dessas pessoas tem acesso à educação superior, 
enquanto a média geral da população mundial é de 36%. 

Outro aspecto a considerar é a integração cultural no contexto universitário 
brasileiro. Apesar de incluir a CSVM, que tem desenvolvido projetos nessa temática, 
como trabalhos acadêmicos (GALIB, MILHAE,  2017), há poucas atividades entre 
os estudantes brasileiros e os alunos refugiados, (o que seria imprescindível para a 
permanência desses estudantes nas universidades e para retirar a visão estigmatizada 
a seu respeito 

Por outro lado, parte dos estudantes refugiados não conclui o curso desejado 
devido a dificuldades, como o custeio do transporte e alimentação e integração com 
os demais alunos. Assim, a proposta de promover trocas culturais entre alunos brasi-
leiros e os alunos refugiados na Universidade é uma maneira de promover a integra-
ção local, além de tornar o ambiente universitário mais acolhedor. 
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Em suma, a proposta deste projeto é promover trocas culturais e trocas de ex-
periências entre alunos refugiados e não refugiados, com o objetivo de inserir ati-
vidades na instituição de ensino e compartilhar com os demais discentes, docentes 
e funcionários sobre o exercício de um olhar menos etnocêntrico e mais acolhedor, 
além de contribuir o avanço das pesquisas acadêmicas com este enfoque.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo a primeira parte de caráter mais 
conceitual, em que fizemos o levantamento bibliográfico do que tem sido estudado 
sobre refúgio; e a segunda, com ênfase na coleta de dados, em que iniciamos o conta-
to com o aluno em situação de refúgio. 

Inicialmente, entrevistaríamos1 dois alunos nesse contexto, porém somente 
um aluno se dispôs a participar da pesquisa e um ex-aluno se dispôs a contar sua 
experiência como refugiado em uma Universidade brasileira. Assim, organizamos 
um cronograma com possíveis atividades de trocas e iniciamos este processo. Como 
instrumento, realizamos um roteiro de entrevista semiestruturada para direcionar o 
diálogo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Universidades brasileiras que integram a Cátedra Sérgio Vieira de Melo 
(CSVM), em 2018 expandiram os processos que facilitam a entrada de refugiados, 
sendo que, em 2017, apenas 9 universidades possuíam esses procedimentos, e neste 
ano esse número aumentou para 11, dentre elas está a Universidade Católica de San-
tos - UNISANTOS. (Relatório de Atividades, 2018). 

Por outro lado, parte dos estudantes refugiados não conclui o curso desejado 
devido a dificuldades, como o acesso ao transporte, distância da moradia à univer-
sidade e integração com os demais alunos. (Segundo matéria publicada na revista 
Carta Capital (2014), um jovem angolano, estudante de Ciências da Computação na 
UNISANTOS, teve de deixar o curso por não ter como custear o transporte de sua 
casa à Universidade.)  

É importante mencionar também que um dos desafios dessa pesquisa foi 
encontrar alunos em situação de refúgio para participar do projeto. Consideramos 
importante compreender as dificuldades das pessoas refugiadas em frequentar a Uni-
versidade, mencionadas anteriormente, o que corroborou para a redução do número 
de alunos nessa situação na Unisantos. Sendo assim, conseguimos contato com um 
ex-aluno e um aluno matriculado, que aceitaram participar dos encontros conosco. 

Como cada sociedade passou por um processo histórico distinto, as culturas 
1 Esta pesquisa foi realizada a partir de um trabalho conjunto entre os discentes Guilherme Dal Secco e 
Rebeca Haddad.
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naturalmente se diferem entre si. Contudo, nenhuma delas é superior ou inferior a 
outra (SILVA, LACERDA e JORGENSEN, 2011). Dessa forma, não há motivos para 
intolerância em relação à diversidade cultural, que ocorre porque, segundo Lévi-S-
trauss (1993), a humanidade “não se desenvolve sob o regime de uma monotonia 
uniforme, mas através de modos extraordinariamente diversificados de sociedades e 
civilizações.” (1993, p. 329). 

Todavia, conviver com culturas distintas exige esforço tanto dos refugiados 
quanto da comunidade, o que dificilmente acontece, principalmente devido a não 
compreensão do que é refúgio, e com isso, aumentam-se os casos de xenofobia e dis-
criminação (SILVA, LACERDA E JORGENSEN, 2011). 

Nesse contexto, Brito e Dantas (2017) afirmam que o impacto do migrante ao 
estar em um país com outra cosmovisão pode gerar uma crise. Para as autoras, é   
importante considerar que esta palavra, em chinês, possui dois significados: perigo 
e oportunidade, ou seja, pode ser insuperável ou uma forma de ampliar o conheci-
mento sobre a outra cultura em que está inserido. Sendo assim, a pessoa pode adotar 
estratégias para viver nesta nova cultura, dentre elas o processo de integração - foco 
dessa pesquisa. Deste modo, percebemos a conservação??? da cultura de origem 
mantendo contato com o novo grupo, permitindo o processo de trocas culturais, o 
que é fundamental para o acolhimento integral das pessoas em situação de refúgio. 

Ademais, a partir do levantamento bibliográfico realizado, constatou-se que 
grande parte das pesquisas sobre migrações forçadas está integrada as áreas de Di-
reito e Relações Internacionais. Sendo assim, há uma defasagem de pesquisas que 
permeiam a vivência de pessoas em situação de refúgio nas universidades, bem como 
propostas de integração nestes ambientes, o que fundamenta a importância dessa 
pesquisa.

Assim, a proposta de promover trocas culturais entre alunos brasileiros e os 
alunos refugiados na Universidade é uma maneira de promover a integração local, 
além de tornar o ambiente universitário mais acolhedor. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura se concentra na área do Direito, abordando a questão do Direito In-
ternacional do Refugiado (JUBILUT, 2007; JUBILUT E APOLINÁRIO, 2010; MOU-
LIN, 2011), o que é muito relevante para o estabelecimento das normas aos países de 
acolhida. No entanto, a relevância deste projeto está embasada na lacuna existente 
acerca dos estudos sobre estudantes refugiados e integração no meio universitário e 
devido a poucas políticas públicas de acolhimento na UNISANTOS. 

Sendo assim, daremos continuidade as trocas culturais com os alunos em situ-
ação de refúgio, o que permitirá o exercício de um olhar menos etnocêntrico, além 
de possibilitar a inserção de projetos de integração e acolhimento no contexto da 
Universidade Católica de Santos.
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RESUMO

Os impactos que as mudanças climáticas vêm provocando nas cidades costeiras, 
com fortes ressacas invadindo as cidades, causam danos aos bens públicos e 
particulares, assim como riscos às vidas. A pesquisa parte, em uma metodo-
logia indutiva, de uma breve análise dos acordos internacionais que balizam 
as normas internas do país e as ações administrativas de controle e mitigação 
dos efeitos do aquecimento global. Os documentos oficiais – leis e planos que 
tratam do tema - são apresentados como um rebatimento dos acordos inter-
nacionais no país, com base na doutrina especializada. Como estudo de caso, 
apresenta-se a cidade de Santos, no litoral do Estado de São Paulo, que possui 
um Plano Municipal de Mudanças do Clima de Santos – PMMCS, além de ter 
implementado um projeto na orla para se adaptar aos riscos climáticos. Con-
clui-se que as zonas costeiras estão enfrentando riscos ambientais que causam 
fortes ressacas, devido à elevação do nível do mar, trazendo incertezas e acirran-
do a necessidade de muitas discussões para o enfrentamento do problema, em 
um sistema de governança.

PALAVRAS-CHAVE

Cidades Costeiras, Inundações, Mudanças climáticas, Santos, efetividade das 
normas.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas vem se tornando uma das maiores preocupações em 
todo o mundo e de acordo com o secretário-geral da ONU, Robert Glasser, estamos 
perto do limite do aumento de temperatura estabelecido no Acordo de Paris e preci-
saremos enfrentar uma ameaça existencial para o planeta (2018). Considerando o im-
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pacto local, algumas regiões, como as zonas costeiras urbanas, de acordo com vários 
estudos científicos como os de MARQUES (2017), LEGRAND (1997), MARENGO, 
(2009, 2015), tem sido mais afetadas devido ao aumento da temperatura da terra 
ocasionando a elevação do nível do mar. 

Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise da questão, 
direcionada a como Santos está lidando com o problema e fazendo face ao conteúdo 
dos acordos multilaterais e legislação federal sobre a matéria. Para tanto, sob o ponto 
de vista metodológico, levanta as principais normas do direito internacional e docu-
mentos nacionais que tratam do tema, abordando as medidas que vem sendo toma-
das pela cidade de Santos, com base em seu Plano Municipal de Mudanças do Clima 
de Santos – PMMCS, para minimizar os riscos provocados pelas ressacas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AS ZONAS COSTEIRAS

Em função da perspectiva de ocorrer um aumento de um metro ou mais no 
nível dos mares, de acordo com as previsões do IPCC1, nações insulares dentro do 
processo de mudanças climáticas são bastante afetadas, como é o caso da micronação 
Maldivas no Oceano Indico e do Kiribati no Oceano Pacífico, havendo indicações 
de que esses países podem desaparecer, gerando refugiados ambientais. A maioria 
das metrópoles contemporâneas encontram-se localizadas à beira-mar. Essas áreas, 
portanto, são espaços em que se deve ter um cuidado especial para não comprometer 
a qualidade ambiental e sobretudo a vida das pessoas.

De acordo com CORTEZ E ORTIGOZA, “a partir da cidade é possível encon-
trar respostas para a mitigação dos impactos e para eliminar ou controlar as mudan-
ças ambientais, pois da mesma forma a cidade tem respondido a mudanças globais na 
esfera do humano (envelhecimento), do social (migrações globais, fome, enfermida-
des), do econômico (consumo) e do cultural (aproximando culturas)” (2009, p. 112). 
Os autores também asseveram que é necessária a participação dos agentes públicos e 
privados para minimizar os efeitos das alterações climáticas. O tema da participação 
dos agentes públicos em conjunto com a sociedade é relevante, na medida em que as 
decisões que envolvem a implementação de políticas públicas possuem mais aceita-
ção e efetividade quando resultam dos processos de governança.

2.2. O Regime Internacional das Mudanças Climáticas 

De acordo com FARIAS (2015, p. 33), em 1990 estudos do IPCC começaram 
a chamar a atenção para os efeitos perigosos das emissões de gases de efeito estufa 
1 Report the Intergovernanmental Panel on Climate Change (IPCC) Climate Change 2014, Synthesis 
Report 2014. Disponível em http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ acesso em 19 mai. 2018.
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(GEE), advertindo que as emissões deveriam ser controladas devido à possibilidade 
de aumento de temperatura da terra a cada década e com isso os Estados deveriam se 
conscientizar para mudar o comportamento então vigente.

Desta forma, dentro do Regime Internacional de Mudanças do Clima, foram 
instituídas as Conferências das Partes (COP), reuniões anuais onde os Estados se 
encontram, com a presença de diplomatas para discutir e buscar meios para controle 
do impacto sobre o clima (FARIAS, 2015, p. 37). Note-se que, nesse sistema, essas reu-
niões possuem uma agenda com diversos encontros setoriais em que políticos, pro-
fessores, representantes de organizações não governamentais e outros stakeholders 
participam, assessorando e fazendo real pressão política para o encaminhamento das 
questões, garantindo um espaço de governança. Cabe destacar a COP 21, denomi-
nada Acordo de Paris, 2015, cujo consenso manifestado procura reforçar a resposta 
mundial à ameaça que constituem as alterações climáticas, no contexto do desenvol-
vimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza.

Além do Acordo de Paris, destacam-se os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) - Agenda 2030, versão ampliada dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), (PNUD 2017, p. 03). Nesta pesquisa, o principal foco será dado 
aos ODS 11 que objetiva “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis” e o ODS13 que trata de “tomar medidas urgentes 
para combater a mudança climática e seus impactos.”

2.3. O Caso da Cidade de Santos 

Preocupada com as transformações na cidade e com foco nas questões ambien-
tais, a cidade de Santos desenvolveu um Plano Municipal de Mudanças do Clima, 
com a participação dos técnicos do Poder Público e da sociedade civil.  

Essa experiência de governança local, tendo a participação da sociedade para a 
discussão nas formas de adaptação às mudanças climáticas demonstra como a cidade 
de Santos reconhece e prioriza na gestão municipal este tema, em alinhamento às 
diretrizes estabelecidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. A elevação do 
nível do mar vem causando não apenas problemas na praia com uma forte redução 
da faixa de areia nos últimos anos, mas o avanço do mar está destruindo as muretas 
de proteção, aumentando as áreas de inundações na avenida da praia, comprometen-
do os edifícios na orla da praia e gerando prejuízos ao município. 

Para contenção do avanço do mar, foi aprovado um projeto denominado Pro-
jeto Piloto para Monitoramento e Mitigação dos Efeitos Erosivos da Ponta da Praia. 
Esse projeto busca trabalhar com a adaptação para diminuir os efeitos da ressaca e 
da erosão na praia de Santos, aplicando técnicas que não agridem o ambiente, pois 
foram utilizados sacos de tecido geotêxtil cheios de areia da própria praia de Santos 
para criar uma barreira natural, contendo a força das ondas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A realização do trabalho demonstra a importância de se abordarem documen-
tos internacionais que, embora se trate de acordos celebrados por estados nacionais, 
o detalhamento das ações e sua implementação efetiva ocorrem no âmbito dos go-
vernos locais, com a participação da população. Isso explicita que os documentos 
internacionais com a natureza de soft law são suficientes para mudanças internas 
nos países, não apenas pelos governos centrais, mas também e principalmente pelos 
governos locais, novos protagonistas da implementação de medidas de interesse glo-
bal. No estudo de caso proposto, a cidade de Santos apresentou uma iniciativa tanto 
na implementação do seu Plano Municipal de Mudanças Climáticas como na prática 
desenvolveu e implementou um projeto que está reduzindo os riscos na orla da praia, 
com ações que não impactam o meio ambiente e de acordo com as determinações 
dos instrumentos jurídicos estabelecidos para este fim.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que é possível reduzir os efeitos das mudanças climáticas nas zonas 
costeiras desde que se tenham projetos e instrumentos jurídicos capazes de promover 
essa mudança. Nesse caso, é muito relevante a máxima segunda a qual as decisões 
globais só possuem efeito quando há ações locais.

REFERÊNCIAS

CORTEZ, ATC., and ORTIGOZA, SAG., orgs. Da produção ao consumo: im-
pactos socioambientais no espaço urbano [online]. São Paulo: Editora UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 146 p. ISBN 978-85-7983-007-5. Available 
from SciELO Books http://books.scielo.org   Acesso em 15.05.2018

FARIAS, Valeria C. Regime Internacional de Mudanças Climáticas: ações cli-
máticas e paradiplomacia ambiental do Estado de São Paulo. Tese apresentada 
ao Programa de Doutorado em Direito Ambiental Internacional da Universida-
de Católica de Santos. 2015.

LEGRAND Michel. Ice-core records of atmospheric Sulphur. Great Britain, 
The Royal Society, 1997. Disponível em < https://europepmc.org/backend/
ptpmcrender.fcgi?accid=PMC1691926&blobtype=pdf>

MARENGO et al. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em São Paulo. Revista 
USP, São Paulo, n. 106, p. 31-44. Julho/Agosto/Setembro de 2015-1

MARENGO, José.  Vulnerability, impacts and adaptation (VIA) to climate 
change in the semi-arid region of Brazil. CGEE: Brazil and climate change: vul-



425

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

nerability, impacts and adaptation. Brasília-DF, nov 2009. Disponível em https://
www.cgee.org.br/documents/10195/734063/9Livro+2009_Climate+Changes_
final_6411.pdf/1d672300-04b3-4085-addb-9f16e12cbf8c?version=1.3

MARENGO, José. Vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do cli-
ma no semi-árido do Brasil. Parcerias Estratégicas / Centro de Gestão e Estu-
dos Estratégico Brasília. Brasília, DF; nº 27, 2008, pp. 149-176. 

MARQUES, Luiz. Consequências da elevação do nível do mar no século XXI. 
Jornal da Unicamp, 24 de julho de 2017. Disponível em https://www.unicamp.
br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/ Acesso em 04.abr.2018.

PNUD, Cartilha do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Disponível em http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-
-br-ods-FAQ.pdf Acesso em 9 abr.2018



426

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

FATORES ASSOCIADOS À SARCOPENIA EM IDOSOS 
RESIDENTES DE SANTOS

Sarah de Oliveira Brandão1 (IC Bolsa PROIN UNISANTOS)
Cezar Henrique de Azevedo (ORIENTADOR)

Universidade Católica de Santos
Curso: Nutrição

1 sarah_brandao@hotmail.com

RESUMO

Com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento ocupa grande parte 
população e com isso contribuindo para o aparecimento de diversas enfermida-
des e condições, dentre elas temos a Sarcopenia. Sarcopenia é uma síndrome ge-
riátrica, caracterizada pela diminuição do volume e força muscular. Os fatores 
relatados pela literatura associados a Sarcopenia são a baixa ingestão alimentar, 
sedentarismo, múltiplas doenças e contesto social ruim, entre outros. O objetivo 
do trabalho é verificar os fatores que estão associados a Sarcopenia por meio de 
análise de documentos, artigos, livros e periódicos. Foi possível verificar que o 
principal fator associado a Sarcopenia é a alimentação inadequada, somada a 
isso baixa condição socioeconômica, baixo autocuidado e o sedentarismo. Des-
sa forma com a melhor compreensão desses fatores isso serve de base para que 
em futuros estudos relacionados diretamente com essas pessoas esses quesitos 
devem ser analisados de uma forma mais pormenorizada. 

PALAVRAS-CHAVE

Idoso, Sarcopenia, Envelhecimento.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento é caracterizado como um processo dinâmico, no qual ocor-
rem modificações morfológicas e fisiológicas em todos os níveis do organismo. Essas 
mudanças têm início relativamente cedo, podendo se iniciar até mesmo ao final da 
segunda década da vida, sendo pouco perceptíveis até que chegue ao final da terceira 
década, as primeira alteração funcional ou estrutural atribuída ao envelhecimento, 
é a redução da capacidade fisiológica (LEITE, et al, 2012). O envelhecimento é um 
processo que acontece no mundo todo. Atualmente no Brasil 13% de sua população é 
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constituída por idosos. Já na cidade de Santos há uma grande concentração no núme-
ro de idosos, na medida que mais de 20% com uma população é considerada idosa, 
ou seja 60 anos ou mais (VETTORAZZO, 2018).

Para a definição da Sarcopenia é utilizado como principal fator a baixa força 
muscular, pois essa medida é a mais confiável da função muscular. O diagnóstico 
de Sarcopenia é confirmado pela presença de baixa quantidade ou qualidade mus-
cular. Quando baixa força muscular, baixa quantidade / qualidade muscular e baixo 
desempenho físico são todos detectados, a Sarcopenia é considerada grave (CRUZ-
-ZENTOFT, et al, 2019).  A literatura mostra que vários fatores estão associados à 
Sarcopenia, tais como ingestão inadequada, sedentarismo, diversas doenças e condi-
ção socioeconômica. Com base nessas informações o objetivo do estudo foi compre-
ender melhor os fatores associados a Sarcopenia para posterior verificação dentre os 
idosos residentes de santos, SP. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Busca de material bibliográfico, artigos científicos
Leitura e discussão de conteúdo científico: identificação e caracterização dos 

idosos. 
Compreensão de medidas antropométricas (peso, altura, dobras e espessuras 

cutâneas, composição e circunferências corporais, força de preensão manual).    

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a definição da Sarcopenia é utilizado como principal fator a baixa força 
muscular, pois essa medida é a mais confiável da função muscular. O diagnóstico de 
Sarcopenia é confirmado pela presença de baixa quantidade ou qualidade muscular. 
Quando baixa força muscular, baixa quantidade / qualidade muscular e baixo 
desempenho físico são todos detectados, a Sarcopenia é considerada grave (CRUZ-
-ZENTOFT, et al, 2019).

Existem fatores associados ao desenvolvimento da Sarcopenia dentre esses se 
destacam a ingestão inadequada principalmente em calorias e de proteína, uma in-
gestão adequada de macro e micronutrientes deve ser considerada essencial para os 
idosos, em termos de prevenção e tratamento da Sarcopenia, todos os idosos devem 
consumir uma quantidade adequada de proteínas para garantir uma boa construção 
muscular, manutenção da integridade estrutural do indivíduo (FREITAS, et.al, 2014). 
Um dos fatores relacionados ao declínio do consumo alimentar nessa população é a 
falta de motivação para se alimentar, podendo ter uma causa fisiopatológica, social 
ou psicológica ou a combinação entre elas. Fatores físicos como mudanças no paladar 
e/ou olfato, influenciam a escolha da alimentação em qualidade e quantidade, medi-
camentos também podem afetar o paladar, com consequente comprometimento do 
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estado nutricional (BORREGO, et al, 2012). 
O sedentarismo é um fator importante pois os idosos com menor atividade fí-

sica têm também menor massa muscular e maior prevalência de incapacidade física. 
Por outro lado, a prática regular de exercícios desde jovem lentifica a perda muscular 
do idoso (LEITE, et al,2012). No Brasil, o sedentarismo apresenta níveis bem ele-
vados, principalmente quando se fala da população idosa, trazendo consequências 
negativas à saúde do indivíduo bem como aumento dos gastos por parte do sistema 
de saúde (BERNARDI, REIS, LOPES, 2008).

As diversas doenças que um indivíduo idoso pode ter podem ser associadas a 
falência orgânica avançada, distúrbios inflamatórios e endócrinos também podem 
promover um efeito catabólico, com uma maior degradação proteíca (MARTINEZ, 
CAMELIER, CAMELIER, 2014).

As condições socioeconômicas tem papel fundamental em relação à qualidade 
de vida no envelhecimento. A associação da baixa renda (renda domiciliar menor que 
dois salários mínimos, comum dentre os idosos brasileiros) com precárias condições 
de vida e baixo peso na população (BORREGO, et al, 2012) os idosos contribuem 
com o seu rendimento da aposentadoria para orçamentos domiciliares, essa contri-
buição tem papel importante, essa situação pode gerar um agravamento na qualidade 
de vida dos idosos, pois está relacionada com o valor de aposentadoria .A baixa renda 
afeta o processo de aquisição de alimentos, a, que muitas vezes é inferior a um salário 
mínimo, ocorre uma fragmentação da verba com outras necessidades básicas isso 
contribui para o agravo da saúde do idoso (FLORENTINO, AZEVEDO,2012).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma com a melhor compreensão desses fatores isso serve de base para 
que em futuros estudos relacionados diretamente com essas pessoas esses quesitos 
devem ser analisados de uma forma mais pormenorizada. 
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RESUMO

Os fungos basidiomicetos são eficientes na degradação de diversos compostos 
recalcitrantes, como os corantes provenientes da indústria têxtil. A degradação 
ocorre por um processo complexo envolvendo o sistema ligninolítico (SL) pro-
duzido pelo fungo. Diferentes estratégias têm sido avaliadas para reduzir o custo 
de obtenção do SL, incluindo a adição de substâncias indutoras. Nesse sentido, 
o presente trabalho teve como objetivo principal identificar substâncias vegetais 
que atuem como agentes indutores do sistema ligninolítico de Pleurotus ostrea-
tus envolvido na descoloração do corante azul brilhante de remazol R (RBBR). 
O fungo foi cultivado em meio líquido na presença de diferentes substâncias: 
gengibre, pimenta e alho, nas concentrações de 0,03 g/L, 0,05 g/L, 0,1 g/L e 0,2 
g/L. Controle foi feito na ausência das substâncias vegetais. Após 7 dias, foi adi-
cionada 5 mL de solução de RBBR (0,05 g/L) e a descoloração foi medida por 
espectrofotometria (592 nm) durante diferentes intervalos de tempo. Todas as 
substâncias vegetais testadas demonstraram resultado superior ao controle. A 
adição de alho na concentração de 0,03g/L foi a melhor condição encontrada 
dentre as avaliadas. Ao adicionar todas as substâncias juntas ocorreu inibição da 
descoloração do corante pelo fungo. Foi possível evidenciar que o uso de subs-
tâncias vegetais de baixo custo constitui estratégia interessante para otimizar 
a produção do SL de P. ostreatus envolvido na descoloração do corante RBBR.

PALAVRAS-CHAVE 

Sistema ligninolítico, fungos basidiomicetos, condições de cultivo.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente a busca por soluções que possibilitem a redução de impactos am-
bientais dos meios de produção tem sido uma pauta recorrente, apresentando uma 
crescente tendência mundial. Nesse sentido, a poluição de corpos d’água por efluen-
tes têxteis coloridos se apresenta como um grande desafio. Os corantes têxteis são 
compostos orgânicos recalcitrantes e o processo de tratamento disponível e emprega-
do pelas indústrias, o processo de lodo ativados, não consegue eliminá-los da nature-
za. De acordo com Kamida (2005) vários estudos indicam os fungos basidiomicetos 
degradadores de lignina como eficientes na degradação de diversos compostos recal-
citrantes, incluindo os corantes têxteis. O sistema enzimático ligninolítico (SL) tem 
capacidade de degradar corantes têxteis reduzindo as moléculas por meio de despo-
limerização, sendo mais eficiente e seguro ambientalmente com relação aos usuais 
produtos químicos comumente utilizados.

De acordo com Moreira-Neto (2006), os fungos basidiomicetos secretam enzi-
mas capazes de degradar polímeros encontrados na madeira. O SL de basidiomicetos 
pode ser composto por lacases, manganês peroxidases, lignina peroxidases e outras 
oxidases produtoras de peróxido de hidrogênio, além de metabólitos intermediários 
de baixa massa molecular. Do complexo enzimático ligninolítico, o gênero Pleurotus 
produz principalmente lacases e manganês peroxidases (PEDROSO, 2009; SOUZA 
et al., 2007).

Uma das principais dificuldades para a aplicação industrial do SL de basidiomi-
cetos é o custo elevado da sua produção. Diferentes estratégias têm sido avaliadas para 
reduzir o custo de obtenção do SL, incluindo a utilização de resíduos agroindustriais 
como fonte de nutrientes e a adição de substâncias indutoras. Nessa pesquisa o foco 
foi identificar indutores do SL de baixo custo. Para isso, foram avaliadas substâncias 
vegetais que são conhecidas na literatura como inibidoras do crescimento do fungo. 
A hipótese de trabalho foi que Pleurotus ostreatus ao receber agressões por fatores ex-
ternos com toxicidade para ele, irá responder produzindo mais enzimas do SL a fim 
de se proteger do agente agressor. Assim, ao incitar o SL como resposta à substância 
agressora, será possível induzir a produção do SL obtendo maior descoloração do 
corante azul brilhante de remazol R (RBBR), usado nesse estudo como composto 
modelo da descoloração de corantes têxteis. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Fungo

Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) Kummer CCIBT2347 foi obtido da Coleção de 
Culturas do Instituto de Botânica de São Paulo, sendo proveniente do Instituto Na-
cional de Investigaciones en Recursos Bióticos (INIREB), México. A cultura de P. 
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ostreatus foi mantida por repiques sucessivos, em meio sólido ágar batata dextrose 
(BDA). 

2.2 Condições de cultivo

Foram utilizados frascos Erlenmeyer, com capacidade para 250 mL, contendo 
45 mL de meio de cultura definido anteriormente por Côrte (2018), constituído por 
resíduo do processamento do cacau (0,5 g/L), solução mineral (CuSO4: 0,049 g/L; 
MgSO4 x 7 H2O: 0,05 g/L; MnSO4 x H2O: 0,016 g/L) e 0,05g/L de Cravo-da-índia. O 
meio de cultura foi esterilizado por autoclave (121°C, 15 minutos). Como inóculo, 
foram utilizados 10 discos de 7 mm de diâmetro obtidos da cultura de P. ostreatus em 
BDA. Os frascos foram incubados a 27°C, na ausência de luz. 

2.3 Substâncias indutoras

Foram empregadas substâncias vegetais obtidas no comercio local: gengibre, 
pimenta branca e alho. Elas foram adicionadas ao meio de cultura antes da esteriliza-
ção, sendo avaliadas nas concentrações: 0,03 g/L, 0,05 g/L, 0,10 g/L e 0,20 g/L. Como 
controle foi empregado o crescimento do fungo na ausência das substâncias citadas.

2.4 Descoloração in vivo do RBBR

A atividade do sistema ligninolítico de P. ostreatus foi avaliada pela descoloração 
in vivo do corante azul brilhante remazol R (RBBR, Sigma), em ensaio padronizado 
previamente (CÔRTE, 2018). No 7º dia de crescimento do fungo, foram adicionadas 
cargas do corante RBBR (Sigma): 5 mL de solução. Inicialmente foram avaliadas as 
concentrações de 0,02, 0,05 g/L e 0,1 g/L. Posteriormente, foi selecionada a concen-
tração de 0,05 g/L para os demais testes. A descoloração in vivo do corante foi ana-
lisada por espectrofotometria (592 nm) de alíquotas retiradas de forma asséptica. A 
porcentagem de descoloração foi calculada usando como controle da cor (100% de 
cor) a leitura da absorbância no tempo zero. A porcentagem de descoloração (D%) 
foi determinada segundo Moreira et al. (2013), empregando-se a equação abaixo:

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudo anterior do Grupo de Pesquisa de Biotecnologia da Unisantos verificou o 
efeito indutor de substâncias vegetais, como guaraná, curry, cravo e canela, no SL produ-

% 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷çã𝐷𝐷 = (𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎â𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎â𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷) × 100
𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎â𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷
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zido por P. ostreatus (CÔRTE, 2018). Portanto, no presente estudo foi feita uma pesquisa 
na literatura direcionada a encontrar outras substâncias vegetais possíveis de serem em-
pregadas para inibir o crescimento de fungos e assim potencializar a produção do sistema 
ligninolítico de P. ostreatus. Dentre as substâncias citadas pela literatura pode-se destacar 
o alho, com inibição do crescimento micelial superior a 70%. A pimenta também inibe 
o crescimento fúngico, sendo de 72,85% para Sclerotium rolfsii (ALVES, 2018) e de 43% 
para S. sclerotiorum. O gengibre foi citado com inibição de 90% para Colletotrichum gloe-
osporioides (CELOTO et al., 2008), de 37,9% para S. sclerotiorum (ALMEIDA et al., 2017) 
e de 50% para C. gloeosporioides (RAMOS, 2016). A partir do levantamento da literatura, 
foram então selecionados o gengibre, o alho e a pimenta para serem avaliados quanto ao 
efeito indutor sobre o sistema ligninolítico de P. ostreatus.

3.1. Descoloração de diferentes concentrações do corante RBBR por 
P. ostreatus

P. ostreatus descoloriu 94% do RBRR na concentração de 0,02 g/L em 24 horas 
(Gráfico 1). Nas concentrações de 0,05 g/L e 0,10 g/L, o fungo foi capaz de descolorir, 
respectivamente, 35,4% e 7,9% do corante em 24 horas, demonstrando que a con-
centração do corante influencia a sua descoloração. O processo de descoloração do 
corante continuou até 144 horas, sendo obtidas descolorações de 76,7% e 33,5%, nas 
concentrações de 0,05 g/L e 0,1 g/L, respectivamente. Como o presente estudo visa 
identificar substâncias vegetais capazes de induzir o sistema ligninolítico do fungo 
envolvido na descoloração do corante RBBR, a concentração de 0,05 g/L do corante 
foi escolhida para os próximos testes por ter sido a maior concentração avaliada na 
qual se observou descoloração entre 50% e 30% em 24 horas.

Gráfico 1. Descoloração de diferentes concentrações do corante Brilhante Azul de Remazol R por 
Pleurotus ostreatus. Barras representam o desvio entre triplicatas.

Fonte: Própria autora
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3.2. Gengibre

A presença do gengibre influenciou a descoloração do corante por P. ostreatus, 
no período de 24 horas após a adição da primeira carga do corante (Gráfico 2). A in-
fluência do gengibre variou com a concentração dessa substância. No meio controle 
(ausência de gengibre), após a introdução da 1ª carga de corante a descoloração do 
corante por P. ostreatus foi de 39,5%, após 24 horas da adição. Como as concentrações 
de 0,05 e 0,1 g/L de gengibre tiveram resultados próximos no 10º dia, pode-se consi-
derar que a melhor concentração de gengibre, em relação ao custo-benefício, é a de 
0,05 g/L. Ramos (2016) avaliando o efeito fungicida de óleos essenciais em Colletotri-
chum gloeosporioides observou que o gengibre inibiu o crescimento fúngico em 50%. 
O efeito inibidor do gengibre no crescimento fúngico pode atuar como um estressor, 
induzindo o sistema ligninolítico de P. ostreatus. 

Gráfico 2. Descoloração do corante Brilhante Azul de Remazol R (0,05 g/L) por Pleurotus ostreatus 
em diferentes concentrações de gengibre. Barras representam o desvio entre triplicatas.

Fonte: Própria Autora.

3.2. Pimenta branca

A presença da pimenta influenciou a descoloração do corante por P. ostreatus, 
no período de 24 horas após a adição da 1ª carga do corante (Gráfico 3). A influência 
da pimenta variou com a sua concentração. Após 24 horas da adição da 1ª carga de 
corante houve a adição de nova carga de corante ao sistema. Pode-se observar que os 
resultados dos últimos dias de análise demonstraram ser inversamente proporcionais 
às concentrações de pimenta: quanto menor a concentração de pimenta (0,03 g/L), 
maior o potencial de descoloração do corante RBBR por P. ostreatus (42%). Ao final 
do teste, todas as concentrações de pimenta alcançaram resultados superiores ao do 
controle (26,5%). O estímulo da descoloração obtido com a pimenta foi menor que 
aquele observado para o gengibre. 
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Gráfico 3. Descoloração do corante Brilhante Azul de Remazol R (0,05 g/L) por Pleurotus ostreatus 
em diferentes concentrações da pimenta branca. Barras representam o desvio entre triplicatas.

Fonte: Própria Autora.

3.3. Alho

A presença do alho influenciou a descoloração do corante por P. ostreatus, no 
período de 24 horas após a adição da primeira carga do corante (Gráfico 4). No 2º dia 
houve a adição de nova carga de corante ao sistema de cultivo. Pode-se observar no 
Gráfico 3 que os resultados apresentaram em todas as análises valores de descolora-
ção aproximados, demonstrando no último dia uma diferença de apenas 3,2% entre a 
menor (0,03 g/L) e a maior (0,1 g/L) concentrações de alho. Ficou demonstrado que 
a presença do alho induziu o sistema ligninolítico do P. ostreatus, mas sua concen-
tração não influenciou. Portanto, a melhor concentração de gengibre, em relação ao 
custo-benefício, é a de 0,03 g/L.

Gráfico 4. Descoloração do corante Brilhante Azul de Remazol R (0,05 g/L) por Pleurotus ostreatus 
em diferentes concentrações de alho em pó. Barras representam o desvio entre triplicatas.

Fonte: Própria Autora.
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3.4. Validação do efeito de substâncias vegetais na descoloração do 
RBBR por P. ostreatus.

Foi analisado os resultados mais expressivos dentre os substratos, sendo eles a 
pimenta, o alho e o gengibre, para serem testados nas concentrações que demons-
traram melhor desempenho em custo-benefício. Sendo assim foram selecionados o 
gengibre a 0,05g/L, pimenta a 0,03g/L e alho a 0,03g/L. Foi feita então uma repeti-
ção dos testes anteriores para ter um acompanhamento simultâneo dos substratos 
ao longo das primeiras horas de adição e durante 10 dias para analisar os resultados 
de descoloração nos mesmos intervalos de tempo (Gráfico 5). A descoloração do 
corante foi maior na presença de todas as substâncias avaliadas quando comparada 
com o controle, comprovando que a adição delas ao meio influencia positivamente 
o processo de descoloração do corante RBBR pelo fungo P. ostreatus. A repetição do 
teste permitiu evidenciar que os melhores resultados de descoloração foram obtidos 
com o alho seguido pelo gengibre.

Gráfico 5. Descoloração do corante Brilhante Azul de Remazol R (0,05 g/L) por Pleurotus ostreatus 
na presença de diferentes substâncias vegetais. Controle: ausência de substância vegetal. Barras 

representam o desvio entre triplicatas.

Fonte: Própria Autora

3.5. Adição conjunta dos substratos vegetais. 

Após determinar que os substratos superam positivamente o controle no pro-
cesso de indução do sistema ligninolítico de P. ostreatus envolvido na descoloração 
do corante RBBR, fez- se a adição dos substratos em conjunto para identificar como 
eles funcionariam juntos, se seriam capazes de melhorar as condições de indução do 
sistema ligninolítico do fungo. Foram avaliadas as combinações de gengibre e pimen-
ta, de pimenta e alho, de alho e gengibre e das três substâncias juntas, utilizando as 
concentrações do gengibre a 0,05g/L, pimenta a 0,03g/L e alho a 0,03g/L (Gráfico 6). 
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Como controle não foi usada nenhuma substância vegetal. O teste foi acompanhado 
durante 10 dias após a adição da 1ª carga de corante.

Os resultados obtidos confirmaram que as substâncias mais efetivas para a in-
dução do sistema ligninolítico de P. ostreatus envolvido na descoloração do corante 
RBBR foram o gengibre e o alho. Ocorreu aumento da capacidade de descoloração do 
fungo, em que no primeiro período de 24 horas o gengibre e o alho foram 15% mais 
eficientes que o controle. Os testes em conjunto apresentaram resultados favoráveis, 
mas os resultados obtidos com o alho sozinho na concentração de 0,03g/L (Gráfico 5) 
superaram todos os outros substratos, individualmente e em conjunto.

Gráfico 6. Descoloração do corante Brilhante Azul de Remazol R (0,05 g/L) por Pleurotus ostreatus 
na presença de combinações de substâncias vegetais. Gengibre 0,05g/L, Pimenta 0,03g/L e Alho 

0,03g/L. Barras representam o desvio entre triplicatas.

Fonte: Própria Autora

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos permitiram evidenciar que:

• Foi possível identificar três substâncias vegetais de baixo custo capazes de po-
tencializar a ação do sistema ligninolítico do fungo P. ostreatus para a descolo-
ração do corante RBBR: gengibre, pimenta branca e alho, e quantificar a con-
centração que apresentou melhor desempenho. Todas as substâncias testadas 
apresentaram resultados superiores ao controle. 
• A adição de alho na concentração de 0,03g/L foi a melhor condição encontra-
da dentre as avaliadas.
• Ao adicionar todas as substâncias juntas ocorreu inibição da descoloração do 
corante pelo fungo.
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RESUMO

A transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II é uma 
importante alteração contextual, devido a diversos fatores, como por exemplo 
o número de professores, a dinâmica das aulas e às vezes a troca de escola. As-
sim sendo, objetivou-se investigar a ansiedade e o possível estresse apresentado 
por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I (EFI) frente à transição para o 
Ensino Fundamental II (EFII). Para isso 45 estudantes, sendo 20 meninos e 25 
meninas, com idades entre 10 e 13 anos, regularmente matriculados na 5º série 
do ensino fundamental I de uma escola municipal da Baixada Santista, partici-
param da pesquisa. Os instrumentos utilizados foram a ESCALA DE ESTRES-
SE INFANTIL (ESI, de LIPP) e um questionário sociodemográfico de autoria 
das pesquisadoras. Constatou-se que 76% dos participantes apresentaram sin-
tomas de estresse, sendo que 38% estava na fase de alerta que não é considerada 
motivo de preocupação, e os 38% restantes apresentam sintomas de estresse, 
alertando para a presença de fatores estressantes no cotidiano desses alunos. 

PALAVRAS-CHAVE

Transição Escolar; Ensino Fundamental; Stress e Ansiedade infantil; Desenvol-
vimento Humano. 

1. INTRODUÇÃO

O estresse e a ansiedade encontram-se cada vez mais presente na vida dos se-
res humanos, e as crianças não estão isentas desses males, muitas vezes, devido às 
mudanças oriundas do seu desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, bem como 
fatores externos ambientais e sociais (LIPP et al, 2002). 

Um desses fatores é o ambiente escolar, que é composto por momentos de tran-
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sição, sendo um deles a passagem do Ensino fundamental I (EFI) para o Ensino Fun-
damental II (EFII), que no Brasil ocorre entre o 5º e 6º ano, período este em que 
as crianças se encontram entre os dez e os treze anos, aproximadamente. Esta se 
caracteriza, portanto, como uma fase de mudanças físicas e cognitivas substanciais 
(CASSONI, 2017). 

Desta forma, o presente estudo teve como finalidade investigar a ansiedade e o 
possível estresse apresentado por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I (EFI) 
frente à transição para o Ensino Fundamental II (EFII). 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Está pesquisa consiste na Fase II do projeto, tratando-se de um estudo quan-
titativo e qualitativo de caráter descritivo. A primeira parte do projeto tratou-se do 
levantamento bibliográfico, para o embasamento teórico deste estudo. A segunda 
parte, no estudo prévio dos instrumentos a serem posteriormente aplicados. A ter-
ceira parte, foi a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, em cum-
primento à Resolução n°466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 
regulamenta as pesquisas com seres humanos. A quarta parte, foi a entrega do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos pais, e o Termo de Assentimento 
aos participantes, contendo todas as informações sobre o projeto. A quinta parte, foi 
a aplicação dos instrumentos. A sexta parte, foi a elaboração e discussão dos resulta-
dos. E a sétima e última parte do projeto, se constituiu na comparação com o estudo 
piloto e por fim, a conclusão.  

2.1. Participantes  

Participaram da pesquisa 45 estudantes, sendo 20 meninos e 25 meninas, com 
idades entre 10 e 13 anos, regularmente matriculados na 5º série do ensino funda-
mental I de uma escola municipal da Baixada Santista.

2.2. Instrumentos

Os instrumentos utilizados foram a ESCALA DE ESTRESSE INFANTIL (ESI, 
de LIPP), que é utilizada por psicólogos para avaliar o nível de estresse no público 
infantil. Além disso, foi utilizado um questionário sociodemográfico composto por 
perguntas objetivas e específicas, de autoria das pesquisadoras.

2.3. O Estudo Piloto

O estudo piloto tratou-se de uma pesquisa quanti e qualitativa de caráter ex-



442

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ploratório e descritivo fundamentada nas teorias do desenvolvimento humano. Os 
instrumentos utilizados, assim como este estudo, foram a Escala de Stress Infantil 
(ESI, de LIPP). Neste estudo também foi aplicado o questionário sociodemográfico, 
com questões abertas e semiabertas, elaborado para fins deste estudo. Participaram 
do estudo-piloto 54 alunos do 5º ano do EFI, de ambos os sexos, na faixa etária entre 
09-10 anos, de uma escola privada da Baixada Santista. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos resultados extraídos da Escala de Stress Infantil (ESI), 34 (76%) 
participantes apresentaram sintomas de estresse, dos quais 21 (62%) são meninas e 
13 (38%) meninos. Este resultado é compatível com a literatura e o estudo de Lipp et 
al (2002), que verificou que a incidência do estresse é maior no sexo feminino do que 
no masculino, até mesmo em crianças.

Gráfico 1: Fases do Stress  

Fonte: as autoras

Conforme o Gráfico 1 - Fases do Stress, dentre os participantes que apresenta-
ram sintomas de stress, 38% estavam na Fase de Alerta, sendo 9 meninos e 8 meni-
nas. A fase de alerta ocorre quando o organismo se depara com a presença de um es-
tímulo estressor e, se prepara através de reações físicas, para combatê-lo e recuperar o 
equilíbrio interno. Quando este equilíbrio não é alcançado, o nível de estresse evolui 
e o sujeito passa para a fase de resistência (LIPP, 2011). 

Na Fase de Resistência teve 29%, 3 meninos e 10 meninas. Sendo está a segun-
da fase descrita por Selye (1976), na qual o organismo inicia um deslocamento de 
energia para tentar diminuir o desequilíbrio interno existente. Contudo, parte dessa 
energia é deslocada de atividades necessárias para outras funções vitais, causando 
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um aparente desgaste no organismo que, quando persiste, evolui para a fase de qua-
se-exaustão (LIPP, 2011). 

Já na terceira Fase a de Quase Exaustão foi de 7%, 1 menino e 2 meninas. Tendo 
como principal característica a perda do controle emocional e físico do indivíduo. 
Isso advém do rompimento da resistência presente no estágio anterior, acarretando 
na destruição das defesas imunológicas do indivíduo e consequentemente, no apa-
recimento de patologias. Nesta fase o indivíduo ainda possui a capacidade de, em 
alguns momentos, assumir o controle da situação ainda que isso exija um grande 
esforço pessoal (LIPP, 2011). 

E na Fase de Exaustão o percentual foi de 2%, sendo 1 menina. Este é o último e 
mais grave estágio do estresse, pois neste as barreiras imunológicas foram rompidas 
e a patologia está instalada. Nesta ocasião há o desequilíbrio orgânico composto por 
um complexo e variado quadro sintomatológico devido ao grave – e, por vezes, fatal 
– desgaste do organismo (LIPP, 2011).

Em relação ao questionário sociodemográfico, 56% (25) dos participantes de-
clararam-se do sexo feminino e 44% (20) do sexo masculino. Dos 45 participantes, 
29% (13) com 10 anos, 56% (25) com 11 anos, 13% (6) com 12 anos e 2% (1) com 13 
anos. Foi possível constatar que a maioria dos participantes, 80% (36), possui muitos 
amigos e 20% (9) poucos amigos, e nenhuma criança respondeu que não possui ami-
gos. Esse fato indica conformidade com a literatura estudada, pois segundo Azevedo 
(2017) e Cassoni (2017), neste período do desenvolvimento os adolescentes buscam 
ampliar suas redes de amizade, passando mais tempo com os colegas e amigos do que 
com os pais.

Quando questionados sobre como acham que será o 6º ano, 40% (19) considera 
que vai ser difícil, no entanto 38% (18) que será legal, 10% (5) que vai ser uma série 
desafiadora, 6% (3) não opinaram, 4% (2) acreditam que será normal e por fim, 2% 
(1) que será uma série interessante. 

No que diz respeito a transição para o sexto ano, 44% (20) dos participantes 
relatam sentir medo em relação à mudança, 9% (4) sente tristeza e 47% (21) possui 
um sentimento de felicidade. 

Quando questionados sobre o que acham de ter um professor para cada ma-
téria, 49% (23) respondeu que vai ser legal, 13% (6) que o aumento do número dos 
professores será difícil e outros 13% (6) declarou estar com medo dessa mudança, 
11% (5) acredita que será chato, 10% (5) encara como algo diferente e 4% (2) que 
será normal. E 89% (40) dos participantes não conhecem nenhum professor do 6º 
ano. Porém, 73% (33) dos participantes já tiveram algum tipo de informação de como 
possivelmente será o 6º ano.

Em relação à ansiedade para chegada do 6º ano, 51% (23) dos participantes 
responderam que estão ansiosos, 5% (2) um pouco e 44% (20) não se consideram 
ansiosos pela transição.

E por fim, ao serem questionados se possuem sintomas como dores na barriga, 
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diarreia e vontade de vomitar, quando ficam nervosos, 62% (28) dos participantes 
responderam que não, 31% (14) possuem esses sintomas às vezes e 7% (3) possuem 
esses sintomas sempre que estão nervosos.

Em comparação com o estudo piloto, que obteve 50% dos participantes com 
sintomas de estresse, este estudo apresentou 76%, ou seja, 26% a mais. Por fim, no 
que se refere às fases do estresse, também se observou discrepância, pois no estudo 
piloto 77% dos participantes que apresentaram sintomas de estresse se encontravam 
na Fase de Alerta, enquanto neste presente estudo apenas 38% das crianças partici-
pantes estavam na mesma condição. Na Fase de Resistência foram 15% no estudo 
piloto, e neste 29%. Na Fase de Quase-Exaustão o estudo piloto teve 8% dos parti-
cipantes e este estudo 7%. E por fim a Fase de Exaustão, que não teve incidência no 
estudo piloto, mas neste estudo foi de 2%.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a literatura estudada, o estresse e ansiedade são sintomas natu-
ralmente manifestados pelo organismo na presença de novos estímulos quando estes 
são interpretados como um desafio na vida de qualquer indivíduo, inclusive no perí-
odo de transição escolar. Isto posto, averiguou-se tanto na presente pesquisa, como 
no estudo piloto, a incidência do aumento dos níveis de estresse nas crianças do 5º 
ano do Ensino Fundamental I. Entretanto, pôde-se observar um nível mais elevado 
de estresse nas crianças da rede pública de ensino, quando comparados os resultados 
desta obtidos na aplicação da Escala de Stress Infantil (ESI), com os resultados an-
teriormente obtidos na rede privada de ensino, estando ambas as escolas localizadas 
na Baixada Santista e todas as crianças pertencendo a mesma faixa etária. E além de 
haver uma elevação quantitativa dos indivíduos com estresse, há também uma ele-
vação qualitativa nas crianças com relação a intensidade do nível de estresse quando 
comparados os dois estudos. Sabe-se que inúmeros são os fatores influenciadores 
para a ocorrência deste contraste, entre eles as questões culturais e socioeconômicas. 
À vista disso, trabalhos de intervenção podem ser desenvolvidos com a finalidade de 
promover saúde mental e suporte psicofísicoemocional para os alunos em transição 
do Ensino Fundamental I ao Ensino Fundalmental II.  
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RESUMO

A presente pesquisa busca apresentar e discutir as atuais condições de vida dos 
cortiços no centro histórico da cidade de Santos/SP. O intuito é trazer um olhar 
crítico para o problema com uma aplicabilidade prática, no que tange a legisla-
ção brasileira. Questões básicas de habitabilidade com certas referências, virão 
a ser estabelecidas, tornando claro a busca de estabelecer um parâmetro de aná-
lise. A problemática é abordada de forma a construir um raciocínio do processo 
que originou esse tipo de habitação, tanto com foco na cidade em questão, como 
também no território nacional como um todo. Justamente por se tratar de um 
caso o qual não é isolado, a contextualização de situações correlatas implica 
numa leitura macro dessa mesma problemática, porém com suas característi-
cas e especificidades. Nesse âmbito são revistos além de processos históricos 
na esfera urbana, a forma como a legislação se aplica, seja para resolver essas 
situações ou para amparar essa parte da população. Logo, a pesquisa acaba fa-
zendo um panorama geral acerca da habitação no Brasil, programas que são 
aplicados e afins, a fim de poder elencar as políticas públicas. O morador desse 
tipo de imóvel/ocupação tem suas questões únicas e experiências daquele local. 
Dito isso foram traçados alguns perfis de quem habita esses espaços, podendo 
assim entender quem são e como isso acontece. A pesquisa busca a compreen-
são do indivíduo e seu lugar na cidade, sendo o mesmo, parte pertencente da 
sociedade.

PALAVRAS-CHAVE 

Cortiço, habitabilidade, centro-histórico.
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1. INTRODUÇÃO

A análise busca estabelecer critérios de questões básicas de moradia classifi-
cadas como cortiços, que se caracterizam como casas e galpões que são subdividi-
dos em pequenos espaços para abrigar um maior número de famílias, oriundos do 
abandono de edificações em uma área específica do território. No caso de Santos, na 
região onde encontra-se seu “centro histórico”.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia desta pesquisa consistiu no levantamento de dados teóricos re-
lacionados com o assunto em questão, bem como o cruzamento dos mesmos com 
diversas pesquisas levantadas nessa área, para traçar um perfil atual da região. A pes-
quisa enquanto desenvolvimento teórico foi fundamentada em livros e periódicos 
relacionados tanto na cidade em si, Santos, como ocorreu seu desenvolvimento entre 
outros fatores, como também com relação ao tema em um aspecto geral, envolvendo 
situações parecidas em outras cidades. Na obtenção de dados, como o perfil da po-
pulação residente, por exemplo, foram utilizados censos, como o do IBGE, e outras 
informações cedidas pela prefeitura e por outras secretarias. Ocorreu também uma 
produção de mapas e diagramas da área para melhor compreensão, assim como o 
levantamento fotográfico. Dentre os objetivos da pesquisa, um é o olhar crítico que se 
deve ter quanto às condições de habitabilidade consideradas normais, dados também 
levantados na pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que se diz respeito a análises e comparativos, é necessário estabelecer crité-
rios para aplicar aos dados levantados na realidade atual. Logo os índices de habita-
bilidade aqui apresentados, são justamente para aplicar a prática, e entender o quão 
distante esses se encontram da realidade. 

3.1 Índices de habitabilidade

A análise das questões mínimas de moradia:
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Quadro 1: dimensionamento da área habitável – o exemplo português

Extraído de: YURIE, Luciana. Proposta de classificação de habitabilidade para unidades em assen-
tamentos precários. Dissertação de Mestrado, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo, São Paulo/SP, junho, 2016. Fonte: Ministérios do Equipamento Social e da Qualidade de Vida, 

Portaria 580/93 (adaptada de Roméro & Ornstein, 2003 p.55).

Quadro 2: área útil por número de dormitórios – o exemplo espanhol

Extraído de: YURIE, Luciana. Proposta de classificação de habitabilidade para unidades em as-
sentamentos precários. Dissertação de Mestrado, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo, São Paulo/SP, junho, 2016. Fonte: Institut de Tecnologia de La Construcción de Catalunya 
“Coddiciones Mínimas d’Habitati de Construcción dos Edifícios a Contemplar em les Ordenances 

d’Edificació” in Coelho e Pedro (adaptada de Roméro & Ornstein, 2003 p.57)

 Os quadros acima apresentam os parâmetros de outros países, a fim de en-
tender como a questão da moradia é tratada fora do país, se é tida como prioridade 
ou não. 

Área útil mínima total recomendada para habitação em m² (dormitórios + salas 
+ cozinha + banheiro + área de serviço).

Quadro 3: critérios e parâmetros por metragem quadrada

(1)IPT, 1987; (2) PMSP Decreto 34049/94, alterado pelo Decreto 35839/96 Art. 5º, alínea “h”. Extraído 
de: YURIE, Luciana. Proposta de classificação de habitabilidade para unidades em assentamentos 

Número de dormitórios 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 

Área bruta (m²) mínima 52 72 91 

máxima 65 85 100 

Área habitável (m²) 30,5 43,5 54,5 

 

Número de dormitórios 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 

Mínimo (m²) 38 50 66 

Recomendado (m²) 46 60 79 

Ótimo (m²) 56 73 93 

 

FONTE DE CRITÉRIOS 1 dorm./ 

2 moradores 

2 dorm./ 

4 moradores 

3 dorm./ 

6 moradores 

IPT (1) 35,00 43,00 51,00 

Legislação PMSP(2) - 36,00 - 
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precários. Dissertação de Mestrado, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São 
Paulo/SP, junho, 2016. Fonte: adaptada de Romério & Ornstein, 2003 p.58.

No quadro acima são expressos critérios e parâmetros por metragem quadrada 
do que seria considerada a área de uma habitação mínima. Mesmo não sendo tão 
aplicáveis, esses critérios são bons para estabelecer uma relação básica. Se conside-
rado o que ocorre muito na prática com relação a situação dos cortiços estudados, é 
evidente a disparidade entre ambos, uma vez que atualmente muitas famílias vivem 
em 1 único cômodo apenas.   

 Figura 1: evolução do conceito de moradia adequada (ONU): 

 Extraído de: YURIE, Luciana. Proposta de classificação de habitabilidade para unidades 
em assentamentos precários. Dissertação de Mestrado, Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

do Estado de São Paulo, São Paulo/SP, junho, 2016. 

 Com tal fluxograma fica claro o processo e o consequentemente o aprofun-
damento que se chegou nos aspectos específicos de habitação. A complexidade que se 
chega através do tempo, é necessária, por começar a levar mais a sério essa problemá-
tica, que se mostra um dos grandes maus da urbanização e de como nossas cidades 
se mostram e se organizam. 

 



450

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 Esse conceito de habitabilidade que aparece na última etapa de formulação, 
está intimamente ligado aos conceitos apresentados pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) em “Princípios de Saúde para Habitação”. A OMS entende e aborda 
justamente que as condições habitacionais influenciam diretamente da saúde do ser 
humano, seja por questões evidentes como problemas de saneamento, grande causa-
dor de doenças, como por vias indiretas associadas a muitas pessoas em contato pró-
ximo forçado, devido a falta de espaço. Tais questões não põem apenas os moradores 
dos cortiços em risco, como trata-se de saúde pública em âmbito geral, uma vez que 
epidemias possam ser disseminadas dessa forma.

Devido ao mapeamento anterior e sua sobreposição de dados, é possível realizar 
algumas afirmações. A primeira é compreender que o processo de cortiçamento tem 
raízes históricas, não é um conceito novo, tão pouco devido a um único fator. O que 
ocorre de fato, é que a região em questão sofreu e ainda sofre constantemente mu-
danças de usos e de demanda de trabalho. A cada período específico as necessidades 
e a realidade de emprego e da mão de obra são singulares. Sendo assim, o mapeamen-
to constante é importantíssimo para acompanhar o perfil da população ao longo dos 
anos, já que a mudança é uma constante. 

Outro aspecto esmiuçado no cruzamento das informações, é o que se refere aos 
usos da região, e consequentemente de seus imóveis. Visto que por mais que existam 
muitos imóveis abandonados passíveis de ocupação, a maioria acaba por seguir um 
padrão de localidade. As habitações mesmo que irregulares acabam sendo concen-
tradas em um perímetro específico de algumas quadras, dentro do bairro Vila Nova. 
Ou seja, mesmo com a degradação evidente do centro, e mesmo com a “liberdade”, 
que às vezes parece estar diretamente ligada a uma ocupação de imóvel, existe uma 
certa tendência de se estabelecer em determinados perímetros.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela observação dos aspectos analisados, foi possível chegar a divergências 
claras. Através da análise histórica, houve uma melhor compreensão sobre a origem 
dos problemas presentes no cenário atual, em sua grande maioria eles já estavam 
presentes no passado, porém tomou tamanha proporção na entrada dos anos se-
guintes. Então, assimilar a função que historicamente o centro contém, como uso 
industrial e comercial, nada mais é do que exaltar a importância do mesmo para a 
economia da cidade de modo geral. O esvaziamento no centro de Santos segue um 
processo natural de busca do ser humano por outros lugares, fenômeno esse que nem 
cidades maiores como São Paulo e Rio de Janeiro conseguiram escapar. 

 Aspectos insalubres que caracterizam essas moradias, devem ser cautelo-
samente acertados, sendo esse talvez um dos maiores desafios da regularização. A 
partir do momento que cada imóvel pode abrigar até um número de por exemplo 
10 famílias, caracterizando assim 50% dos casos analisados, tendo cada família um 
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número máximo de 1 a 2 cômodos para cada uma. A densidade habitacional de cada 
imóvel desse é exorbitante.    

O grande desafio que é apresentado hoje é a desvalorização do mesmo, entre-
tanto é ela justamente que possibilita que os moradores de cortiços habitem nessa 
região. As condicionantes que levaram essa porção da população para esse espaço 
urbano estão ligadas justamente a necessidade, aliado a oportunidades de ganhar 
dinheiro, qualquer que seja. Não podemos descartar a importância que os catado-
res possuem na região, por exemplo, sendo seus centros de triagem todos na região. 
Como também, deve ser mencionado o trabalhador portuário, que vem muitas vezes 
e se abriga da forma mais barata e próxima possível, sendo exposto a qualquer desafio 
a mais que ali apresenta. Sendo assim qualquer forma de mitigação do problema deve 
conter uma sensibilidade, para com o habitante da região, enorme. Atento a questões 
de supervalorização local, estimulando um processo de gentrificação extremamente 
complicado para o local. 
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RESUMO

O artigo tem como objetivo analisar a relação econômica entre Brasil e China, 
pautando-se no termo “parceria estratégica” criado pelo ex-Presidente Itamar 
Franco. Para isso, o artigo demonstra a ascensão chinesa no mundo, a partir 
de suas aspirações internas e seus reflexos externos. Também é evidenciada a 
evolução da relação da América Latina com a China, em especial a evolução da 
parceria entre Brasil e China desde o governo de Itamar Franco até o de Michel 
Temer, com uma breve explanação sobre o governo Bolsonaro, buscando aliar o 
entendimento de política externa à parceria brasileira com Pequim.

PALAVRAS-CHAVE

Brasil, China, Comércio, Parceria.

1. INTRODUÇÃO

A China é um ator de extrema relevância no atual cenário das relações interna-
cionais. O país que atualmente ocupa o posto de segunda maior economia do mundo, 
se faz presente nele através de parcerias com potências e emergentes, com investi-
mentos em todo o globo e um desejo incansável da reforma da ordem mundial, de 
modo que, recentemente, trouxe à luz da discussão uma nova rota de comércio mun-
dial, conhecida popularmente como Nova Rota da Seda e oficialmente como Belt and 
Road Initiative (BRI). Assim, Pequim busca se expandir ainda mais no mundo.

A ascensão da China trouxe benefícios ao Brasil, que viu, em 2009, Pequim se 
tornar seu principal parceiro comercial (GUILHON-ALBUQUERQUE, 2014) e em 
2017, seu principal investidor (BCB, 2018). Ao longo dos anos, uma parceria estraté-
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gica foi estabelecida entre Brasil e China e com a chegada da BRI ao palco internacio-
nal, Pequim busca agora dar mais um passo adiante na relação com Brasília.

Dessa forma, esta pesquisa se divide em três seções: a primeira busca mostrar 
como a China se projetou no mundo e suas estratégias para tal, abordando o cenário 
interno do país e a importância das reformas econômicas realizadas pelo ex-líder 
chinês Deng Xiaoping; a segunda, tem como objetivo mostrar um pouco da evolução 
comercial da parceria entre China e América Latina, tendo como base a importância 
da região para a reinserção chinesa no sistema internacional; a terceira e última seção 
aborda a evolução da parceria estratégica Brasil e China, a partir do governo Itamar 
Franco (que construiu o termo) até o governo Michel Temer e ao fim, há uma breve 
menção das atitudes do recém empossado Jair Bolsonaro em relação à China.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Metodologia

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizado o levantamento bibliográfi-
co para retratar a ascensão chinesa, com base em suas dinâmicas sociais de produção 
e para evidenciar a internacionalização das empresas chinesas e chegada na América 
Latina. Para isso, foram analisados artigos científicos, periódicos, e checadas fontes 
primárias, como a base ideológica do Partido Comunista Chinês. Para a análise da 
evolução da parceria estratégica entre Brasil e China, foi feito o levantamento biblio-
gráfico de fontes sobre a política externa brasileira, além de buscar dados oficiais em 
relação ao comércio e investimento da China no Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira seção desta pesquisa, o objetivo principal é demonstrar a expansão 
da presença, tanto econômica quanto política, da China pelo mundo. Desse modo, é 
feita uma análise desde as três pontos cruciais para entender tal expansão: (i) o gover-
no e o Partido Comunista (PCCh); (ii) o crescimento populacional e a necessidade 
da China por insumos e matéria prima; e (iii) a internacionalização da economia 
chinesa e presença política pelo mundo. Assim, são levados em consideração as dire-
trizes do governo chinês, as reformas pela abertura econômica realizadas durante a 
gestão Deng Xiaoping, as cinco fases de internacionalização da economia chinesa e a 
correlação disso com a necessidade de insumos e matéria prima (impulsionada pelo 
crescimento populacional da China na déc. de 90). Além disso, é feita uma análise 
da presença política da China no mundo, em especial na construção de instituições 
internacionais que sigam uma espécie de padrão chinês de funcionamento como os 
BRICS e o Asian Infrastructure Development Bank (AIIB) e a presença de Pequim 
em instituições ditas ocidentalizadas, como o Fundo Monetário Internacional e o 
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Banco Mundial.
A segunda seção é constituída por uma consideração sobre a caracterização da 

presença da China na América Latina. Assim, o artigo de Acioly et. al (2009) foi de 
suma importância, pois lá é indicado um documento fundamental para o direciona-
mento do investimento estrangeiro direto da China na América Latina, o “Guidelines 
for Investment in Overseas Countries Industries Nº 1”. Além disso, é tratado também 
sobre a importância da região latina para o fornecimento de matérias primas e insu-
mos para a China e para a recolocação da China no cenário internacional (RODRI-
GUES e MARTINS, 2017).

Por último, é feita uma análise da evolução da Parceria Estratégica Brasil-Chi-
na, que começou durante o governo do ex-Presidente Itamar Franco e perdura até a 
atualidade. Assim, é feito um breve balanço sobre os dois modelos de inserção inter-
nacional do Brasil pós-ditadura, trazidos por Lima (2005): a busca de inserção pela 
credibilidade e a busca de inserção pela autonomia. Após isso, é feito um balanço 
da atuação de cada governo brasileiro desde de Itamar Franco, até o ex-Presidente 
Michel Temer, passando por Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e 
Dilma Rousseff, sobre a evolução das relações comerciais e econômicas com a China, 
evidenciando, com base em números de comércio e investimento, como a China se 
tornou o principal parceiro comercial do Brasil, em 2009, e como essa parceria se 
intensificou desde então.

Gráfico 1: Comércio entre Brasil e China entre 1993 e 2018 (em US$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Economia do Brasil (2019)

O Gráfico 1 apresenta uma análise dos valores agregados de comércio inter-
nacional dos governos analisados nesta pesquisa. Como o gráfico mostra, 
embora tenha criado a parceria estratégica entre Brasil e China, o governo 
Franco foi o que menos agregou valor no comércio internacional, ao passo 
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que o governo de Dilma Rousseff foi o que melhor utilizou o comércio para 
estreitar relações com Pequim.

Gráfico 2: Importações de origem chinesa realizadas pelo Brasil entre 1994 e 2018 (em US$ bi-
lhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Economia do Brasil e The Observatory of 
Economic Complexity (2019)

Gráfico 3: Exportações do Brasil para a China entre 1994 e 2018 (em US$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Economia do Brasil e The Observatory of 
Economic Complexity (2019)

Os Gráficos 2 e 3 mostram os números do intercâmbio comercial entre Brasil e 
China, entre 1994 e 2018. Eles demonstram a evolução da relação comercial entre os 
dois países, inclusive mostrando os números de 2009, ano no qual a China se tornou 
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o principal parceiro comercial do Brasil.

Gráfico 4: Investimento Direto da China no Brasil entre 2007 e 2017 (em US$ bilhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central Brasileiro (2018)

O Gráfico 4 é o único a tratar do investimento direto chinês no Brasil. Segundo 
dados do Banco Central Brasileiro (2018), os valores do IDE tiveram um aumento 
considerável em 2010, logo após a China se tornar o maior parceiro comercial do 
Brasil, mas além disso, os números de 2017, cerca de um IDE agregado de US$21 
bilhões, também chamam a atenção porque, durante o governo Temer, uma das pre-
ocupações era a busca de credibilidade (LIMA, 2005) e investimento estrangeiro.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ascensão chinesa no mundo, em especial na América Latina e Brasil, que é o 
objeto desse estudo, coloca a China como um ator de extrema relevância no cenário 
internacional. Pequim chega a esse cenário de uma forma única e disposto a se tornar 
uma importante variável na mudança da ordem internacional vigente. 

Quando se fala em China, é necessário lembrar que estamos tratando de um 
Estado que tem suas próprias características. A começar pelo seu Socialismo de Mer-
cado, a China traz ao cenário político uma mescla, por assim dizer, de um socialismo 
que conta com a presença da elite econômica do país e com uma forte proteção do 
Estado aos investimentos dessa elite. Assim, Pequim busca e consolida seus interes-
ses no exterior, principalmente a importação de produtos primários e exportação 
de manufaturados e sob liderança de Deng Xiaoping, a China iniciou uma série de 
reformas econômicas que colocaram suas empresas na rota para que deixassem os 
muros de Pequim.

Diante disso, se coloca evidente a importância que a América Latina, em espe-
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cial o Brasil, tem para a China. Uma vez que essa região é um importante produtor 
de matéria prima, e um forte importador de manufaturados, tecnologia em espe-
cial, Pequim pode fazer aqui uma importante parceria estratégica, como dizia Itamar 
Franco, quando falava sobre as relações entre Brasil e China. 

Franco foi o precursor de uma grande aliança entre Brasil e China, que ao longo 
de 26 anos, desde 1993 até 2018, faz com que os dois gigantes territoriais mante-
nham-se lado a lado, buscando as melhores oportunidades para ambos. Assim, o 
Brasil busca na China, além de contrabalançar o poder dos EUA, um parceiro que 
possa ajudar o país a conquistar mais relevância no cenário internacional, ponto que, 
por ser buscado também por Pequim, coloca os dois países em posição de igualdade.

A pesquisa ainda se mostra importante, e se faz necessária, por trazer à luz da 
discussão a evolução da parceria do Brasil com a China, seu maior parceiro comercial 
e investidor. Essa relação merece atenção, já que ambos os países firmam uma parce-
ria que traz benefícios tanto para Brasília quanto para Pequim, e precisa ser objeto de 
um estudo mais aprofundado, que evidencie a evolução, não só da relação comercial, 
mas também cultural, social e, principalmente, política.
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RESUMO

A proposta do estudo é construir um banco de dados das palavras de uma certa 
redação manuscrita, em que fosse possível encontrar palavras-chave na mesma. 
Para isso é utilizado inteligência artificial tanto no tratamento da imagem a ser 
analisada, quanto no reconhecimento das palavras. A maior dificuldade do pro-
jeto é construir um algoritmo que seja capaz de reconhecer os caracteres ma-
nuscritos ligados entre si, que é diferente da escrita digital, onde há um pequeno 
vão entre cada letra, ou seja, na sílaba “ab” é notável um pequeno espaço em 
branco entre as letras e isso é facilmente identificado por diversos frameworks - 
softwares produzidos por empresas, porém essa mesma sílaba manuscrita teria 
uma “perna” que liga o “a” ao “b”, e na visão de um algoritmo isso representa 
um só caractere, pois ele não possui essa percepção visual que nós humanos 
temos. Vale ressaltar que as letras digitais e manuscritas possuem também suas 
diferenças e que é necessário realizar um treinamento diferente do algoritmo, 
tanto através das amostras das letras quanto através do próprio algoritmo em 
si e a forma como ele é programado. Uma vez feito o reconhecimento das pa-
lavras, o algoritmo deve armazená-las em um banco de dados e permitir uma 
busca por palavras desejadas com o objetivo de facilitar futuras análises nas 
redações. Conseguimos realizar o reconhecimento dos caracteres, porém o re-
conhecimento das redações não foi muito exato, logo a etapa de armazenar as 
palavras não foi iniciada.

PALAVRAS-CHAVE

Manuscrito, algoritmo, banco, dados, redações
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1. INTRODUÇÃO

A escrita infantil, do período entre primeiro e quinto ano do Ensino Fundamen-
tal, não é tão clara quanto a de anos mais avançados, muitas vezes chega a ser ilegível. 
Isso torna a leitura de suas redações bem mais complicada do que deveria ser, o que 
dificulta o trabalho dos professores. Tendo isso em vista foi proposto um projeto que 
facilitasse essa tarefa e tornasse o trabalho mais simples.

O objetivo do projeto é desenvolver uma ferramenta capaz de ler os caracteres 
das redações e apresentá-las digitalmente, além de armazenar as palavras em um 
banco de dados. O fato das palavras ficarem guardadas em um banco de dados auxilia 
também caso seja necessária uma busca por palavras-chaves futuramente. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Tratamento das imagens

Na primeira etapa do projeto, que é realizar o tratamento das imagens das reda-
ções a fim de possuir o mais próximo possível de uma imagem preta e branca, foram 
utilizadas como amostras redações fornecidas pelo orientador. Para o tratamento das 
imagens em si (carregar, manusear e salvar) foi utilizada a IDE Eclipse e a linguagem 
Java. A dificuldade dessa etapa é encontrar um método que apresente um resultado 
esperado para todas as amostras, pois cada uma deve receber parâmetros de trata-
mento individuais baseados em seu estado, ou seja, se possui mais ou menos ruídos 
(a “sujeira” que a imagem tem e que atrapalha seu entendimento), se a cor do lápis 
está mais clara ou mais escura, entre outros. As imagens foram salvas em PNG.

2.2. Desenvolvimento do algoritmo

Na segunda etapa do projeto, que é a construção do algoritmo onde seria feito 
o treinamento e reconhecimento das palavras nas redações, foi optado por ser reali-
zado na linguagem Python por possuir maior simplicidade e facilidade na aplicação 
de inteligência artificial de diversas formas, por isso também Python é a referência 
atualmente para qualquer projeto que utilize IA. O ambiente escolhido inicialmente 
foi a IDE PyCharm, que foi previamente apresentado no próprio curso de Ciência 
da Computação, porém todo processamento realizado no PyCharm é realizado na 
própria máquina, e com o avanço na pesquisa isso se tornou um ponto negativo pois 
o hardware utilizado não era apropriado para esse tipo de uso. Assim, a pesquisa foi 
migrada para um ambiente virtual fornecida pela plataforma da Kaggle. A Kaggle 
disponibiliza o IPython notebook, que nada mais é que uma máquina virtual onde 
será processado tudo que for solicitado. Essa decisão acelerou a pesquisa, pois tudo 
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começou a ocorrer de forma muito mais fluída e rápida, aumentando tanto a precisão 
quanto diminuindo o tempo de espera.

O processo de treinamento foi longo, pois foram realizados muitos testes e aper-
feiçoamentos no código até alcançar um resultado aceitável. Primeiramente foi uti-
lizado um conjunto de amostras conhecido como MNIST. Sua definição segundo 
o site oficial: “The MNIST database of handwritten digits [...] has a training set of 
60,000 examples, and a test set of 10,000 examples.”, traduzindo e complementando: 
o MNIST é um banco de dados composto por apenas dígitos manuscritos que tem o 
objetivo de auxiliar o treinamento de sistemas de processamento de imagens e conta 
com 60.000 exemplos para treino e 10.000 exemplos para teste. Com esse conjunto 
de treino foi obtido uma margem de acerto do treino de 0.97 e do teste de 0.96, ou 
seja, 97% e 96% respectivamente, uma margem bastante alta, porém por se tratar de 
apenas dígitos é compreensível que o algoritmo consiga identificar os caracteres de 
uma maneira mais eficiente. Esse treino com o MNIST nos ajudou a entender como 
o processo funciona de um modo geral, desde o tratamento das amostras, até moldá-
-las de forma necessária para obter os resultados desejados. 

Após o treino com o MNIST, fomos atrás de uma amostra que fosse composta 
também com letras, e não apenas de numerais. Curiosamente, o MNIST faz parte de 
um conjunto de amostras manuscritas, conhecida como EMNIST. Ela é composta 
por diversos grupos de caracteres distintos, uma delas é a MNIST, e a amostra esco-
lhida para avançarmos na pesquisa foi a EMNIST balanced, por possuir aproxima-
damente a mesma quantidade de exemplos para cada caractere, que são: “0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, 
b, c, d, e, f, g, h, n, q, r, t”. O motivo de não existirem algumas letras minúsculas é por 
serem parecidas com sua forma minúscula, como o “S” e o “s”. Tivemos que modificar 
algumas partes do código: no EMNIST as imagens vêm rotacionadas, então é neces-
sário um tratamento para que elas sejam endireitadas, criamos também um modelo, 
que é nada mais que uma maneira de explicitar como queremos que o treino seja 
realizado. À medida que fomos atualizando o código, o tempo gasto no treino variou 
entre 4 até 12 horas aproximadamente, porém vale ressaltar que o tempo de treino 
não é diretamente proporcional a sua eficácia, por exemplo: o treino mais longo fez 
com que o resultado se “viciasse” em ler a maioria das imagens como se fossem “X’s”. 

Depois de realizar os testes, confirmaremos a veracidade do modelo treinado 
com exemplos um pouco mais reais, para isso escrevemos alguns caracteres no Paint 
(software para criação de desenhos e edição de imagens), salvamos a imagem e roda-
mos no algoritmo. Suas conclusões foram satisfatórias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente temos exemplos das imagens tratadas através do algoritmo desen-
volvido:
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Figura 1: Redação - Imagem Original

Fonte: Fornecido pelo Orientador

Figura 2: Redação - Imagem Tratada 1

Fonte: Imagem do autor
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Figura 3: Redação - Imagem Tratada 2

Fonte: Imagem do autor

Figura 4: Redação - Imagem Tratada 3

Fonte: Imagem do autor
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A maior diferença entre o resultado do tratamento nessas três imagens é que 
foi optado por deixar a primeira imagem com menos ruídos, logo suas letras ficaram 
mais claras, e na segunda, escurecer tais letras resultou em um aumento do ruído, 
já a terceira tem a imagem mais limpa, porém as letras ficaram mais apagadas, difi-
cultando o reconhecimento de seus caracteres. Em ambas as imagens, as linhas da 
folha continuaram presentes, fazendo necessário um aprofundamento para que seja 
possível retirá-las. Nos testes do MNIST, esses foram os resultados:

Figura 5: Epochs MNIST

Fonte: Imagem do autor

“Epoch” mostra qual iteração está sendo representada. “Accuracy train” é a pre-
cisão do treino, e “accuracy test” é a precisão do teste. Esses valores são uma média 
da porcentagem de certeza que o algoritmo tem em relação a leitura de cada número. 
Por exemplo:
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 Figura 6: Epoch 0 MNIST

Fonte: Imagem do autor

Na primeira iteração, o algoritmo tinha 98,9% de certeza que o número [7.] era um 
7. Como podemos ver na nona linha, ele tinha 24,7% de certeza que o número [5.] era 
um 6. Esse valor tende a aproximar-se de 100% à medida que os treinos são efetuados.

A fi gura a seguir demonstra a evolução do treino do algoritmo do EMNIST e de 
sua validação durante o processo de treinamento. 

 Figura 7: Treino e Validação EMNIST

Fonte: Imagem do autor

 



469

Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Podemos concluir que à medida que o erro diminui, a precisão da predição do 
caractere aumenta, sempre tendendo à 1.0, ou seja, 100% dos casos de treino/valida-
ção.

O trecho de código a seguir tem como objetivo pegar um caractere específi co e 
verifi car como ele é reconhecido pelo modelo treinado.

 Figura 8: Trecho de código EMNIST

Fonte: Imagem do autor

Essa é a imagem selecionada:

 Figura 9: Imagem selecionada EMNIST

Fonte: Imagem do autor

Agora o trecho de código que analisa a letra escolhida, e sua predição:
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 Figura 10: Trecho de código EMNIST 2

Fonte: Imagem do autor

O “Y” representa como essa imagem foi reconhecida e 34 é sua posição na lista 
a seguir, já comentada anteriormente, lembrando que a lista começa no 0 e vai até o 
47: “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, 
V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, n, q, r, t”.

Nesse exemplo podemos concluir que de fato o algoritmo está reconhecendo os 
algoritmos presentes em sua amostra de teste.

Vamos então testar com letras escritas manualmente. O teste foi feito com a 
imagem a seguir:

 Figura 11: Imagem para teste EMNIST

Fonte: Imagem do autor

Após aplicarmos um trecho de código, nos é apresentado essa imagem, demons-
trando as áreas encontradas que contém um símbolo:

 Figura 12: Imagem das áreas EMNIST

Fonte: Imagem do autor

Com o uso de mais algumas linhas de código, conseguimos obter a leitura do 
algoritmo em relação à imagem anterior:
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 Figura 13: Identifi cação do algoritmo EMNIST

Fonte: Imagem do autor

E essa foi sua predição:

 Figura 14: Predição do exemplo EMNIST

Fonte: Imagem do autor

Com isso podemos analisar que o algoritmo funciona inclusive com letras ma-
nuscritas, que era um objetivo a ser alcançado. Porém com alguns acertos a serem 
feitos ainda, como podemos ver com predição da letra “I”, que por ser escrita com 
uma certa deformação acabou sendo lida como um “D”, e a letra “O” que foi lida 
como “0”, mas por conta de sua extrema semelhança é complicado afi rmar que isso 
foi um erro do código.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infelizmente, até o momento, não fomos capazes de cumprir o que foi proposto 
(falta armazenar as palavras em um banco de dados) e o motivo disso foi principal-
mente a etapa de treinamento do algoritmo, que terminou sendo mais complexo que 
o esperado. Mas uma vez que essa etapa apresenta resultados satisfatórios, podemos 
pensar em avançar com a pesquisa.

Os resultados adquiridos durante essa trajetória foram compatíveis com o espe-
rado, já que pelo grau de dificuldade é compreensível que não se obtenha um método 
ou uma abordagem que funcione em todos os casos, pelo motivo de haver diversas 
variáveis e formas de serem manipulados.
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RESUMO 

O crossfit® é uma modalidade que possui métodos de treinamento com movi-
mentos funcionais e esportivos em alta intensidade, portanto, acaba gerando 
uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio formadas no organis-
mo desses indivíduos, fazendo com que os mesmos gerem um estado de estresse 
oxidativo, posteriormente levando a lesões e danos musculares. Portanto, se faz 
necessário um método preventivo para a redução deste estresse oxidativo. O 
objetivo foi o de avaliar o efeito do consumo de suco de uva sobre a recuperação 
da dor de praticantes de crossfit®. O presente estudo é de caráter transversal, du-
plo cego, randomizado com controle. O estudo foi realizado no Box de crossfit® 
It’s Time® em Santos-SP. Fizeram parte do estudo 12 praticantes de crossfit®, de 
ambos os sexos, com idade média de 27,25±4,35 anos. Em relação aos resul-
tados da escala de esforço e de dor não houve diferença significativa entre os 
grupos. O presente estudo não apresentou mudanças significativas na escala de 
dor e esforço com a ingestão de suco de uva integral e bebida placebo. 

PALAVRAS-CHAVE

Suco de uva, Crossfit®, Estresse Oxidativo.

1. INTRODUÇÃO

O crossfit® é uma modalidade com movimentos funcionais e esportivos em 
alta intensidade, envolvendo uma mistura de vários exercícios sincronizados, como 
ginástica, levantamento de peso, levantamento olímpico, corrida, remo e atividades de 
resistência (FREITAS et al., 2012; WEISENTHAL et al., 2014). Para que o indivíduo 
alcance o objetivo geral, o crossfit® visa realizar movimentos funcionais constantes e 
variados, de alta intensidade e com pouco tempo de recuperação, promovendo o con-
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dicionamento do indivíduo (PAINE et al., 2010). No entanto, as realizações frequentes 
de exercícios físicos de alta intensidade ou exaustivos são bem descritos na literatura 
científica como potenciais geradoras de espécies reativas de oxigênio (EROs) podendo 
aumentar a suscetibilidade a lesões, promover a fadiga crônica e o overtraining (CÓR-
DOVA e NAVAS, 2000; SILVEIRA, 2004; SOUZA JR. et al., 2005). Podemos então cor-
relacionar que o crossfit®, quando praticado de forma desenfreada e com o excesso de 
treino, é capaz de prejudicar o organismo do indivíduo em diversos aspectos, gerando, 
inclusive, prejuízos maiores como lesões. Isso ocorre em função do número exacerbado 
de espécies reativas de oxigênio formadas no organismo desses indivíduos, fazendo 
com que o desempenho e recuperação sejam comprometidos. Por esse motivo, se faz 
necessário um método preventivo para a redução de EROs (BIANCHI e ANTUNES, 
1999; SANTOS, et al., 2018). A modalidade recomenda que uma dieta rica em an-
tioxidantes pode ser uma importante estratégia capaz de garantir proteção ao sistema 
biológico contra os processos gerados a partir de reações oxidativas (BUENO et al., 
2016). Esses antioxidantes têm como finalidade manter o processo de oxidação em ní-
veis normais no organismo impedindo danos, lesões e como boa estratégia, melhorar o 
desempenho e a recuperação dos praticantes de crossfit®. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O estudo é de caráter longitudinal, duplo cego, randomizado, com placebo e 
foi realizado no box de Crossfit® It’s time da cidade de Santos. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Católica de Santos sob parecer nº 
3.256.609 no ano de 2018. Participaram do estudo 12 praticantes de ambos os sexos, 
com idade média de 27,25±4,35 anos. Foi aplicado um breve questionário com o intuito 
de entendermos melhor sobre os horários de treinos, uso de suplementos, e padrão ali-
mentar. A medida de massa corporal (kg) foi coletada através de uma balança digital. A 
estimativa do percentual de gordura corporal foi realizada a partir das medidas de sete 
dobras cutâneas e pela equação de Jackson e Pollock (JACKSON E POLLOCK, 1978). 
O estudo durou dez dias. Ao longo das duas semanas (segunda a sexta) os participantes 
foram divididos randomicamente em dois grupos: suco de uva e placebo. A ingestão 
das bebidas foi realizada diariamente, com 300 ml de cada bebida. O suco de uva ofer-
tado foi um suco integral de mercado rico em antioxidantes, enquanto a bebida placebo 
foi um suco em pó, artificial, sabor uva, e sem qualquer antioxidante. Os indivíduos 
foram divididos randomicamente em dois grupos. A ordem de participação no teste 
foi definida por sorteio, de maneira que cada indivíduo foi seu próprio controle. Os 
indivíduos realizaram dez treinos em dez dias – um treino por dia, workout of the day 
(WOD), orientados por seu técnico em duas ocasiões distintas, na primeira ocasião um 
número de participantes fez a ingestão da bebida teste (suco de uva) e posteriormente 
da bebida placebo, o mesmo ocorreu com o restante dos participantes, porém de forma 
inversa em relação às bebidas. Antes do início de cada dia de exercício os voluntários 
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responderam a escala de dor (EVA) referente à dor muscular tardia, bem como uma 
escala de esforço após o final de cada sessão de treino. Os dados foram tabulados em 
planilha do Software Excel®, versão 2010, e dispostos em tabelas, considerando-se nú-
meros absolutos e proporções (Análise descritiva). Os dados estão apresentados como 
média e desvio padrão. Foi utilizada análise de variância (ANOVA) de uma via para 
detectar diferenças intergrupos. Foi aceito nível α≤,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 12 praticantes de Crossfit®, sendo 5 atletas do sexo 
feminino e 5 atletas do sexo masculino, maiores de 18 anos, com idade média de 
27,25±4,35 anos.

Tabela 1 – Caracterização da amostra

Dados apresentados em média±desvio-padrão. Legenda: kg = quilogramas; m = metros.

Analisando a Tabela 1, os atletas apresentam estatura média de 1,67±0,8 cm, 
com massa corporal 57,82 ± 10,20 kg e percentual de gordura de 15,84±9,4 %.

Na Tabela 2 são apresentados os resultados do consumo alimentar de energia, 
macro e micronutrientes dos atletas.

Tabela 2 – Consumo alimentar de energia, macro e micronutrientes

Dados apresentados em média±desvio-padrão.

 MÉDIA DP 

Idade (anos) 27,25 ± 4,35 

Massa corporal (kg)  57,82 ±10,20 

Estatura (m) 1,67 ±0,08 

% Gordura Corporal 15,84 ±9,4 

 

  Grupo Recomendação 
Quantidade de pessoas 

abaixo da recomendação 

Energia (kcal) 1832,53±561,101     

Carboidratos (g/kg) 2,59±0,92 6-10g/kg 12 

Proteínas (g/kg) 1,95±0,84 1,2-2,0g/kg 1 

Lipídeos (g/kg) 0,98±0,68 25-30% 4 

Manganês (mg) 3,20±2,55 2,3mg 6 

Vitamina C  122,90±149,02 90mg 7 

Selênio (mcg) 181,58±278,56 55 mcg 4 

Vitamina E (mg) 12,03±6,26 15 mg 9 
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Na Figura 1 é descrita a média da análise da escala visual analógica de dor dos 
grupos.

Figura 1. Análise da escala visual analógica de dor. Todos os dados apresentados como média±DP.

Na Figura 2 é descrita a média da análise da escala de percepção subjetiva de 
esforço dos grupos.

Figura 2. Análise da escala de percepção subjetiva de esforço. Todos os dados apresentados como 
média±DP.

Estudos têm demonstrado frequentemente que o exercício físico produz espé-
cies reativas de oxigênio (ERO). A produção de ERO provocada pelo exercício é uma 
marcante via de sinalização para provocar adaptações ao treinamento. No entanto, 
a produção excessiva de EROS também está relacionada a um resultado prejudicial 
para as células e tecidos, acarretando a uma peroxidação lipídica e proteica (CARNE-
VALE et al., 2014). Os efeitos positivos ou negativos causados pelo estresse oxidativo 
estimulado pelo exercício físico, vai depender da concentração de EROs, o tempo da 
exposição e do status de treinamento do atleta (NOCELLA et al., 2019). Os EROs for-
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mados na execução da contração muscular são capazes de causar fadiga muscular e 
estão relacionados à lesão muscular. Também é possível que a redução da força mus-
cular prolongada, esteja associada em alguns aspectos com os EROs (CUNHA et al., 
2006; TIDUS, 1998). Além disso, estudos mostram que o exercício físico exaustivo 
está relacionado a uma redução nas células imunes, possivelmente devido à apoptose 
de leucócitos (TUAN et al., 2008). 

A escala de percepção subjetiva de esforço de Borg (PSE), é um instrumento 
utilizado como forma de monitorar a intensidade do exercício e mensurar a sensação 
do esforço físico do indivíduo de maneira não invasiva e com baixo custo financeiro. 
É de extrema importância a forma como o indivíduo classifica o esforço realizado, 
frente ao real desempenho, podendo ser, portanto, uma excelente ferramenta para 
categorizar o desempenho e para a prescrição mais exata do exercício (KAERCHER 
et al., 2019).

Ao analisar a Figura 2, representada pela escala de esforço (PSE), observamos 
que não houve diferenças significativas do suco integral para o suco placebo. Nós 
hipotetizamos que a baixa ingestão de macro e micronutrientes na dieta do partici-
pante possa ter influenciado na escala de esforço. Ainda, outros estudos avaliando 
desempenho e marcadores de lesão celular podem elucidar melhor nosso entendi-
mento se a ingestão do suco de uva possui uma quantidade pouco significativa na 
dieta dos praticantes de Crossfit®.

A escala de dor utilizada é composta por uma escala com duas marcações na 
qual um dos lados está escrito ‘’sem dor’’ e no outro ‘’dor máxima’’. Para que o atleta 
mensure a dor, o músculo é apalpado e alongado (LODO et al., 2013). 

Assim como a escala de esforço, a escala de dor (EVA), apresentada na Figura 1, 
também não obteve diferenças entre o suco integral e o suco placebo e acreditamos 
que possa ter ligação com a escala de esforço e excesso de treino. Além disso, acre-
ditamos que o suco possa ter auxiliado, mas não tenha sido o suficiente para melhor 
relação ‘’esforço x dor x treino intenso’’.

Na literatura, encontramos diferentes resultados, como o estudo de TOSCA-
NO e colaboradores (2015), que avaliaram os efeitos do consumo do suco de uva 
no estado de humor em corredores recreacionais. A fim de estudar alterações físicas 
e psicológicas que contribuem para a diminuição do rendimento (overtraining), os 
pesquisadores selecionaram 28 corredores distribuídos randomicamente em grupos 
de suco de uva (GSU) e grupo controle (GC). Foi realizado uma avaliação nutricio-
nal (composição corporal e inquéritos alimentares) e psicométrica (Profile of mood 
states – POMS). Os corredores foram suplementados com 10ml/kg/dia ou bebida de 
carboidrato sabor uva durante 28 dias consecutivos. Nos dias 14º e 28º os voluntá-
rios foram submetidos às mesmas avaliações do início do estudo. Os resultados de 
perturbação de humor inicialmente foram de GSU 92,8±3,7 contra 94,5±4,5 ao final 
do estudo (p=0,74), enquanto GC iniciou com 98,0±3,6 e terminou com 93,9±2,9 
(p=0,42) e os autores concluíram que a suplementação com suco de uva integral não 
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alterou a autopercepção de estresse nos atletas.
Apesar de não encontrarmos diferenças entre o suco de uva integral e o suco 

de uva placebo, existem na literatura resultados diferentes. KUNTZ e colaborado-
res (2014), realizaram um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 
cruzado para investigar o efeito da uva em parâmetros voltados à oxidação e à infla-
mação de 30 voluntárias saudáveis. As participantes consumiram 330 ml de bebidas: 
placebo contendo 8,9 mg de antocianinas, suco contendo 983,7 mg de antocianinas 
e o smoothie contendo 840,9 mg de antocianina, durante 14 dias. Antes e depois de 
cada intervenção, foram coletadas amostras de sangue e urina de 24h. Foi possível 
verificar aumento significativo nas atividades da superóxido dismutase (SOD) e ca-
talase plasmáticas após a ingestão de bebidas ricas em antocianinas e ao analisar a 
ingestão do placebo não houve nenhum aumento. A atividade da glutationa peroxi-
dase e do SOD eritrocitária não foram afetas. Concluindo que a ingestão de bebidas 
ricas em antocianinas melhora a capacidade das enzimas antioxidantes, garantindo 
proteção ao organismo contra estresse oxidativo. 

Algumas limitações do estudo devem apresentar destaques, como o número 
reduzido de indivíduos, uma vez que trabalhamos somente com indivíduos que pra-
ticam treinos de planilhas, o que torna mais difícil o recrutamento de um grande 
número de sujeitos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo não apresentou mudanças significativas na escala de dor e es-
forço com a ingestão de suco de uva integral e o suco de uva placebo. Assim, os dados 
coletados neste trabalho, apontam a necessidade de se realizar novos estudos com a 
suplementação de suco de uva e indicadores sanguíneos, para melhores resultados 
sobre o consumo de antioxidantes e sua influência na recuperação.
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