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APRESENTAÇÃO 

 

 

Saudamos a todos os acadêmicos (as) ouvintes e participantes da II Jornada de Iniciação 

Científica e Tecnológica da Faculdade de Iporá. A realização desta edição foi um grande 

desafio, devido à pandemia do COVID-19 e suas consequências físico-sociais. Algumas 

perguntas surgiram durante o planejamento do evento. Afinal, como manter a interatividade e 

a conectividade das apresentações de forma remota? Como montar uma equipe de avaliadores 

e cooperadores voluntários? Onde buscar motivação para realizar um evento desta proporção 

em meio a um cenário tão adverso? 

Não foi fácil. O segredo, certamente, repousa no trabalho em equipe e na convocação de 

pessoas comprometidas com a pesquisa e com o desejo de contribuir com a formação dos 

estudantes. Ver nos olhos dos apresentadores de trabalho a alegria de defender sua pesquisa 

para uma banca de avaliadores tem sido uma experiência fantástica. 

Neste livro são listados e apresentados os trabalhos aprovados pela comissão de 

avaliadores do evento; registramos ainda a avaliação do evento realizada pelos participantes na 

última seção. 

Por fim, a de se registrar gratidão a Deus pelo fôlego de vida e a todos os parceiros que 

contribuíram para a realização deste evento. Temos por certo que muitos acadêmicos foram 

marcados positivamente pelas interações acadêmicas promovidas ao longo deste evento. 
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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes coberturas vegetais sobre o 

crescimento e produção de biomassa de milho para produção de silagem em sistema de cultivo 

irrigado por gotejamento. O experimento foi conduzido durante o ano agrícola de 2019, em um 

Neossolo quartzarênico argiloso, na área experimental da Fazenda Escola da IF Goiano 

Campos-Iporá. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo 

cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos empregados foram: T1) Área em pousio, 

T2) Crotalária, T3) Mavuno, T4) Lab-lab, T5) Aries. Aos 28 dias e 62 dias após emergência 

(DAE) foram feitas as avaliações de altura, diâmetro do colmo, área foliar. Os resultados foram 

submetidos a análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de significância. Os adubos verdes 

apresentaram diferença no desenvolvimento do milho quando comparados com área em pousio, 

os adubos verdes que apresentaram maiores efeitos foram o capim Mavuno e a Crotalária. 

Palavras-chave: Zea mays L., Capim Mavuno, Crotalária spectabilis 

 

GREEN MANURES AND THEIR AFFECTS IN THE IRRIGATED CORN 

UNDER NO-TILLAGE SYSTEM 

 

Abstract: The objective of the work was to evaluate the effect of different green manure on the 

growth and production of corn biomass for silage production in the drip irrigated cultivation 

system. The experiment was carried out during the 2019 agricultural year, in a Neossolo 

quartzarênico argiloso in the experimental area at Farm School of IF Goiano Campos-Iporá. 

The experimental plot used was randomized blocks, with five treatments and four replications. 

The treatments used were: T1) Fallow, T2) Crotalária, T3) Mavuno, T4) Lab-lab, T5) Aries. At 

28 and 62 days after emergence (DAE) height, stem diameter, leaf area were evaluated. The 

results were subjected to analysis of variance and Tukey's test at 5% significance. The green 

manures difference in the development of the corn when compared with fallow area, the green 

manures that dissipate the greatest effects were Mavuno grass and Crotalária. 

Keywords: Zea mays L., Mavuno grass, Crotalária spectabilis 

 

INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é uma das principais culturas cultivadas no mundo, sendo o Brasil 

o terceiro maior produtor, ficando atrás somente da China e dos EUA que representam 58,9% 

da produção mundial de milho. O cereal apresenta importância em diferentes segmentos como 

na alimentação humana e, principalmente animal (CONTINI et al., 2019).  

Segundo Coelho & França (1995), a fertilidade do solo é um dos principais fatores 

responsáveis pela produtividade da cultura, sendo o adubo verde uma alternativa para melhorar 

as condições físicas, químicas e biológicas do solo. A adição regular de adubos verdes contribui 

para a conservação do solo e da água, melhorando principalmente a estrutura do solo, 

possibilitando maior penetração do sistema radicular (IGUE, 1984), também reduz os custos 

com adubação mineral, promovendo o aumento da atividade biológica do solo (HERNANI et 
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al., 1995). A adubação verde com leguminosas proporciona vantagens, como a economia com 

fertilizantes nitrogenados, maior rendimento por área, e devido o sistema radicular profundo 

ajuda a descompactar o solo e realizar a simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Já o 

uso de gramíneas na adubação verde proporciona uma grande quantidade de fitomassa 

melhorando vários aspectos físicos e químicos do solo além de promover uma baixa geminação 

de plantas daninhas à área cultivada (SEVERINO et al., 2001).  

A irrigação tem como finalidade possibilitar o alcance da máxima produção às culturas, 

por se tratar de uma prática que fornece água as culturas, atendendo suas exigências hídricas 

sem desperdício. A importância do uso adequado do sistema de irrigação é diminuir as perdas 

de água (BERNARDO et al., 2019). A irrigação tem influência nas culturas mesmo em épocas 

chuvosas, pois possibilita a garantia de produção, caso ocorra um veranico em um estágio 

fenológico sensível ao déficit de água, ou ainda devido à baixa capacidade de retenção de agua 

do solo o que pode promover o déficit hídrico da cultura mesmo em período chuvoso (RIBEIRO 

et al., 2009).  

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes coberturas vegetais sobre o 

crescimento e produção de biomassa de milho para produção de silagem em sistema de cultivo 

irrigado por gotejamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2019 no campo experimental da Fazenda 

Escola da IF Goiano Campus Iporá (16º25’29” S, 51º09’04” W e altitude de 584 m). O solo da 

área foi classificado como Neossolo quartzarênico argiloso (EMBRAPA,2013). O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com cinco tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos foram: T1- Área em pousio (testemunha); T2 - Cultivo de 

leguminosa crotalária (Crotalaria spectabilis); T3 - Cultivo de capim Mavuno (Híbrido de 

Urochloa brizantha e Urochloa Ruziziensis); T4 - Cultivo de leguminosa Lab-lab (Dolichos 

lablab; T5 - Cultivo de capim Aries (Panicum maximum Jacq). Todos os tratamentos tiveram 

o feijão-comum (Phaseolus vugaris L) como cultivo precedente.  

A semeadura dos adubos verdes foi realizada no dia 15 de fevereiro de 2019. Setenta dias 

após a emergência das plântulas de adubo verde, foi aplicado herbicida glifosato. Em seguida, 

15 dias após a aplicação do herbicida, foi realizada a semeadura do feijão-comum (Phaseolus 

vugaris L), cultivar Pérola, sendo este, colhido 90 dias após a semeadura. Permanecendo a área 

em pousio até a semeadura direta do híbrido de milho B2620PWV sobre a palhada, que 

aconteceu no dia 03 de outubro de 2019. Foi estabelecido uma população de 60.000 plantas por 

ha-1.   

O ciclo da cultura do milho se desenvolveu em distintos períodos climáticos, uma parte 

no período seco e outra em período chuvoso, sendo assim foi utilizado um sistema de irrigação 

por gotejamento para controle da lâmina de irrigação e suprimento do volume hídrico da cultura 

do milho. Após 15 dias após a semeadura, iniciou-se o manejo da irrigação no qual foram 

utilizados alguns parâmetros como: o Coeficiente da cultura (Kc), coeficiente de cobertura (Kr) 

e fator de depleção da água no solo (f). Os coeficientes da cultura foram os recomendados por 

Pegorare et al. (2009), os Kr utilizados foram os recomendados por Albuquerque e Maeno, 

(2007). Para a realização do cálculo do tempo de irrigação eram coletadas as leituras de 

temperatura máxima e mínima, por meio de um termômetro, em seguida era lida a pluviosidade 

diária por meio de um pluviômetro. A evapotranspiração de referência (ET0) era calculada por 

meio da equação de empírica de Hergreaves-Samani (1985). 

Nos estádios fenológicos V4 (28 DAE) e V8 (62 DAE), foram avaliados a altura de 

plantas, diâmetro do colmo e área foliar. A altura de plantas foi medida da base da planta rente 

ao solo até folha +1, com o auxílio de uma fita métrica. O diâmetro do colmo foi medido na 

base do caule, cerca de 4 cm do solo com auxílio de um paquímetro digital, e os dados expressos 
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em milímetros. A área foliar, foi determinada com a medição da largura e comprimento das 

folhas de milho, sendo esta multiplicada pelo fator índice de correção de 0,75. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa de análise estatística SISVAR 

(FERREIRA, 2011).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os efeitos das plantas de cobertura sobre os componentes morfológicos da cultura do 

milho podem ser observados na Tabela 1, no qual ao analisar os dados da avalição realizada 

aos 28 DAE (dias após a emergência), observa-se que todos os tratamentos diferenciaram do 

solo em pousio com médias superiores em todos as variáveis analisadas. Para a altura da planta 

os adubos verdes apresentaram diferença estatística dos outros tratamentos foram o capim 

Áries, com maior média, seguido do capim Mavuno e da Crotalária. Para área foliar a Crotalária 

apresentou maiores médias quando comparada com os outros tratamentos e para o diâmetro do 

colmo o capim Mavuno apresentou maior média, seguido da Crotalária. Nota-se que nesta 

primeira avaliação a Crotalária e o capim Mavuno foram destaque. 

 

Tabela 1. Médias da altura da planta (cm), número de folhas verdes (NFV), diâmetro do colmo 

(mm) e área foliar (cm2) do milho plantado em sucessão a diferentes plantas de cobertura aos 

28 dias após emergência (DAE) 

Tratamentos 
Planta Colmo Folha 

Altura Diâmetro Área foliar 

                                           28 DAE 

Aries 22,65 c 20,20 bc 174,17 bc 

Lab-lab 16,58 b 18,70 b 146,78 ab 

Mavuno 20,82 c 22,51 c 211,24 bc 

Crotalária 20,77 c 21,51 c 215,90 c 

Testemunha 12,48 a 15,17 a 98,85 a 

Média 18,63 19,58 169,39 

CV (%) 23,93 18,77 18,04 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Os valores mostrados na Tabela 2 são referentes à avaliação realizada aos 62 DAE. Em 

relação as variáveis altura da planta e diâmetro do colmo, todas os tratamentos diferiram do 

solo em pousio, com médias superiores.  

Para altura de planta o capim Mavuno, Lab-lab e a Crotalária apresentaram médias 

superiores aos outros tratamentos, em ordem decrescente. Para a variável diâmetro do colmo os 

tratamentos não diferenciaram entre si. Em relação a área foliar a Crotalária apresentou média 

superior e diferença estatística quando comparada aos outros adubos verdes avaliados. 

Albuquerque et al. (2013) ao analisar os componentes morfológicos do milho verificou 

diferenças significativas na área foliar do milho utilizando a Crotalária como planta de 

cobertura. 
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Tabela 2. Médias da altura da planta (cm), número de folhas verdes (NFV), diâmetro do colmo 

(mm) e área foliar (cm2) do milho plantado em sucessão a diferentes plantas de cobertura aos 

62 dias após emergência (DAE) 

Tratamentos 
Planta Colmo Folha 

Altura Diâmetro Área foliar 

                                  62 DAE 

Aries 200,90 b 21,73 b 644,50 a 

Lab-lab 216,54 c 20,96 b 669,25 a 

Mavuno 225,40 c 21,68 b 720,50 a 

Crotalária  216,25 c 22,07 b 857,75 b 

Testemunha 165,41 a 18,20 a 969,00 c 

Média 205,02 20,91 772,20 

CV (%) 8,76 17,69 5,22 
Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Ao longo das avaliações os adubos que mais se destacaram foram a Crotalária e o 

Mavuno. A maioria dos trabalhos encontrados na literatura apontam as leguminosas como 

adubos verdes com maior influência no desenvolvimento das culturas devido a liberação do 

nitrogênio pelos rizóbios (ALMEIDA et al., 2008). O Mavuno ter se destacado não é um 

resultado comum de ser encontrado, o que pode ser explicado, pelo fato de o milho ser irrigado, 

mantendo-se a umidade do solo sempre na capacidade de campo. Solos com maiores umidades 

aceleram a decomposição da matéria orgânica e consequentemente antecipa a relação C/N 

(CALVO et al, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

Os adubos verdes apresentaram diferença no desenvolvimento do milho quando 

comparados com área em pousio. O uso da irrigação foi imprescindível para a boa resposta das 

avaliações observadas no milho pelo uso do capim Mavuno. A Crotalária apresentou bom 

desempenho neste primeiro ano de estudo e mais pesquisas precisam ser feitas para confirmar 

o bom desempenho na área experimental. 

 

REFERÊNCIAS  

ALBUQUERQUE, P. E. P.; MENO, P. Requerimento de água das culturas para fins de 

dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação localizada. Embrapa Milho e Sorgo, Sete 

Lagoas, MG, v.1, 2007, 78 p. 

 

ALBUQUERQUE, A. W., SANTOS, J. R., MOURA FILHO, G. E REIS, L. S. Plantas de 

cobertura e adubação nitrogenada na produção de milho em sistema de plantio direto. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.17, n.7, p.721–726, 

2013.  

 

ALMEIDA, V. P.; ALVES, M. C.; SILVA, E. C.; OLIVEIRA, S. A. Rotação de culturas e 

propriedades físicas e químicas em Latossolo vermelho de cerrado sob preparo convencional e 

semeadura direta em adoção. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 32, n. 3, p. 

1227- 1237, 2008.  

 

BERNARDO, S; MANTOVANI, E.C.; SILVA, D.D.; SOARES, A.A. Manual de irrigação. 9ª 

edição. Atualizada e ampliada. Viçosa: UFV, Editora UFV, 2019, 545 p. 

 



 

 

15 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

CALVO, C. L.; FOLONI, J. S. S.; BRANCALIÃO, S. Produtividade de fitomassa e relação c/n 

de monocultivos e consórcios de guandu-anão, milheto e sorgo em três épocas de corte. 

Bragantia, Campinas, v.69, n.1, p.77-86, 2010.  

 

COELHO, A.M.; FRANÇA, G.E. Seja o doutor do seu milho. Nutrição e Adubação. Sete 

Lagoas-MG, 1995, 9 p.   

 

CONTINI, E.; MOTA, M. M.; MARRA, R.; BORGHI, E.; MIRANDA, R. A. de; SILVA, A. 

F. da; SILVA, D. D. da; MACHADO, J. R. de A.; COTA, L. V.; COSTA, R. V. da; MENDES, 

S. M. Milho: caracterização e desafios tecnológicos. Brasília, DF: Embrapa; Sete Lagoas: 

Embrapa Milho e Sorgo, 2019. 45 p.  

 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisas de 

Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, Embrapa Produção de Informação, 4. ed. 

Brasília, DF, 2018, 317 p. 

 

FERREIRA, D. F. Sisvar: a guide for its bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência 

e Agrotecnologia, Lavras, v. 38, n. 2, p. 109-112, 2014.  

 

HARGREAVES, G. L.; SAMANI, Z. A. Reference crop evapotranspiration from temperature.  

Basin.  Journal of the Irrigation and Drainage Division-ASCE, New York, v. 111, n. 1, p. 

113-124. 1985.  

 

HERNANI, L.C.; ENDRES, V.C.; PITOL, C.; SANTON, J.C. Adubos verdes de 

outono/inverno no Mato Grosso do Sul. Dourados: Embrapa-CPAO, 1995. 93p.  

 

IGUE, K. Dinâmica da matéria orgânica e seus efeitos nas propriedades do solo. ADUBAÇÃO 

verde no Brasil. Campinas: Fundação Cargill, 1984. 232-267 p.  

 

LÁZARO, R.L. et al Produtividade de milho cultivado em sucessão à adubação verde. 

Agropec. Goiânia, v. 43, n. 1, p. 10-17, 2013. 

SEVERINO, F.J.2 CHRISTOFFOLETI, P.J. Efeitos de quantidades de fitomassa de adubos 

verdes na supressão de plantas daninhas. Planta Daninha, Viçosa, v.19, n.2, p.223-228, 2001. 

 

PEGORARE, A.B.; FEDATTO, E.; PEREIRA, S.B.; SOUZA, L.C.F.; FIETZ, C.R. Irrigação 

suplementar no ciclo do milho “safrinha” sob plantio direto. Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.13, n.3, p.262–271, 2009. 

 

RIBEIRO, E. G., FONTES, C.A.A.; PALIERAQUI, J.G.B.; MARTINS, C.E., CÓSER, A.C.; 

SANT’ANA, N.F. Influência da irrigação, nas épocas seca e chuvosa, na produção e 

composição química dos capins napier e mombaça em sistema de lotação intermitente. Revista 

Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v.38, n.8, p.1432-1442, 2009.  

 

  



 

 

16 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

AGRICULTURA FAMILIAR: O RECORTE DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE SANCLERLÂNDIA – GO 

 

Eloiza Romeiro Cunha1, Eunice dos Santos Silva2, Laila Jordana Faustino Santos3, Valéria 

Lima Silva4, Paulo Alberto Cunha5 

 
1 Orientadora, Ma. em Desenvolvimento Rural Sustentável e Profa. do Instituto Federal Goiano Campus Iporá-GO, e-mail: 
eloiza.cunha@ifoiano.edu.br. 
2 Graduanda do curso de Tecnologia em Agronegócio, Instituto Federal Goiano Campus Iporá-GO, e-mail: eunicedossantos123@gmail.com. 
3 Graduanda do curso de Tecnologia em Agronegócio, Instituto Federal Goiano Campus Iporá-GO, e-mail: lailajordana264@gmail.com. 
4 Graduanda do curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, IFG, e-mail: valeria.silva21@hotmail.com. 
5 Docente da Faculdade de Iporá, e-mail: pauloalbertocunha@gmail.com.  

 

Resumo: A agricultura familiar é a base da economia mundial, responsável pela produção de 

alimentos primários, provém principalmente de pequenos produtores rurais, as atividades 

desenvolvidas nas propriedades são essencialmente compostas por familiares, e só podem 

empregar um funcionário. Do orçamento do governo usado para comprar alimentos para as 

escolas, 30% deveriam ser usados para comprar produtos oriundos da produção familiar. Neste 

sentido o intuito deste trabalho é analisar o impacto do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) exerce na agricultura familiar. Tendo como objetivo analisar o processo de 

compra e venda de produtos fornecidos por pequenos produtores de Sanclerlândia-GO para 

escolas municipais. Para a produção deste trabalho e obtenção de maior aproximação com o 

tema proposto, foram utilizados métodos de pesquisa de caráter exploratório e aplicação de 

questionário para atingir os objetivos mencionados. 

Palavras-chave: Políticas públicas. Segurança alimentar. Sustentabilidade. 

 

FAMILY AGRICULTURE: THE CUT OF THE NATIONAL SCHOOL FOOD 

PROGRAM (PNAE) IN THE SUPPLY OF MUNICIPAL SCHOOLS IN 

SANCLERLÂNDIA – GO 

 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the influence that the National School Feeding 

Program (PNAE) has on family farming. It also aims to analyze how the buying and selling 

process of products supplied by small producers to the municipal schools of Sanclerlândia - GO 

works. Family farming consists of family work and the reconciliation of management and work. 

The activities carried out within the property should be performed mostly by family members, 

with the possibility of hiring only one employee. Of the government budget dedicated to the 

purchase of food in schools, 30% should be applied to the purchase of products from family 

production. For the development of this article, exploratory research methods were used to get 

closer to the proposed theme, and the application of a questionnaire to achieve the mentioned 

objectives. 

Keywords: Public policy. Food security. Sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

Agricultura familiar é realizada em pequenas e médias propriedades rurais, as atividades 

são exercidas pela mão de obra familiar. O regime familiar busca sanar as necessidades da 

família e adquirir rentabilidade. A gestão e o trabalho estão interligados, todo o trabalho e 

gestão são regidos pelos laços de parentesco (CHAVES et.al, 2019). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é considerado o programa mais 

antigo da américa latina, é de caráter universal, porque atende um grande número de alunos, 

investimentos realizados, pelo o tempo e duração, continuidade e compromisso com a 

constituição (BERTOLINI et.al, 2019).  Ele prega o respeito aos hábitos alimentares, aumento 



 

 

17 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

da economia local, gerar emprego, renda, estimular o controle social e respeitar a cultura 

alimentar de cada região (BRASIL, 2020). A lei nº 11.947 determina que no mínimo 30% das 

verbas repassadas pelo Fundo Nacional da Educação para o programa PNAE fossem destinadas 

a compra dos produtos agrícolas de cada local (SCHULTZ et.al, 2019) mediante a solicitação 

da lei levanta-se a seguinte explanação: como é realizado o processo de compra e venda dos 

produtos fornecidos pelos pequenos produtores para escolas municipais de Sanclerlândia- Go, 

qual a vantagem dessa comercialização?   

O objetivo desse trabalho é analisar os efeitos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) na agricultura familiar, referente à compra e a venda dos produtos, no qual é 

um benefício sustentável para escolas municipais de Sanclerlândia-GO.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para compreender como é realizado o processo de compra e venda dos produtos agrícolas 

para escolas municipais de Sanclerlândia, aplicou um questionário de caráter qualitativo com 

perguntas subjetivas para o coordenador da secretaria municipal da educação de Sanclerlândia 

que é responsável pelas compras dos produtos agrícolas familiares.  As perguntadas realizadas 

no questionário foram embasadas na cartilha do FNDE que tem por título Aquisição de produtos 

da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar (BRASIL, 2016). 

De acordo com o responsável pela compra dos produtos agrícolas, apenas 8 agricultores 

familiares da cidade de Sanclerlândia fornecem seus produtos para escolas municipais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário abordou quais as exigências que o agricultor familiar deve seguir para 

fornecer os produtos para escolas municipais de Sanclerlândia? O coordenador da secretaria 

municipal da educação apresentou a chamada pública e relatou que as exigências que os 

agricultores devem seguir são: entregar a documentação para a coordenação da merenda escolar 

da secretária municipal de educação de Sanclerlândia, no período determinado para avaliação 

e aprovação. Esses documentos para as cooperativas e associações são: Cópia original de 

inscrição no cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) no casso de associações e cooperativas; Cópia 

de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar - PRONAF (DAP) 

ou extrato da DAP de cada participante; Projeto de venda de gêneros alimentícios da 

Agricultura familiar para alimentação escolar, de acordo com os anexos da chamada pública 

que é assinada pela diretoria da entidade articuladora; Para os produtos de origem animal, 

apresentar documentação comprobatória de serviço inspeção sanitário, e Declaração de 

capacidade de produção, beneficiamento e transporte.  

Os agricultores participantes da comercialização do programa PNAE, são compostos por 

grupos informais, eles devem apresentar na secretaria municipal de planejamento tais 

documentos: cópia da inscrição no cadastro de pessoa física (CPF); Cópia da DAP, ou extrato 

da DAP, ressalta que a DAP não pode está vencida ou espirada.  

Foi possível analisar que para o agricultor familiar participar do programa PNAE e vender 

seus produtos agrícolas, ele necessita da DAP como foi mencionado na fundamentação teórica 

aonde relata que os pequenos produtores rurais necessitam da aptidão ao programa PRONAF, 

e os grupos informais precisam de apresentar o projeto de vendas (BRASIL, 2016).  

A segunda pergunta é para saber quem estipula os preços dos produtos agrícolas? O 

coordenador responsável pela área menciona que a secretaria municipal da educação, realiza 

uma pesquisa de mercado no município e faz o levantamento de dados dos preços dos produtos 

do mercado local. E por essa base eles determinam o preço dos produtos listados pela 

nutricionista. Após preços estipulados, mesmo o preço do mercado aumentando ou diminuindo 

eles permanecem com preço determinado ao longo do semestre. E os preços dos produtos são 
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anexados na chamada pública para os agricultores terem ciência do quanto irá receber por cada 

produto vendido.  

A terceira pergunta quais são produtos revendidos por eles e os valores? o coordenador 

apresentou os produtos juntamente com os valores por kg, que estavam estipulados na chamada 

pública. Os produtos são: banana prata (3,50); banana maça (5,00); caju (4,00); farinha de 

mandioca (6,00); maracujá (5,00); polvilho doce (6,00); cheiro verde (11,50); mandioca (2,00); 

couve (5,00); abobora verde (3,50); coco verde (2,00); abacaxi (5,00) e acerola (4,00). 

Por isso o processo de comercialização dos produtos são via chamada pública, a dispensa 

de licitação, porque as unidades executoras determinam os preços, para evitar a ampla 

concorrência entre os agricultores, e oferecer preços justos vigentes no mercado (BRASIL, 

2020). 

A quarta pergunta é de quanto em quanto tempo é feito a chamada pública? Como é feita 

a entrega dos produtos? O coordenador relatou que chamada pública é realizada pela área 

responsável semestralmente, é postada no site da prefeitura como edital, e na forma de mural 

em local de ampla circulação como na prefeitura e na secretária da educação, fica exposto no 

período de 20 a 30 dais. A Entrega dos produtos é realizada toda segunda feira, para não faltar 

alimentos as escolas municipais. A obrigatoriedade da emissão de nota fiscal, os agricultores 

através da DAP e CPF vão até a EMATER para puxar a nota fiscal de seus produtos listado no 

projeto, e através dela são feito o pagamento, que é realizado mensalmente.  

A quinta pergunta é quantos agricultores participam do programa PNAE? O coordenador 

explanou que apenas 8 agricultores tiveram interesse em participar do programa PNAE, e que 

já tem um bom tempo que são o mesmos agricultores a participarem do programa. Ao analisar 

a resposta do coordenador da secretaria municipal de educação, foi possível compreender, como 

é realizado o processo de compra venda dos produtos agrícolas dos pequenos produtores 

familiares. A chamada pública contém todas as informações de como será processo de 

comercialização, para que os agricultores estipulem seu projeto de vendas (BRASIL, 2016).  

 

CONCLUSÃO 

Por meio da aplicação de questionário, o objetivo do trabalho pode ser alcançado, de 

forma a entender o processo de compra e venda, sendo vantajoso vender produtos agrícolas 

para as escolas municipais de Sanclerlândia. Sendo assim pode-se concluir que se têm 

segurança no recebimento do pagamento e a secretaria da educação também adquire seus 

produtos a preços compatíveis com o mercado, favorecendo assim o valor do produto ao 

produtor rural. Observou-se que, incentivar os pequenos produtores rurais a participarem de 

programas como o PNAE é importante para aumentar a renda, vender e obter pagamentos em 

dias da alimentação no prazo. Além de promover uma alimentação mais saudável e de alta 

qualidade aos alunos das escolas municipais. 
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Resumo: A utilização dos óleos essenciais no controle microbiológico é algo que vem tomando 

grande proporção no que se diz respeito à eficacia e simplicidade de aplicação, o que pode 

siginificar um aumento da sua utilização em grande escala. Nesse sentido o objetivo do presente 

estudo foi avaliar a atividade antifúngica do óleo essencial de Dysphania ambrosioides sobre 

as cepas de Colletotrichum gloeosporioides e Rhizopus microsporus. O óleo essencial de D. 

ambrosioides foi obtido por hidrodestilação e avaliado em diferentes concentrações (0,08 a 5,0 

mg/mL) quanto a capacidade de inibição do crescimento micelial das cepas de Colletotrichum 

gloeosporioides e Rhizopus microspores, pelo método de difusão em ágar. Os resultados 

destacam atividade inibitória do óleo essencial de D. ambrosioides  inibindo o crescimento 

micelial de C. gloeosporioides em até 96,5%; e de R. microsporus até 38,3% nas maiores 

concentrações, revelando o potencial como inibidor antifúngico dessa espécie e sua importância 

no desenvolvimento de biopesticidas para uso no controle de doenças pós-colheita de frutas. 

Palavras-chave: Antifúngico, Patógenos Vegetais; Produtos Naturais. 

 

ESSENTIAL OILS OF Dysphania ambrosioides IN THE CONTROL OF 

PHYTOPATHOGENIC FUNGI 

 

Abstract: The use of essential oils in microbiological control is something that has been taking 

a large proportion in terms of efficiency and simplicity of application, which may mean an 

increase in their use on a large scale. In this sense, the objective of the present study was to 

evaluate the antifungal activity of the essential oil of Dysphania ambrosioides on the strains of 

Colletotrichum gloeosporioides and Rhizopus microsporus. The essential oil of D. 

ambrosioides was obtained by hydrodistillation and evaluated in different concentrations (0.08 

to 5.0 mg / mL) for the ability to inhibit the mycelial growth of the strains of Colletotrichum 

gloeosporioides and Rhizopus microspores, by the method of diffusion in agar. The results 

highlight the inhibitory activity of D. ambrosioides essential oil, inhibiting the mycelial growth 

of C. gloeosporioides by up to 96.5%; and R. microsporus up to 38.3% in the highest 

concentrations, revealing the potential as an antifungal inhibitor of this species and its 

importance in the development of biopesticides for use in the control of post-harvest diseases. 

Keywords: Antifungal, Vegetable Pathogens; Natural products. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Várias pesquisas vêm sendo realizadas na busca de produtos agroquímicos de baixa 

toxicidade aos seres humanos e sem efeitos ambientais negativos (especialmente sobre 

organismos do solo e polinizadores), mas que promovam o controle de pragas e fitopatógenos 

agrícolas, uma vez que são as principais responsáveis por perdas econômicas (OLIVEIRA et 
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al., 2014). Entre os microrganismos de grande relevância destacam-se os fungos Colletotrichum 

gloeosporioides e Rhizopus microsporus. As espécies do gênero Rhizopus são importantes 

patógenos vegetais e animais (GRYGANSKYI et al., 2018), enquanto as espécies do gênero 

Colletotrichum são fitopatógenos que provocam antracnose (podridão) de diversos frutos como 

manga, abacate, mamão, banana, morango, pimentas e pimentões, além de manchas coloridas 

nas folhas, caules, frutos e flores levando a planta à morte (HONG et al., 2015).  

Diversos pesticidas sintéticos são usados no controle desses microrganismos, porém o 

uso de doses cada vez maiores e o surgimento de resistência a esses agroquímicos têm 

impulsionado pesquisas na busca de alternativas de controle mais ecológicas e sustentáveis 

(SARKHOSH et al., 2017; LOZADA et al., 2019). Nesse contexto, os produtos naturais, como 

os óleos essenciais tem despertado o interesse da comunidade científica e da indústria de 

agroquímicos para o controle de doenças causadas por patógenos vegetais (ZEFZOUFI et al., 

2020). Os óleos essenciais são extraídos de diferentes partes de plantas de diversas espécies 

botânicas, vêm sendo usados por gerações no âmbito da agricultura uma vez que são 

biodegradáveis, menos tóxicos ao meio ambiente e à saúde humana e são mais seletivos aos 

organismos alvos (SABBOUR, 2019).  

Uma espécie de destaque é Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, uma 

planta medicinal nativa da América do Sul de grande destaque, antes chamada Chenopodium 

ambrosioides e conhecida popularmente como mastruz, paico ou epazote (LORENZI e 

MATOS, 2002; ORTEGA-RAMIREZ et al., 2014; ÁVILA-BLANCO et al., 2014). Seus óleos 

essenciais apresentam odor marcante e alto teor de monoterpenos como α-terpineno, p-cimeno, 

ascaridol, timol, carvacrol e isoascaridol, além de serem amplamente utilizados como 

bactericida, fungicida, antioxidante, inseticida, nematicida; alelopática e anti-helmíntica 

(CHEKEM et al., 2010; PRASSARD et al., 2010; CHU et al., 2011; CABRAL et al., 2013; LIU 

et al., 2013; SALIFOU et al., 2013; SANTIAGO et al., 2016). Todos esses estudos, os testes 

antimicrobianos remetem a possibilidades de uso da atividade biológica dos óleos essenciais de 

D. ambrosioides. 

Salienta-se que apesar da composição química ser bem conhecida, as pesquisas sobre os 

óleos essenciais de D. ambrosioides no controle microbiológico de fungos fitopatogênicos 

ainda é um ponto determinante para busca de alternativas sustentáveis para problemas causados 

pelos microorganismos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é avaliar a atividade antifúngica 

do óleo essencial de Dysphania ambrosioides  sobre as cepas de Colletotrichum 

gloeosporioides e Rhizopus microspores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no labotatório de química da Faculdade de Iporá entre 

setembro e novembro de 2019. As folhas de D. ambrosioides foram coletadas no município de 

Arenópolis – GO, umedecidas, armazenadas em sacos plásticos e transportadas até o local de 

extração. O material vegetal foi triturado e colocado em um balão com água destilada acoplado 

a um aparelho do tipo Clevenger, sobre uma manta aquecedora por um período de 3 horas para 

a obtenção do óleo essencial por meio da hidrodestilação. O óleo essencial foi congelado 

juntamente ao hidrolato, e posteriormente separado e armazenado em congelador para 

posteriores análises químicas e microbiológicas. 

Os fungos Rhizopus microsporus foram cedidos pela Fundação Oswaldo Cruz – RJ e 

Colletotrichum gloeosporioides CCT 5177, foram cedidos pela da Fundação Andre Tosello 

(Campinas, SP, Brasil). O ensaio microbiológico realizado no laboratório de microbiologia da 

Faculdade de Iporá e a atividade antifúngica do óleo essencial de D. ambrosioides foi realizada 

seguindo a metodologia de difusão em disco descrita por Garcia et al. (2008) com adaptações. 

Neste experimento as placas de Petri foram previamente esterilizadas e preparadas com meio 

de cultura BDA (batata dextrose ágar). Após a solidificação do meio, 100 µL de óleo essencial 
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nas diferentes concentrações (0,08 a 5 mg/mL), diluídos em Tween 80 a 1% (v/v), foram 

espalhados sobre meio com auxílio de uma alça de Drigalski na superfície de toda a placa. 

Posteriormente, foram depositados discos de 5 mm de diâmetro de meio BDA contendo 

micélio de 10 dias de idade no centro da placa. As placas foram incubadas à temperatura de 28 

± 2°C, e as medidas de crescimento micelial foram tomadas diariamente até o completo 

crescimento do fungo nas placas controle. Como controle negativo foram utilizadas placas com 

adição de Tween 80 a 1% (v/v). O percentual de inibição de crescimento micelial (ICM) foi 

calculado usando a seguinte fórmula: 

 

ICM% =
Crescimento controle − Crescimento tratamento

Crescimento controle
∗ 100 

 

 

Análise Estatística 

O experimento foi realizado em triplicata e o delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias dos tratamentos foram avaliadas por meio do teste de Tukey a 5% de significância pelo 

software SASM. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da atividade antifúngica do óleo essencial de D. ambrosioides sobre as 

cepas de R. microsporus e C. gloeosporioides estão apresentados na figura 1. A inibição do 

crescimento micelial dos fungos C. gloeosporioides variou entre 73,5 e 96,5%; enquanto nos 

fungos R. microsporus a inibição variou entre 2,2 e 38,3% para as menores e maiores 

concentraçãoes de óleo essencial, respectivamente. As diferentes concentrações de óleo 

essencial de D. ambrosioides diferenciaram significativamente entre si (p <0,05), conforme 

apresentado na Figura 1. 

Os resultados deste estudo corroboram com dados da literatura quanto a atividade 

biológica de óleos essenciais de diferentes espécies de plantas sobre cepas de Colletotrichum 

gloeosporioides e Rhizopus microsporus. Em um estudo reportado por Arasu et al. (2019), o 

óleo essencial de Allium sativum documentou atividade antifúngica contra diversos fungos 

dentre eles Rhizopus microsporus reduzindo a deterioração dos frutos de ameixa. Até o presente 

momento, não há relatos na literatura do uso de óleo essencial de D. ambrosioides no controle 

de Rhizopus microsporus. 

Os resultados deste estudo de mostraram promissores no controle de Colletotrichum 

gloeosporioides, fungo causador de antracnose (podridão) em diversos frutos com inibição do 

crescimento micelial acima de 70%. Lozada et al. (2019) também tiveram resultados 

promissores no controle de deste fungo os óleos essenciais de diferentes espécies de plantas 

(Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Cymbopogon citratus, Ocimum basilicum e Cymbopogon 

winterianus) na dose de 2000 ppm. Por outro lado, Yusoff et al. (2018) avaliaram a atividade 

antifúngica dos óleos essenciais de Citrus hystrix, Azadirachta indica e Cymbopogon citratus 

(nas doses 0,2 a 2,8% v/v) verificando inibição do crescimento micelial de Colletotrichum 

gloeosporioides em torno de 29,5%. Entretanto, a atividade antifúngica do óleo essencial de D. 

ambrosioides no controle de Colletotrichum gloeosporioides ainda não foi relatado na 

literatura. 
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Figura 1. Porcentagem de inibição do óleo essencial de Dysphania ambrosioides  sobre o crescimento 

micelial das cepas de Colletotrichum gloeosporioides e Rhizopus microsporus. 

 

Salienta-se que o uso de óleo essencial no controle de doenças como antracnose, 

transmitida pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides, apresenta grande vantagem uma vez 

que se trata de produto natural obtido de plantas que já são comumente usadas na alimentação 

humana, como D. ambrosioides, reduzindo assim os riscos de intoxicações, sendo uma 

alternativa promissora para agricultura sustentável. 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o óleo essencial de Dysphania ambrosioides apresenta atividade 

antifúngica sobre as cepas de Colletotrichum gloeosporioides e Rhizopus microspores, o que 

fornecerá base para futuras pesquisas sobre o controle desses fungos fitopatogênicos, o que 

remete a possibilidade de desenvolvimento de biopesticidas para uso no controle de doenças 

pós-colheita de frutos. 
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Resumo: Estudos morfométricos de sementes e plântulas aumentam o conhecimento acerca do 

processo reprodutivo das espécies vegetais, dessa forma, características relacionadas à semente 

e constituem critérios seguros para a identificação de família, gênero e, às vezes, da espécie, 

uma vez que tais estruturas são pouco modificadas pelo ambiente. Assim, o objetivo do estudo 

foi caracterizar morfométricamente de sementes e frutos de Albizia polycephala para fins 

taxonômicos e estudos de regeneração natural. O estudo foi conduzido no Laboratório de 

Análise de Sementes, do IF Goiano campus Iporá. As sementes de A. polycephala foram 

colhidas de frutos maduros de seis árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos 

florestais localizadas em Goiás. O grau de umidade foi aferido pelo método estufa a temperatura 

de 105± 3ºC. Para a caracterização biométrica foram utilizadas amostras compostas por oito 

repetições de 100 frutos e sementes, que foram utilizadas para a medição biométrica, sendo 

avaliados o comprimento, largura e espessura. Para cada variável foram calculados a média, 

moda, mediana, amplitude total, desvio padrão e coeficiente de variação e frequência relativa. 

A biometria dos frutos e sementes de A. polycephala indicam variabilidade fenotípica para os 

caracteres relacionados às dimensões. 

Palavras-chave: reflorestamento; biometria; monzê. 

 

BIOMETRIC CHARACTERIZATION OF FRUITS AND SEEDS ALBIZIA 

POLYCEPHALA (Benth.) Killip ex Record 

 

Abstract: Morphometric studies of seeds and seedlings increase knowledge to  about the 

reproductive process of plant species, thus, characteristics related to the seed and constitute safe 

criteria for the identification of family, genus and, sometimes, of the species, since such 

structures are little modified by the environment. Thus, the objective of the study was to 

characterize morphometrically seeds and fruits of Albizia polycephala for taxonomic purposes 

and studies of natural regeneration. The study was conducted at the Seed Analysis Laboratory, 

of the IF Goiano campus Iporá. A. polycephala seeds were harvested from ripe fruits of six 

matrix trees belonging to small forest fragments located in Goiás. The degree of humidity was 

measured by the greenhouse method at a temperature of 105 ± 3ºC. For the biometric 

characterization, samples composed of eight repetitions of 100 fruits and seeds were used, 

which were used for the biometric measurement, being evaluated the length, width and 

thickness. For each variable, the mean, mode, median, total amplitude, standard deviation and 

coefficient of variation and relative frequency were calculated. The biometrics of A. 

polycephala fruits and seeds indicate phenotypic variability for characters related to 

dimensions. 

Keywords: reforestation; biometry; monzê. 
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INTRODUÇÃO 

O cerrado é a formação savânica com a maior diversidade vegetal do mundo (RIBEIRO; 

WALTER,  2008) e suas  espécies  são  amplamente  utilizadas  por  serem alimentícias, 

medicinais, ornamentais, forrageiras, apícolas e produtoras de madeira, cortiça, fibras, óleo e 

tanino. Contudo, esse extrativismo ocorre sem um manejo adequado e, diante desses fatos e por 

estar incluído na lista dos 34 ecossistemas mais ameaçados do planeta, o cerrado necessita de 

medidas urgentes para a sua preservação (MITTERMEIERet al., 2004). 

A biometria dos frutos constitui um instrumento importante para detectar a variabilidade 

genética dentro de populações de uma mesma espécie e as relações desta variabilidade com 

fatores ambientais, fornecendo maior conhecimento sobre aspectos ecológicos (MACEDO et 

al., 2009). Estas informações podem ser utilizadas para subsidiar outros estudos e projetos 

relacionados a conservação e a exploração racional dos recursos naturais com valor econômico, 

ajudar no direcionamento de trabalhos de melhoramento de espécies vegetais, além de fornecer 

informações que auxiliam na distinção entre espécies do mesmo gênero (CHRISTRO et al., 

2012). 

Conhecida vulgarmente como Monzê, a espécie arbórea Albizia polycephala (Benth.) 

Killip ex Record., é uma planta semidecídua, heliófita, com indivíduos que atingem altura entre 

8 e 25 m e com tronco de 40 a 60 cm de diâmetro quando adulta (CARVALHO, 2006). É 

endêmica com ampla ocorrência natural nos biomas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado de 

15 estados brasileiros (IGANCI, 2014). A A. polycephala tem excelente potencial de uso na 

recuperação de áreas sucessionais (MORAIS et al., 2013). 

Entretanto, estudos de procedências da deiscência em diferentes anos de colheita têm 

mostrado variabilidade genética na espécie, e evidenciam que os frutos e sementes possuem 

variação anual quanto às suas características morfológicas (CORRÊA et al., 2008). Para 

Oliveira (1998), o estudo de populações de espécies nativas, de acordo com as variáveis 

fenotípicas e genéticas, é de grande interesse, devido à intensa antropização dos sítios de 

ocorrência, o que levaria a uma quebra no padrão natural de fluxo gênico dessas 

populações. Assim, objetivou-se com este estudo caracterizar morfométricamente sementes e 

frutos A. polycephala para fins taxonômicos e estudos de regeneração natural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Instituto Federal 

Goiano Campus Iporá localizado na Fazenda Escola. As sementes de A. polycephala foram 

colhidas de frutos maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais 

localizadas em Goiás. As sementes foram separadas por matriz e após colheita, as sementes 

foram beneficiadas, limpas, homogeneizadas, acondicionadas em sacos plásticos e mantidas em 

sala refrigerada até início dos ensaios. Foram utilizadas sementes com 10,2% de grau de 

umidade. 

O grau de umidade foi aferido pelo método estufa a temperatura de 105 ± 3ºC, conforme 

procedimento adotado pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) para outras 

sementes.  

Para a caracterização biométrica foram utilizadas amostras compostas por oito repetições 

de 100 frutos e sementes, que foram utilizadas para a medição biométrica, sendo avaliados o 

comprimento, largura e espessura conforme Brasil (2009). Para cada variável foram calculados 

a média, moda, mediana, amplitude total, desvio padrão e coeficiente de variação, segundo 

Banzatto; Kronka (1992) e a frequência relativa, segundo Labouriau; Valadares (1976).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os frutos de A. polycephala apresentaram em média 13,22 cm de comprimento por 2,32 

cm de largura e 3,48 sementes por fruto (Tabela 1). Para o comprimento e a largura dos frutos 
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houve assimetria negativa, com pequeno desvio para a direita do gráfico (Figura 1A e B), 

contudo para o número de sementes por fruto, houve comportamento simétrico, indicando que 

a média, a moda e a mediana apresentaram valores semelhantes (Figura 1C).  

 

Tabela 1. Estatística descritiva para as variáveis comprimento dos frutos, largura dos frutos e 

número de sementes por fruto de Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record 

 
 

 
 

 

 

Figura 1. Distribuição da frequência 

relativa (Fr) para as variáveis comprimento 

dos frutos (A), largura dos frutos (B), e 

número de sementes por fruto (C) de 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record. 

 

 

As sementes de A. polycephala apresentaram em média 11,06 mm de comprimento por 

6,55 mm de largura e 2,69 mm de espessura (Tabela 2). De acordo com os histogramas de 

frequência, constata-se que, no lote estudado, houve comportamento simétrico para as variáveis 

estudadas, indicando que a média, a moda e a mediana apresentaram o mesmo valor (Figura 2).  

 

Tabela 2. Estatística descritiva para as variáveis comprimento, largura e espessura das sementes 

de Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record 

 
 

Parâmetros

Média

Moda

Mediana

Mínimo

Máximo

Desvio padrao 2,34 0,34 1,41

18,00 3,00 7,00

8,00 1,50 1,00

14,00 2,50 4,00

15,00 2,50 4,00

Comprimento (cm) Largura (cm) N° sementes/fruto

13,22 2,32 3,48
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Figura 2. Distribuição da frequência 

relativa (Fr) para as variáveis comprimento 

(A), largura (B), e espessura de sementes 

(C) de Albizia polycephala (Benth.) Killip 

ex Record. 

 

 

As variações nas dimensões de frutos e sementes podem resultar de fatores genéticos, 

fisiológicos ou ambientais. Para Carvalho; Nakagawa (2012), sementes maiores geralmente 

armazenam maior quantidade de nutrientes energéticos durante seu desenvolvimento e possuem 

melhor formação de embriões, produzindo plântulas maiores. 

Segundo Rodrigues et al. (2006), a grande variação observada no tamanho das sementes 

é de ocorrência comum em frutos polispérmicos, por haver competição, interferindo no 

tamanho final, sendo que, na maioria das vezes, sementes das extremidades apresentam 

tamanho reduzido. A classificação das sementes por tamanho pode constituir-se em uma 

estratégia que pode ser adotada para uniformizar a emergência das plântulas e para a obtenção 

de mudas de tamanho semelhante ou de maior vigor (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

A biometria dos frutos e sementes de A. polycephala indicam variabilidade fenotípica 

para os caracteres relacionados às dimensões. 
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Resumo: Estudos morfométricos de sementes e plântulas contribuem melhorando o 

conhecimento acerca do processo reprodutivo das espécies vegetais, dessa forma, 

características relacionadas à semente e ao embrião constituem critérios seguros para a 

identificação de família, gênero e, às vezes, da espécie, uma vez que tais estruturas são pouco 

modificadas pelo ambiente. Assim, o objetivo do estudo foi caracterizar morfométricamente de 

sementes e frutos de Acosmium subelegans para fins taxonômicos e estudos de regeneração 

natural. O estudo foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes, do IF Goiano campus 

Iporá. As sementes de A. subelegans foram colhidas de frutos maduros de seis árvores matrizes 

pertencentes a pequenos fragmentos florestais localizadas em Goiás. O grau de umidade foi 

aferido pelo método estufa a temperatura de 105± 3ºC. Para a caracterização biométrica foram 

utilizadas amostras compostas por oito repetições de 100 frutos e sementes, que foram utilizadas 

para a medição biométrica, sendo avaliados o comprimento, largura e espessura. Para cada 

variável foram calculados a média, moda, mediana, amplitude total, desvio padrão e coeficiente 

de variação e frequencia relativa. A biometria dos frutos e sementes de A. subelegan indicam 

variabilidade fenotípica para os caracteres relacionados às dimensões. 

Palavras-chave: reflorestamento; biometria; perobinha do campo. 

 

BIOMETRIC CHARACTERIZATION OF FRUITS AND SEEDS ACOSMIUM 

SUBELEGANS (MOHLENBR.) YAKOVLEV 

 

Abstract: Morphometric studies of seeds and seedlings contribute by improving knowledge 

about the reproductive process of plant species, thus, characteristics related to the seed and the 

embryo are safe criteria for the identification of family, genus and, sometimes, of the species, 

since such structures are little modified by the environment. Thus, the objective of the study 

was to characterize morphometrically of seeds and fruits of Acosmium subelegans for 

taxonomic purposes and studies of natural regeneration. The study was conducted at the Seed 

Analysis Laboratory, of IF Goiano Campus Iporá. The seeds of A. subelegans were harvested 

from mature fruits of six matrix trees belonging to small forest fragments located in Goiás. The 

degree of humidity was measured by the greenhouse method at a temperature of 105 ± 3ºC. For 

biometric characterization, samples composed of eight repetitions of 100 fruits and seeds were 

used, which were used for biometric measurement, being evaluated the length, width e 

thickness. For each variable, the mean, mode, median, total amplitude, standard deviation and 

coefficient of variation and relative frequency were calculated. The biometrics of A. subelegan 

fruits and seeds indicate phenotypic variability for characters related to dimensions. 

Keywords: reforestation; biometry; perobinha do campo. 
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INTRODUÇÃO 

Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro, detém 5% da 

biodiversidade do planeta, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas, porém, 

é um dos biomas mais ameaçados do país. Vale ressaltar que, devido a conversão das áreas 

naturais do bioma em campos agrícolas, assim como a poluição e/ou represamento das águas, 

o bioma já perdeu 47,84% de sua cobertura de vegetação até 2008. 

Com problemas ambientais que ocorrem atualmente, acarretando em perdas da cobertura 

vegetal, é fundamental desenvolver estudos sobre a propagação dessas espécies, contudo, 

espécies de porte arbóreo vêm sendo amplamente utilizadas em pesquisas de recuperação de 

áreas degradadas por possuírem o crescimento rápido, o sistema radicular profundo, serem 

tolerantes à acidez do solo e estresse de temperatura. 

A biometria dos frutos constitui um instrumento importante para detectar a variabilidade 

genética dentro de populações de uma mesma espécie e as relações desta variabilidade com 

fatores ambientais, fornecendo maior conhecimento sobre aspectos ecológicos (MACEDO et 

al., 2009). Estas informações podem ser utilizadas para subsidiar outros estudos e projetos 

voltados a conservação e a exploração racional dos recursos naturais com valor econômico, 

ajudar no direcionamento de trabalhos de melhoramento de espécies vegetais, além de fornecer 

informações que auxiliam na distinção entre espécies do mesmo gênero (CHRISTRO et al., 

2012). 

Acosmium subelegans é conhecida popularmente como perobinha do campo, amendoim-

falso, chapadinha, sucupira-branca. A casca das raízes, do caule e folhas são utilizadas na 

medicina popular principalmente como antiespasmódica, antireumático, antisifílico, calmante, 

sedativo febrífuga na epilepsia, nos acessos da asma e no tratamento da coqueluche (VIEIRA 

et al., 2000). 

Espécies pertencente a este gênero ocorre em vasta região latino-americana, possuindo 

17 espécies, tendo como habitat desde o sudeste do México até o nordeste da Argentina 

(NUZILLARD et al., 1999; BRIDGEWATER et al., 1997), sendo que a maioria das espécies 

encontra-se no Brasil (LEWIS, 1987; POLHILL, 1981). 

Diante da grande diversidade de espécies, há lacunas na literatura no que concerne à 

caracterização morfologia de sementes e plântulas referentes as espécies A. 

subelegans. Portanto, é fundamental a realização de mais estudos que esclareçam sobre 

diversos aspectos das espécies, contribuindo com sua manutenção no bioma de origem, visto 

que, quanto mais informações sobre as espécies, maior são as ações para preservá-las. Assim, 

objetiva-se com este estudo caracterizar morfométricamente sementes e frutos Acosmium 

subelegans para fins taxonômicos e estudos de regeneração natural, facilitando o entendimento 

sobre a ecologia desta espécie 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo será conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Instituto Federal 

Goiano Campus Iporá localizado na Fazenda Escola. As sementes de A. subelegans foram 

colhidas de frutos maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais 

localizadas em Goiás. As sementes foram separadas por matriz e após colheita, as sementes 

foram beneficiadas, limpas, homogeneizadas, acondicionadas em sacos plásticos e mantidas em 

sala refrigerada até início dos ensaios. Foram utilizados sementes com 11,7% de grau de 

umidade. 

O grau de umidade foi aferido pelo método estufa a temperatura de 105 ± 3ºC, conforme 

procedimento adotado pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) para outras 

sementes. Para a caracterização biométrica foram utilizadas amostras compostas por oito 

repetições de 100 frutos e sementes, que foram utilizadas para a medição biométrica, sendo 

avaliados o comprimento, largura e espessura conforme Brasil (2009). Para cada variável foram 
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calculados a média, moda, mediana, amplitude total, desvio padrão e coeficiente de variação, 

segundo Banzatto; Kronka (1992) e a frequência relativa, segundo Labouriau; Valadares 

(1976).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os frutos de A. subelegan apresentaram em média 5,07 cm de comprimento por 2,09 cm 

de largura e 1,02 números de sementes por fruto (Tabela 1). Pelos histogramas de frequência, 

constata-se que, no lote estudado, houve comportamento simétrico para as três variáveis 

avaliadas, indicando que a média, a moda e a mediana apresentaram o mesmo valor (Figura 1).  

 

Tabela 1. Estatística descritiva para as variáveis comprimento dos frutos, largura dos frutos e 

número de sementes por fruto de Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev). 

 
 

  

 

 

Figura 1. Distribuição da frequência 

relativa (Fr) para as variáveis 

comprimento dos frutos (A), largura dos 

frutos (B), e número de sementes por 

fruto (C) de Acosmium subelegans 

(Mohlenbr.) Yakovlev). 

 

 

As semente de A. subelegan apresentaram em média 6,55 mm de comprimento por 4,72 

mm de largura e 2,17 mm de espessura (Tabela 2). De acordo com os histogramas de frequência, 

constata-se que, no lote estudado, houve comportamento simétrico para a espessura das 

sementes, indicando que a média, a moda e a mediana apresentaram o mesmo valor (Figura 

2C). Para o comprimento e a largura das sementes houve assimetria negativa, com pequeno 

desvio para a direita do gráfico (Figura 2 A e 2B).  

Segundo Rodrigues et al. (2006), a grande variação observada no tamanho das sementes 

é de ocorrência comum em frutos polispérmicos, por haver competição, interferindo no 

tamanho final, sendo que, na maioria das vezes, sementes das extremidades apresentam 

tamanho reduzido.  

 

 

 

Parâmetros

Média

Moda

Mediana

Mínimo

Máximo

Desvio padrao 0,74 0,34 0,67

7,00 3,00 4,00

3,00 1,00 0,00

5,00 2,00 1,00

5,00 2,00 1,00

Comprimento (cm) Largura (cm) N° Sementes

5,07 2,09 1,02

A B 

C 
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Tabela 2. Estatística descritiva para as variáveis comprimento, largura e espessura das sementes 

de Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev. 

 
 

  

 

 

Figura 2. Distribuição da frequência 

relativa (Fr) para as variáveis 

comprimento (A), largura (B), e 

espessura de sementes (C) de Acosmium 

subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev). 

 

 

Essa característica, associada à presença de dormência faz parte de uma estratégia 

apresentada pelas espécies pioneiras (MELO et al., 2004). Os mesmos autores comentam que 

a produção de um grande número de sementes aumenta a possibilidade de algumas delas 

alcançarem um ambiente favorável para a germinação, ou permanecerem dormentes no solo, 

enquanto não ocorre alguma perturbação natural ou antrópica. Dessa forma, como as sementes 

da espécie em estudo não possuem dormência e, seu tamanho é mediano, a formação de banco 

de sementes no solo provavelmente não ocorre, na maioria das vezes estas características são 

encontradas em sementes pertencentes ao grupo das secundárias iniciais. 

 

CONCLUSÃO 

A biometria dos frutos e sementes de A. subelegan indicam variabilidade fenotípica para 

os caracteres relacionados às dimensões. 
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4,00 3,00 1,00

7,00 5,00 2,00

7,00 5,00 2,00

Espessura (mm)

6,55 4,72 2,17

Comprimento (mm) Largura (mm)

A B 

C 
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Resumo: A cultura do quiabo é uma das mais tradicionais no estado de Goiás, e sua produção 

é concentrada principalmente na agricultura familiar. Essa cultura sofre grande influência com 

o deficit hídrico, e visto que no estado a distribuição de chuvas é bem irregular torna-se de 

grande interesse a utilização de sistemas de irrigação, que permite ainda o cultivo em épocas 

secas. O objetivo foi avaliar o desenvolvimento da cultura do quiabeiro irrigado por 

microirrigação por gotejamento durante a estação de seca em Iporá-GO. O trabalho foi realizado 

na fazenda escola do IF Goiano Campus Iporá entre os meses de abril a setembro. A água era 

bombeada em um reservatório na área experimental com o auxílio de uma bomba solar, e depois 

era conduzida para o sistema de irrigação por gravidade. O ciclo da cultura durou 90 dias e 

nesse período foi avaliado a fase vegetativa e reprodutiva em dias alternados. O sistema de 

irrigação apresentou vazão média de 1,75 L h-1 e coeficientes de uniformidade: CUC- 96,99%; 

CUD- 95,52%; CUE- 96,48%. A cultura do quiabo foi submetida a um déficit hídrico de 42%, 

e foram avaliados altura de planta, número de folhas, e massa fresca de frutos. Por fim pode-se 

concluir que o quiabo cultivado sob déficit hídrico, nas condições do experimento, não 

apresentou bom desenvolvimento e produção.  

 

Palavras-chave: manejo da irrigação, energia FV, déficit hídrico, Cerrado 
 

DEVELOPMENT OF THE OKRA CULTURE UNDER DRIP MICRO-

IRRIGATION 

 

Abstract: The culture of okra is one of the most traditional in the state of Goiás, and its 

production is mainly concentrated in family farming. This crop is greatly influenced by the 

water defict, and since the state of the rain distribution is quite irrgegular, the use of irrigation 

systems is of great interest, which also allows cultivation in dry seasons. The objective was to 

evaluate the development of okra culture irrigated by drip microirrigation during the dry season 

in Iporá-GO. This work was carried out at the school farm of the IF Goiano Campus Iporá 

between the months of April to September. The water was pumped into a reservoir in the 

experimental area with the aid of a solar pump, and then it was taken to the gravity irrigation 

system. The culture cycle lasted 90 days, during which the vegetative and reproductive phase 

was evaluated on alternate days. The irrigation system had an average flow of 1.75 L h-1 and 

uniformity coefficients: CUC- 96.99%; CUD- 95.52%; CUE- 96.48%. The culture of okra was 

submitted to a water deficit of 42%, and plant height, number of leaves, and fresh fruit mass 

were evaluated. Finally, it can be concluded that okra grown under water deficit, under the 

conditions of the experiment, did not show good development and production. 

 

Keywords: irrigation management, PV energy, water deficit, Brazilian Savanna   
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INTRODUÇÃO 

A cultura do quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) é uma das hortaliças mais 

tradicionais na culinário do Estado de Goiás. O quiabo é uma hortaliça da família das 

Malváceas, um alimento popular de alto valor nutricional, com grande aceitação no mercado, 

sendo os pequenos produtores os maiores responsáveis por toda a sua produção. Em função da 

crescente preferência pelo consumidor, tem-se registrado expressiva expansão da cultura do 

quiabeiro em todo o Brasil (CAVALCANTE et al., 2010). As hortaliças em geral têm o seu 

desenvolvimento intensamente influenciado pelas condições de umidade do solo. A deficiência 

de água é, normalmente, o fator mais limitante à obtenção de produtividades elevadas e 

produtos de boa qualidade. 

O Cerrado é caracterizado por uma forte estacionalidade das chuvas, sendo uma estação 

seca (maio a setembro) e uma estação chuvosa (outubro a abril), podendo ainda ocorrer 

veranicos no período chuvoso (EMBRAPA, 2012). O uso da irrigação traz vantagens como o 

aumento da produtividade, além possibilitar o plantio em períodos com baixa pluviometria e 

ainda evitar prejuízos em caso de veranicos. Porém ao instalar um sistema de irrigação o 

responsável deve sempre se atentar ao manejo do mesmo, visando fornecer água em momento 

certo e na quantidade adequada, gerando um incremento de produção e evitando desperdícios, 

lixiviação de nutrientes e degradação do meio ambiente (MAROUELLI et al, 2011).  

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da cultura do 

quiabeiro irrigado por microirrigação por gotejamento durante a estação de seca em Iporá-GO. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Escola do IF Goiano Campus Iporá 

(16°25’23’’W, 51°8’55’’S), entre os meses de abril a setembro. O sistema fotovoltaíco (FV) 

era composto por 1 módulo solar policristalino (RSM36-6-150P), instalado na mesma 

inclinação da latitude, e por uma bomba solar Shurflo 2088. A motobomba elevava a água para 

reservatório instalado na área experimental e deste reservatório a água era conduzida para o 

sistema de irrigação por gravidade. 

O preparo da área de cultivo foi realizado com aração e gradagem do solo, seguido do 

encanteiramento e nivelamento. Para preparação das mudas de quiabo foram utilizados copos 

descartáveis de 200 ml com substrato comercial e desenvolvidas em um viveiro com irrigação 

por microaspersão. Com 19 dias após a emergência, as mudas foram levadas a campo e 

transplantadas em um espaçamento de 1,0 x 0,5 m, em covas de 0,30 x 0,30 m, com 2 litros 

cova-1 de esterco bovino curtido e 6,42 g NPK 8-20-16 por cova. Com 15 dias e 41 dias após 

transplantio foram realizadas adubações de cobertura com 0,4 g de ureia e 0,2 g de KCl por 

cova. Com o desenvolvimento da cultura foi observado uma grande presença de pulgão 

(Aphidoidea). O tratos fitossanitários foram realizados de acordo com necessidade da cultura. 

O ciclo da cultura foi de 90 dias. 

O sistema de irrigação foi instalado com 4 linhas da fita gotejadora XTREM LINE 

espaçadas em 1,0 m e com 14,0 m de comprimento, os gotejadores tinham um espaçamento de 

0,5 m. Após a implantação da irrigação foi feito um teste de uniformidade do sistema e o manejo 

da irrigação foi realizado por meio de uma estação meteorológica (modelo GSM/WI-FI – 

WS18) que fornecia a evapotranspiração de referência pela equação de Penman-Monteith, com 

um turno de rega diário. O Kc e Kr utilizados foram os recomendados por Paes et al. (2012), 

Keller e Bliesner (1990), respectivamente.  

Durante a fase vegetativa da cultura foram avaliados nos dias 12, 19 e 26 de agosto a 

altura de planta e número de folhas. Para a fase reprodutiva foram avaliados o comprimento e 

diâmetro do fruto no dia 26 de agosto. Para a avaliação da massa fresca dos frutos foram 

realizadas colheitas em dias alternados, nos dias 31/08 e 2, 4, 7, 9, 11, 14/09, com início 60 dias 
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e término 74 dias após o transplantio das mudas de quiabo. Realizou-se uma estatística 

descritiva para discussão dos dados encontrados, retirou-se as plantas da bordadura, 

correspondente a 0,5 m. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A evapotranspiração referência média para o período foi de 5,45 mm/dia e o tempo de 

irrigação variou entre 14 a 90 minutos ao longo do ciclo da cultura, durante este período não 

houve precipitação. Em relação ao sistema de irrigação após a realização dos testes determinou-

se que possuí uma vazão média de 1,75 L h-1, e os coeficientes de uniformidade foram iguais 

a: CUC- 96,99%, CUD- 95,52%, CUE- 96,48%. A produtividade do quiabeiro foi em média de 

30 g planta-1 ou 4,27 ton ha-1, produtividade abaixo da média nacional de 15-20 ton ha-1 

(FIGUEIRA, 2013) e produtividades encontradas por Aguiar et al. (2015).  A baixa 

produtividade encontrada se deve pelo fato do quiabo ter sido submetido a um déficit hídrico 

de 42% durante a fase de frutificação o que afetou a produtividade final, além da recorrente 

infestação de pulgão e altas evapotranspirações para o período. 

 

     

Figura 1. Distribuição da frequência relativa (Fr) para as variáveis altura de planta (esquerda) e número 

de folhas (direita) da cultura do quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench). 

Na figura 1 pode ser observado que sob déficit hídrico a cultura do quiabeiro apresenta 

maior frequência de altura e número de folhas na fase mais avançada do desenvolvimento, esses 

valores se comparados com outros trabalhos com diferentes laminas de irrigação ainda se 

apresentam baixos, como observado por Santos (2019a) que obteve valor bastantes elevados, 

porém em um trabalho realizado por Ferreira (2014) o número de folhas não apresentou 

diferença estatística com diferentes laminas de irrigação.  
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Figura 2. Distribuição da frequência relativa (Fr) para a massa fresca do fruto da cultura do quiabeiro 

(Abelmoschus esculentus (L.) Moench). 

Na Figura 2 observa-se que a massa fresca do frutos apresentou valor a baixo da média 

se comparado com os trabalhos de Santos (2019a) e Santos et. al (2019b) que utilizaram deficit 

hidrico de 50% e obteveram mais protudividade por planta e por área. O que demonstra que 

uma baixa lâmina de irrigação pode prejudicar o desenvolvimento da cultura do quiabeiro, visto 

que a falta de água ocasiona o fechamento dos estomatos, reduzindo a absorção de CO2, o que 

afeta o processo da fotossíntese. 

 

CONCLUSÃO 

Por fim pode-se concluir que o quiabo cultivado sob déficit hídrico, nas condições do 

experimento, não apresentou bom desenvolvimento e produção.  
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Resumo: A pesquisa intitulada “A importância da educação física como componente 

curricular dentro do âmbito escolar e familiar auxiliando na promoção do bem estar”, tem o 

intuito de informar sobre a importância da Educação Física como conhecimento do corpo e 

seus movimentos para o bem estar e a saúde das crianças do ensino fundamental 1 anos iniciais 

e informar esses benefícios para seus familiares. Buscando valorizar esse conteúdo dentro do 

âmbito familiar. O estudo faz parte dos projetos desenvolvidos pelo NEPPEM – Núcleo de 

Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola, sendo que a metodologia adotada se configura 

como pesquisa-ação. Para tanto partimos da nova configuração assumida por este componente 

na BNCC, enquanto componente curricular da área de Linguagens, buscando explicitar sua 

relevância para o ensino. Em se tratando de uma pesquisa em andamento os resultados estão 

ainda em vias de produção do projeto de pesquisa e planejamento da aplicação do projeto com 

os familiares e crianças. Além disso, este estudo prevê a elaboração de um e-book, o qual será 

entregue para a comunidade escolar como material de apoio. A fim de auxiliar na valorização 

do ensino de Educação Física como componente curricular. 

Palavras-chave: educação física, valorização do ensino, família. 

 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AS A CURRICULUM 

COMPONENT WHITIN THE SCHOOL AND FAMILY SPHERE: ASSISTING IN 

THE PROMOTION OF WELL-BEING 

 

 

Abstract: The research entitled “The importance of physical education as a curricular 

component within the school and family context, helping to promote well-being”, aims to 

inform about the importance of Physical Education as knowledge of the body and its 

movements for well-being and health of elementary school children 1 initial grade old and 

inform these benefits to their families. Seeking to enhance this content within the family sphere. 

The study is part of the projects developed by NEPPEM - Teaching and Research Center for 

Teachers at School, and the methodology adopted is configured as action-research. Therefore, 

we start from the new configuration assumed by this component at BNCC, as a curricular 

component in the Languages area, seeking to make explicit its relevance for teaching. In the 

case of ongoing research, the results are still in the process of being produced by the research 

project and planning the application of the project with family members and children. In 

addition, this study foresees the development of an e-book, which will be delivered to the school 

community as support material. In order to assist in the enhancement of Physical Education 

teaching as a curricular component 

Keywords: physucal education, valuing education, family 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Física é o componente curricular que usa as práticas corporais onde usamos 

o corpo para efetuar movimentos da nossa cultura. Sendo esse momento muito esperado pelas 
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crianças dentro da escola, pois as aulas são dinâmicas, diversificadas onde usamos o corpo 

como um todo. Como destaca a importância da educação física no desenvolvimento motor da 

criança é essencial, principalmente “nos dias de hoje em que a criança já não dispõe de tantos 

espaços livres para brincar e se desenvolver na rua e recorre à escola como sendo um dos únicos 

lugares que disponibiliza esse espaço e tempo para aprimorar o desempenho motor das 

crianças” (REDIVO, p. 2010). Sendo assim um componente curricular importante para o 

desenvolvimento total da criança. De acordo com a BNCC (2018) esse componente para os 

anos iniciais é dividido em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, a 

estruturaçao curricular deve, entretanto, incluir as especificidades de cada aluno, pois cada um 

possui uma história e experiências pessoais e sociais.  

O principal objetivo do presente trabalho consiste em apresentar um projeto de pesquisa 

intitulado “A importância da educação física como componente curricular dentro do âmbito 

escolar e familiar: auxiliando na promoção do bem-estar”, o qual esta sendo desenvolvido em 

uma escola pública municipal do estado do Paraná com alunos do fundamental 1 – anos iniciais. 

O projeto originou-se das discussões e reflexões realizadas no Núcleo de Ensino e Pesquisa da 

Escola Mariana - NEPPEM, o qual reúne professores dessa mesma escola a fim de tratarem de 

questões concernentes às relações entre a teoria e a prática, bem como das relações entre ensino 

e pesquisa.  

Diante da necessidade de se buscar implementar uma atitude de pesquisa consoante a 

prática docente foi que procuramos formular um projeto de pesquisa que parte de algumas 

inquietações mais afetas ao componente curricular de Educação Física, haja vista ser essa a área 

de formação da pesquisadora. Nesse sentido apresentamos, brevemente, e de modo parcial, uma 

vez que a pesquisa está em fase de desenvolvimento, alguns dos nossos objetivos pretendidos 

com a realização desta pesquisa. Sendo um dos nossos principais interesses apresentar para a 

comunidade escolar e familiar a importância deste componente curricular para o aprendizado 

da criança como um todo, assim como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê.  

Acredita-se que no âmbito familiar a educação física pode contribuir para o bem-estar, 

pois o conhecimento que a criança tiver nesses momentos podem ser transferidos ou 

comunicados para seus familiares, podendo-se criar um hábito saudável no coletivo. Também 

constitui nosso objetivo buscar apresentar a Educação Física como uma disciplina que está em 

constantes mudanças e não é mais a mesma de anos atrás. Com esse estudo pretendemos levar 

esse conhecimento para os familiares de modo a promover a valorização que tanto esperamos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Uma vez que buscamos, não somente, refletir sobre a realidade, mas intervir sobre ela, a 

metodologia de pesquisa que nos parece mais condizente com nossos objetivos é a pesquisa-

ação (GARCES, 2010). Trata-se, segundo Garces (2010, p. 09), de um “tipo de pesquisa social 

com base empírica que é realizada com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 

e no qual os pesquisadores e os participantes da situação estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo”. A palavra chave na pesquisa-ação é intervenção/ação, assim envolvendo a 

ação dos pesquisadores e dos grupos interessados, o que deve ocorrer nos mais diversos 

momentos da pesquisa. 

De acordo com Ferreira (2004), esse modo de pesquisa tem 

o propósito de explicar alguns aspectos da realidade para, assim, ser possível agir/intervir 

sobre ela, identificando problemas, formulando, experimentando, avaliando e aperfeiçoando 

alternativas de solução, em situação real, com a intenção de construir ( FERREIRA, 2004, p.33). 

 

De modo que nos propomos a realizar a referida pesquisa junto a comunidade escolar e 

familiar da escola Municipal, no estado do Paraná. Pretendemos realizar uma atividade on-line, 

por motivo da COVID 19, com os participantes, na ocasião, será explicado a importância desse 
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componente para o aprendizado total das crianças e alguns questionamentos sobre como era a 

educação física do passado até a presente proposta da Base Nacional (BNCC, 2018). 

Após essa explicação teremos uma aula prática voltada para toda a família, com 

atividades rítmicas e expressivas, jogos e brincadeiras e dança para envolver os participantes 

nessa atividade, assim levando o conhecimento da educação física escolar para dentro dos seus 

lares podendo proporcionar novos hábitos, visando trazer diversos benefícios para todos os 

envolvidos. Conclusa esta primeira etapa de ação será lançado questionamento com perguntas 

a serem respondidas por meio online. O questionário será utilizado na construção do e-book, o 

qual terá como tema a valorização do componente curricular Educação Física, objeto da 

presente pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estão em fase preliminar, uma vez que se trata de uma pesquisa em fase 

desenvolvimento inicial. Porém podemos apontar que, enquanto parte dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana – 

NEPPEM, entre os resultados já possíveis de se mensurar incluim-se a leitura e discussão de 

textos sobre temáticas concernentes às relações entre a prática da pesquisa e a atividade docente 

(PIMENTA, 2006), bem como metodologias de pesquisa (FERREIRA, 2015; GARCES, 2010) 

elaboração de roteiros de análise de pesquisas artigos científicos, comentários críticos de 

ensaios e artigos científicos, tais como o texto de Giroux (1997) “Professores como intelectuais 

transformadores”. 

 Podemos apontar, também, como resultados parciais a elaboração do presente projeto de 

pesquisa, cabe destacar que este projeto de pesquisa foi apresentado aos participantes do 

NEPPEM, sendo objeto de discussão, situação em que recebeu sugestões diversas por parte de 

todos os participantes do Núcleo, alguns mais experientes na prática da pesquisa, outros 

iniciando e/ou retomando.  

Acreditamos que o projeto de pesquisa aqui apresentado deverá ter um impacto positivo 

para os alunos e suas famílias, assim como a comunidade escolar de uma maneira geral, por 

meio do qual pretendemos produzir um e-book, que será entregue para cada família e 

participantes. Ressaltamos, também, que como resultados alcançar, com o presente estudo 

pretendemos estimular e promover a valorização do componente Educação Física. 

 

CONCLUSÃO 

Com o estudo aqui apresentado buscamos a valorização da disciplina de educação física 

como componente curricular, incentivando assim a prática de atividades físicas no âmbito 

escolar. Nosso intuito é também o de informar sobre importância da educação física na escola, 

no atual cenário, sobretudo, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2018), o que deverá ser realizado por meio de ações planejadas. E, por fim, 

pretendemos estimular a prática de atividades físicas para o bem-estar e a saúde em contextos 

escolares ou não, utilizando as redes sociais como ferramenta para divulgar a prática e seus 

benefícios. 

Sendo a Educação Física um componente tão admirado e esperado pelas crianças essa 

pesquisa ajudará a comunidade escolar e seus familiares entenderem que esse componente está 

em constante transformação e que mudou muito desde a época dos familiares das nossas atuais 

crianças. Levando a valorização desse componente e a sua importância para o desenvolvimento 

total das crianças, incentivando a práticas de promoção do bem-estar para a vida cotidiana e a 

prática de atividades físicas em família. 
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Resumo: A pandemia global causada pelo COVID-19 levou o fechamento de diversos setores 

de serviços, e não poderia ser diferente na área da educação. As escolas suspenderam suas 

atividades por uma decisão do MEC – Ministério da Educação, em meados de março, a partir 

de então as aulas precisaram ser adaptadas remotamente. Escola e família iniciaram um 

trabalho conjunto para continuar as atividades pedagógicas em domicílio, porém, diversos 

entraves surgem com este desafio. Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo 

apresentar as dificuldades que a gestão da Escola Pública Municipal de Castro e suas famílias 

vêm enfrentando nesse período, bem como, os impasses que se apresentam a continuidade no 

trabalho pedagógico. O estudo faz parte dos trabalhos desenvolvidos no NEPPEM - Núcleo 

de Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana, a metodologia adotada consiste em 

pesquisa quali quantitativa do tipo documental. Serão analisados relatos dos professores 

extraídos de Conselhos de Classe realizados ao final do 1º e 2º Trimestres do período letivo, 

bem como, dados de pesquisas enviadas às famílias via aplicativo de celular WhatsApp pelo 

Formulário Google Forms. Trata-se de uma pesquisa em andamento, assim, os resultados estão 

em vias de levantamento documental, categorização dos relatos e organização dos resultados 

das respostas das famílias aos questionários online. Verifica-se que a análise dos resultados do 

retorno das atividades não presenciais que a escola obteve ao final dos primeiro e segundo 

trimestres do ano letivo darão a possibilidade de identificar qual é o papel da gestão escolar 

no período de desestabilização do trabalho pedagógico. 

Palavras-chave: Gestão escolar, família, pandemia. 

 

ROLE OF THE SCHOOL MANAGER: HOW THE PEDAGOGICAL 

CHALLENGE PRESENTS AT A PUBLIC SCHOOL IN PARANÁ IN THE CONTEXT 

OF PANDEMIC 

 

Abstract: The global pandemic caused by COVID-19 led to the closure of several service 

sectors, and it could not be different in the area of education. The schools suspended their 

activities due to a decision by the MEC in mid-march, since then the classes had to be adapted 

remotely. School and family started a joint work to continue the pedagogical activities at home, 

however, several obstacles arise with this challenge. Given this context, this work aims to 

present the difficulties that the management of the Castro Municipal Public School and their 

families have been facing in this period, as well as, the impasses that are presented in the 

continuity of the pedagogical work. The study is part of the work developed at NEPPEM - 

Teaching and Research Center for Teachers of Mariana School, the methodology adopted 

consists of qualitative quantitative research of the documentary type. Teacher’s reports 

extracted from Class Councils carried out at the end of the 1st and 2nd trimesters of the school 

term will be analyzed, as well as survey data sent to families via WhatsApp mobile application 

using the Google Forms Form. This is an ongoing research, so the results are in the process of 

documentary survey, categorization of reports and organization of the results of families' 

responses to online questionnaires. It appears that the analysis of the results of the return of the 
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non-classroom activities that the school obtained at the end of the first and second quarters of 

the school year will give the possibility to identify what is the role of school management in the 

period of destabilization of pedagogical work. 

Keywords: School management, family, pandemic. 

 

INTRODUÇÃO 

Toda a sociedade, repentinamente, teve sua rotina modificada. Com o cenário da 

pandemia do COVID-19 no mundo todas as escolas do Brasil não tiveram outra alternativa, as 

aulas foram suspensas e as escolas fechadas para diminuir a aceleração do contágio da doença 

e evitar o colapso do Sistema de Saúde nos hospitais das cidades e estados. Todos os estados 

brasileiros foram orientados a adotar medidas para prevenir o contágio e propagação do vírus. 

Com o Decreto Estadual nº 4.258, BRASIL (2020), expedido pelo Governo do Paraná, em 17 

de março de 2020, as aulas das escolas públicas e privadas foram suspensas.  

Na cidade de Castro no Estado do Paraná aconteceu uma reunião no dia 17 de março, em 

caráter extraordinário, convocada pela Secretária Municipal da Educação aos diretores de 

escola. Nesta, os presentes foram informados sobre a suspensão das aulas, que até o momento 

não se sabia por quanto tempo seria, também, receberam orientações informais para que 

professores enviassem atividades aos alunos para realizarem em casa nesse período. No caso 

específico, a diretora desta Escola Pública Municipal de Castro acatou a sugestão e, 

imediatamente, orientou sua equipe para encerrar as aulas e encaminhar as atividades 

solicitadas. Assim foi feito, a equipe docente organizou atividades impressas aos alunos, enviou 

cadernos, fez indicações de leituras e até mesmo mandou tarefas nos livros didáticos. Assim 

iniciou uma expectativa de todos os profissionais da educação de Castro, bem como da Escola 

Municipal em questão. Todos acompanhavam, diariamente, a notícias televisivas do aumento 

gradativo da propagação do vírus no Brasil, estados e cidades.  

Porém, por decreto expedido pela Prefeitura Municipal de Castro, em março de 2020, as 

aulas foram suspensas e da noite para o dia as escolas tiveram que iniciar um atendimento 

remoto às famílias. A partir de um grupo de aplicativo dos professores, a diretora, 

informalmente, solicitou que aos professores que planejassem atividades para os alunos, as 

quais ela mesma enviaria para as famílias nos grupos de cada turma. 

Neste momento, a maioria dos pais e responsáveis passaram a acompanhar uma rotina de 

atividades escolares em suas casas, professores e equipe da escola, rapidamente, se viram na 

necessidade de organizar formatos de comunicação online com as famílias e alunos. Para tanto, 

seguida de uma reunião realizada com toda a equipe da escola no dia 27 de março, os grupos 

de WhatsApp já existentes, foram se expandindo, professores responsáveis foram inseridos no 

grupo de cada ano e na segunda semana de suspensão das aulas eles ficaram responsáveis por 

planejar diariamente as atividades e enviar para os alunos. 

Nesta semana, a Secretaria Municipal da Educação divulga a Minuta de Resolução nº 

010/2020 e inicia, formalmente, as orientações de trabalho pedagógico frente à prorrogação da 

suspensão das aulas. Ela estabelece normas para a realização de atividades não presenciais, em 

caráter excepcional, durante o período de interrupção de aulas presenciais, em decorrência da 

pandemia causada pela COVID-19. Foi criado um blog para acesso de atividades diárias para 

as famílias. As escolas planejavam a partir de um cronograma previamente definido, e 

enviavam as atividades para inserção e disponibilização no blog. 

Diante desse contexto, a Escola Municipal Professora Mariana Garcez Duarte, enfrentou 

todo esse período muitos desafios novos para a gestão da escola (SILVA e FAUSTINO, 2020), 

bem como sua equipe docente, dentre eles, continuar mantendo o vínculo com os alunos através 

dos pais, a fim de que os alunos realizassem as atividades remotas em suas casas. Para tanto, 

esta pesquisa discorrerá sobre as dificuldades apontadas pela equipe da escola nesse momento, 

também serão apresentadas as aflições colocadas pelos responsáveis dos alunos, que assumiram 
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o papel de realizar diariamente atividades escolares com seus filhos, as quais foram relatadas 

via telefone por ligação, mensagens de WhatsApp e Formulário Google Forms. O estudo fará 

a apresentação dos resultados do retorno das atividades não presenciais que a escola obteve ao 

final do 1º e 2º trimestres do ano letivo e algumas análises sobre esses dados de retorno. 

O estudo está sendo delineado a partir dos trabalhos desenvolvidos no NEPEEM - Núcleo 

de Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana, e acredita-se que as dificuldades 

apontadas pela equipe da escola nesse momento farão os profissionais da educação repensar 

práticas de comunicação e atuação em suas aulas, nas quais, podem utilizar a tecnologia como 

aliada no processo ensino aprendizagem. Além disso, a partir das dificuldades colocadas pelos 

responsáveis dos alunos identificar-se-á como a relação família e escola podem ou não se 

fortalecer a partir de um momento de crise. Por fim, verifica-se que a análise dos resultados do 

retorno das atividades não presenciais que a escola obteve ao final dos primeiro e segundo 

trimestres do ano letivo darão a possibilidade de identificar qual é o papel da gestão escolar no 

período de desestabilização do trabalho pedagógico.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada consiste em pesquisa quali quantitativa do tipo documental. Serão 

analisados relatos dos professores extraídos de Conselhos de Classe realizados pela Escola 

Pública Municipal da Cidade de Castro no Paraná, ao final do 1º e 2º Trimestres do período 

letivo. Trata-se de relatos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação com a finalidade 

de que a equipe docente pudesse refletir sobre o período trimestral de trabalho pedagógico, e 

neste momento de atividades não presenciais, tal reflexão teve continuidade, porém, de forma 

diferenciada. Cada professor discorreu sobre o momento de contato com as famílias durante o 

período trimestral, apresentou as suas dificuldades e também os entraves encontrados diante do 

atual desafio.  Também serão levantados dados de pesquisas enviadas às famílias via aplicativo 

de celular WhatsApp e depoimentos relatados via Formulário Google Forms. Para realizar a 

comunicação (BACHMAN, 2003) com os responsáveis, bem como, tomar conhecimento de 

suas aflições, principalmente, no período de adaptação das ações das atividades remotas, foram 

enviados questionários com perguntas direcionadas. No diálogo com a família pode-se definir 

e atender muitas necessidades apontadas por eles (NOGUEIRA, 2006). Gradativamente, as 

ações foram tomando forma, os pais sendo atendidos com o objetivo de que os alunos 

realizassem as atividades nas suas residências retornando assim, o material para a escola. Para 

tanto, o estudo fará a apresentação dos resultados do retorno das atividades não presenciais que 

a escola obteve ao final do 1º e 2º trimestres do ano letivo e algumas análises sobre esses dados 

de retorno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em se tratando de uma pesquisa em andamento os resultados estão em vias de 

levantamento documental, categorização dos relatos dos professores e organização dos 

resultados das respostas das famílias aos questionários online, bem como levantamento 

bibliográfico de fundamentação teórica, com estudos realizados sobre as relações entre a 

docência e a pesquisa (GIROUX, 1997), gestão escolar (LOURENÇO FILHO, 1972; PARO, 

2010, 2008). Inicialmente, verifica-se que a análise dos resultados do retorno das atividades não 

presenciais que a escola obteve ao final dos primeiro e segundo trimestres do ano letivo darão 

a possibilidade de identificar o papel da gestão escolar neste período em que o trabalho 

pedagógico passa por desestabilização mais acentuada. 

 Dentre as dificuldades relatadas pelos professores no encaminhamento do trabalho 

remoto junto às famílias identifica-se o relato de que os pais necessitam trabalhar durante o dia, 

não conseguindo dar devida dedicação às tarefas diárias. Além disso, a falta de comunicação 
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com os responsáveis se dá pela justificativa da escassez do acesso à internet, impossibilitando 

desta forma, a efetivação em tempo real a comunicação entre escola e família. 

 Ao longo dos trimestres citados foram utilizadas, pela equipe de professores e gestão da 

escola, diversas estratégias de comunicação com os responsáveis, priorizando a necessidade 

particular de cada aluno e família, assim, os resultados de retorno de atividades foram aos 

poucos se intensificando. Inicialmente, os dados de retorno de atividades revelam que as 

famílias precisaram adaptar sua rotina de casa para poder inserir diariamente esta tarefa de 

realizar atividades com seus filhos, diante disso, o papel da gestão escolar frente à cada 

particularidade familiar, orientando e explicando como fazer, foi fundamental para aumentar a 

adesão a este novo desafio. Ao final do 2º trimestre os dados são claros em apontar a 

participação das famílias em parceria com o trabalho dos professores e equipe gestora da escola. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar de inesperado e excepcional, esse momento de isolamento social traz para todos 

os educadores uma valorosa reflexão sobre as formas de atuação e comunicação junto às 

famílias. Verifica-se cada vez mais, acentuadamente, há necessidade de diálogo claro e efetivo 

entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Destaca-se aqui, o papel 

atuante e decisório da gestão escolar e sua equipe em criar estratégias de intervenção como 

corresponsáveis pela atuação das famílias nas atividades não presenciais e efetivação desse 

trabalho com resultados positivos para os alunos.   

 Diante de todas as dificuldades de acesso à tecnologia, atribulação da rotina dos 

responsáveis em assumir este novo desafio verifica-se que é necessário uma intensa relação de 

parceira entre escola e família para obter bons resultados num período de desestabilização do 

trabalho pedagógico. 
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Resumo: Atualmente a escola tem vivido um momento diferenciado, devido a atual realidade 

da Pandemia do Covid 19. Alunos em casa sendo assistidos pelas famílias, entrega de atividades 

online via whatsapp aos professores, ou na escola com as atividades impressas. Porém, uma 

questão se levanta: como saber se a aprendizagem de nossos alunos está acontecendo? A 

presente pesquisa vem de encontro a essa questão, buscando verificar, com auxílio de 

professores e pais, quais as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do 1º Ano 

da Escola Municipal Professora Mariana Garcez Duarte dentro do Ensino Remoto. Os 

procedimentos metodológicos por nós utilizados têm por base a pesquisa-ação e são partes dos 

projetos desenvolvidos no NEPPEM – Núcleo de Ensino e Pesquisas dos Professores da Escola 

Mariana na Cidade de Castro. Busca-se investigar e intervir na atual realidade apresentada nesse 

estabelecimento de ensino. 

Palavras-chave: Ensino Remoto; Pandemia; Tecnologia; Formação de professores. 

 

REMOTE EDUCATION AND PANDEMIC 

 

Abstract: Currently the school has been experiencing a different moment, due to the current 

reality of the Covid 19 Pandemic. Students at home being assisted by their families, delivering 

online activities via whatsapp to teachers, or at school with printed activities. However, a 

question arises, how do we know if our students' learning is happening? The present research 

comes up against this issue, seeking to verify, with the help of teachers and parents, what are 

the learning difficulties presented by the 1st year students of the Municipal School Teacher 

Mariana Garcez Duarte within Remote Education. The methodological procedures used by us 

are based on action research and are part of the projects developed at NEPPEM - Center for 

Teaching and Research of Teachers of Mariana School in the City of Castro. It seeks to 

investigate and intervene in the current reality presented in this educational establishment. 

Keyword: Remote Teaching; Pandemic; Technology; Teacher training. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a segunda quinzena do mês de março houve mudanças no cotidiano da população 

a nível mundial devido a Pandemia da Covid-19.  O isolamento social colocou todos em casa 

para que a doença não se propagasse, comércio e empresas fechadas, atingindo diversas áreas, 

e, no caso da área da educação todo o trabalho, antes realizado de forma presencial, fomos 

obrigados a realizá-lo de forma não presencial, por meio de ensino remoto emergencial, sendo 

as ferramentas tecnológicas a pedra de toque neste cenário.  

 O estudo em questão insere-se neste cenário, especialmente, voltado aos anos iniciais 

do fundamental 1. Onde temos alunos em casa realizando atividades online, através dos grupos 

de whatsapp, uso de aplicativos diversos, professores auxiliando seus alunos com áudios, 

chamadas de vídeos, mensagens escritas, entre outros. Muitas situações comprometidas como 

a alimentação escolar, a qual é tão necessária a muitas famílias. Para uma significativa parcela 

dessas crianças a alimentação adequada é, exclusivamente, a da escola. O papel exercido pela 

escola acentua-se quando olhamos a questão do ponto de vista pedagógico, já que tão essencial 
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quanto o alimento, encontra-se um outro direito inalienável, o qual tem a alfabetização como 

carro chefe, principalmente, em se tratando do 1º ano do Ensino Fundamental 1. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, reconhece a educação como direito 

fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1990). 

No que tange ao processo de alfabetização, está previsto para acontecer - de forma 

sistemática, deliberada e dirigida, pois, não se trata de um conhecimento espontâneo - nos anos 

iniciais, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e espera-se que a criança se alfabetize sendo o 

grande foco da ação pedagógica nesta etapa: 

Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da 

escrita/leitura – processos que visam a que alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga 

“codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), 

o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do português 

do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o 

conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e 

cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre 

esses dois sistemas de materialização da língua. (BNCC, 2017, p.87). 

Os alunos, nessa etapa do ano letivo, já deveriam estar dominando a leitura e a escrita, 

desenvolvendo a capacidade de reconhecimento global de palavras, que será depois responsável 

pela fluência na leitura. Porém, com a instauração do ensino remoto emergencial esse processo 

foi afetado de forma bastante drástica, impondo sérios desafios aos professores e a equipe 

pedagógica.   

Segundo Vigotsky (1987):  

 
“Pensamento e linguagem são processos interdependentes desde o início 

da vida. A aquisição da linguagem pela criança modifica as suas funções mentais 

superiores,  dá forma definida ao pensamento, possibilita o aparecimento da 

imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. A fala articula o 

pensamento (VIGOTSKY, 1987)” 

 

Todavia este processo não se dá de forma espontânea e natural. Sabemos que as crianças 

precisam desenvolver a oralidade e a escrita. Acompanhar e dirigir este processo de 

aprendizagem é essencial para que esses alunos obtenham sucesso. Para tanto o aluno precisa 

do contato com seu professor, mostrando que está por perto e o professor necessita de formação 

continuada para atingir os alunos que se encontram distantes nesse momento, uma vez que a 

situação os pegou de surpresa, não tendo, a maioria deles, formação específica no uso da 

tecnologia para confrontar a situação que se apresenta. Nesse momento, percebemos que cada 

vez mais precisamos das tecnologias digitais e o desenvolvimento de habilidades da Língua 

Portuguesa para atingir os nossos objetivos correlatos ao ensino e aprendizagem da oralidade e 

da escrita. 

A partir destes contextos inúmeros desafios são levantados, dentre eles pretendemos 

investigar como e se o aprendizado tem se efetivado, no recorte da alfabetização no 1º ano, bem 

como quais são as dificulades encontradas por alunos e professores para darem conta dos 

objetivos curriculares para esta etapa de ensino, como apontado acima. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como procedimentos metodológicos utilizamos a pesquisa-ação, na qual se busca 

investigar e intervir na realidade apresentada no estabelecimento de ensino. Pela pesquisa-ação 
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é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e 

tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de transformação da 

situação (GARCES, 2014). 

Visamos, desse modo, verificar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

alunos do 1º ano da Escola Municipal Professora Mariana Garcez Duarte dentro do ensino 

remoto emergencial, buscando elaborar estratégias para atingir os alunos naquilo que tange ao 

letramento/alfabetização, com auxílio de professores e pais. 

Para tanto será encaminhado aos pais um questionário relacionando as dificuldades na 

aprendizagem encontradas por seus filhos, nesse momento de pandemia. Os dados do 

questionário serão tabulados para obtenção de informações referentes à aprendizagem, naquilo 

que toca a alfabetização. Através deste, realizar formação dos professores quanto ao trabalho 

realizado com os alunos durante esse período, monitorando de forma sistemática as atividades 

desenvolvidas pelos professores do 1º ano, procuraremos encaminhar as atividades aos alunos 

de forma a relacioná-las às habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 

2017) para esta etapa de ensino, de modo que venham a auxiliar no trabalho do professor, a fim 

de compreender e refletir sobre o papel da tecnologia neste processo, bem como os modos de 

interação possível - com objetivo pedagógico - professor/aluno, tendo em vista os objetivos de 

alfabetização/letramento para esta etapa de ensino. Esforça-se por organizar materiais, 

encontrar aplicativos e atividades que ajudem o aluno e a professora criar vínculos pela internet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabemos que os alunos estavam apenas iniciando a alfabetização, que é o processo de 

aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever, no momento que nos 

deparamos com a pandemia, muitos ainda não conheciam letras, apresentavam dificuldades até 

mesmo na coordenação motora fina e ampla.  

Esta pesquisa-ação encontra-se em andamento, em fase inicial de desenvolvimento, de 

modo que apresentamos, apenas, resultados parciais. Até o momento, dos 56 alunos 

matriculados, obteve-se retorno de 32 respectivos responsáveis. Destes, 6 citam que seu filho 

não reconhece as letras do alfabeto, 16 responderam que a criança ainda apresenta dificuldade 

em fazer a correspondência entre letra e unidade sonora correspondente (grafema e fonema), e 

10 pais relatam que seus filhos já estão lendo palavras simples e pequenos textos.  

A partir desses resultados preliminares, observa-se a necessidade de adaptação na 

estratégia dos professores no trabalho remoto com os alunos no que diz respeito à retomada de 

conceitos iniciais de alfabetização. A partir desses dados já efetivamos algumas ações, tais 

como reuniões realizadas com as professoras do 1º ano, em que foram discutidos os resultados 

parciais. Esses dados apontam para uma preocupante defasagem na aprendizagem desses 

alunos, uma vez que se observa uma significativa porcentagem de alunos que não reconhecem 

as letras do alfabeto (cerca de 20%) – mesmo com o ano letivo em fase de encerramento –, nem 

fazem a correspondência entre grafema e fonema (cerca de 50%), totalizando aproximadamente 

70% num total de 32 participantes da pesquisa. De modo que os dados indicam, apenas, 30% 

de alunos que chegaram a atingir os objetivos estipulados para essa etapa, os quais vêm 

demonstrando desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras, como confirma 

os dados, a qual será depois responsável pela fluência na leitura. 

Como resultado parcial, portanto, apontamos a elaboração de um projeto de pesquisa por 

parte da pesquisadora, também pedagoga da escola, com o qual se visa intervir no processo 

pedagógico que se instaurou com o ensino remoto emergencial, sobretudo, no que toca à 

alfabetização e as dificuldades, enfrentados no processo de ensino aprendizagem, desta 

modalidade inédita para muitos de nós, a qual pretende englobar o restante dos dados, somada 

a reflexão sobre as causas de sucesso e fracasso escolar, destes alunos em contexto de pandemia, 
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buscando desenvolver ações voltadas a superar esses déficits, com posterior publicação dos 

resultados finais em artigo para periódico na área.  

 

CONCLUSÕES 

Mesmo longe dos alunos, num trabalho conjunto: escola, professor e famílias. Podemos 

auxiliá-los por meio do ensino remoto. Tudo o que precisamos é encontrar formas de melhorar 

o vínculo professor e aluno, pois este foi enfraquecido e, em alguns casos, completamente 

desfeito, devido a uma série de contingências associadas às necessidades que emergiram deste 

contexto de isolamento social e ensino remoto.  

Acreditamos que, retomando-se os conceitos iniciais de alfabetização num processo 

contínuo e significativo, a partir do uso da tecnologia digital com foco na aprendizagem, poder-

se-á mitigar muitos dos danos acarretados pela pandemia, por meio de contatos pelo celular 

com os alunos, aplicativos com jogos online com foco na alfabetização, reuniões pedagógicas 

no Google meet, com a apresentação dos resultados totais obtidos, podendo, os dados auferidos 

com a presente pesquisa, serem discutidos com os professores e utilizados na (re)formulação 

de sua prática pedagógica com foco na alfabetização inicial, de modo que se possam buscar 

meios para elaboração de materiais apropriados, dentro das condições de uso das tecnologias. 

Destacamos, por fim, a urgente necessidade de se oferecer opções de formação continuada ao 

professor, de modo a que possa ter subsídios suficientes para enfrentar os desafios do ensino 

remoto emergencial. Enfim, procurando fazer a diferença na vida escolar dos alunos mesmo em 

face de todos os desafios que se apresentam. 
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NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA DOS PROFESSORES DA ESCOLA 

MARIANA - NEPPEM: UMA PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISA 

E ENSINO 

 

Beatriz Correa Fernandes1, Janete de Soares Machado2, Vivian Katzenwadel de Oliveira3, 

Willian Mainardes Waiga4 

 
1 Graduada em Pedagogia (UEPG), Mestre em Ensino e de Ciência e Tecnologia (UTFPR), Professora do Fundamental 1 – anos inciais na 
rede municial de ensino,bia832@@gmail.com 

2 Graduada em Pedagogia (UNINTER), Especialista lato sensu em Educação Especial e Inclusiva (UNINTER), Professora do Fundamental 1 

– anos inciais na rede municial de ensino, jsoaresmac81@gmail.com 
3  Graduada em Pedagogia (UEPG), Especialista lato sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional (ISAL), Diretora de escola pública 

municipal do ensino fundamental 1 – anos iniciais na rede municipal de ensino de Castro,katzenwadelvivian@gmail.com 
4 Graduado em Licenciatura em Letras português/inglês (UEPG), Mestre em Estudos da Linguagem, Identidade e Subjetividade (UEPG), 

Professor do ensino fundamental 1 – anos iniciais na rede municipal de ensino de Castro, wmwaigam@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar a proposta de integração entre ensino e 

pesquisa do NEPPEM - Núcleo de Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana. Trata-

se de uma iniciativa de professores de uma escola da rede municipal de Castro na região dos 

campos gerais, no Paraná, a qual visa promover um espaço de articulação entre as atividades 

de docência e prática pedagógica com as atividades de pesquisa, estando voltado aos 

professores de uma escola da rede municipal de Castro. Este projeto surgiu em 2020 com a 

necessidade de se propiciar espaços de pesquisa e pensamento, com projetos de formação 

continuada que ofereçam condições de autonomia e pesquisa ao professor frente a cada vez 

mais crescente instrumentalização da atividade docente, a fim de que em sua prática em sala de 

aula tenha condições objetivas de realizar o elo essencial que deve existir entre teoria e prática, 

compreendendo concepção e execução como duas dimensões distintas, porém, indissociáveis 

no ato pedagógico, de modo que o professor venha a ser concebido enquanto intelectual 

transformador, não mero executor de programas pedagógicos unilaterais que não primem pela 

valorização do trabalho crítico e reflexivo do professor. Por meio de atividades de leitura, 

escrita, análise e discussão de textos de gêneros diversos, propomos a articulação entre o ensino 

e a pesquisa no interesse de melhorar a qualidade da atividade docente. Cabe destacar que o 

Núcleo congrega, atualmente, diversos projetos de pesquisa com problemas oriundos da prática 

docente dos participantes. 

Palavras-chave: Professor intelectual, professor-pesquisador, ensino, pesquisa. 

 

TEACHING AND RESEARCH CORE FOR MARIAN SCHOOL TEACHERS -

NEPPEM: A PROPOSAL FOR ARTICULATION BETWEEN RESEARCH AND 

TEACHING 

 

Abstract: This work aims to present the proposal of integration between teaching and research 

of NEPPEM - Center for Teaching and Research of Teachers at Mariana School. This is an 

initiative of teachers from a school in the Castro municipal school in the region of Campos 

Gerais, in Paraná, which aims to promote a space for articulation between teaching and teaching 

activities with research activities, aimed at teachers of a school in the municipal network of 

Castro. This project emerged in 2020 with the need to provide spaces for research and thought, 

with projects of continuing education that offer conditions of autonomy and research to the 

teacher in the face of the ever increasing instrumentalization of the teaching activity, so that in 

your classroom practice you have objective conditions to realize the essential link that must 

exist between theory and practice, comprising conception and execution as two distinct 

dimensions, however inseparable in the pedagogical act, so that the teacher comes to be 
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conceived as a transformative intellectual, not merely an executor of unilateral pedagogical 

programs that do not excel in valuing the critical and reflective work of the teacher. Through 

reading, writing, analysis and discussion of texts of different genres, we propose the articulation 

between teaching and research in the interest of improving the quality of teaching activities. It 

is worth noting that the Nucleus currently congregates several research projects with problems 

arising from the teaching practice of the participants. 

Keyword: Intellectual teacher, teacher-researcher teaching, research,  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Giroux (1997, p.161) “uma forma de repensar e reestruturar a natureza da 

atividade docente é encarar os professores como intelectuais transformadores.”. Sendo assim, 

o professor precisa ir muito além de uma prática meramente rotinizada, em que teria o “simples 

papel de executar procedimentos de conteúdo e instrução predeterminados” (GIROUX, 1997, 

p. 160), este profissional desenvolve uma atividade humana que envolve o pensamento, por 

este motivo, há necessidade de integrar a teoria (concepção) e a prática (execução), enfatizando 

assim, o significado de entender os professores como profissionais pesquisadores, reflexivos e 

transformadores.  

A preocupação com a formação docente perpassa as políticas educacionais desde a 

formação inicial em nível superior até a formação continuada, sendo interesse de projetos 

governamentais diversos. Uma série de programas de formação continuada têm sido 

implementados durante as últimas décadas, sendo a ênfase em formação continuada uma das 

metas do Plano Nacional da Educação - PNE 2014-2024 (BRASIL, 2015).  

Conforme observam Azevedo e Magalhães (2015, p. 15) o trabalho docente deve afiançar 

ao professor “autonomia em suas práticas pedagógicas, voltadas para o desenvolvimento 

intelectual, cultural e científico, de caráter emancipatório, buscando superar a concepção 

dualista e economicista da educação”. Acreditamos que, “sendo intelectuais, podemos criar 

condições que favoreçam a mudança e a transformação”, nesse sentido buscamos fortalecer o 

NEPPEM – Núcleo de Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana como um espaço 

que pensa a educação com os professores-pesquisadores da Educação Básica.  

Ademais, o projeto se insere num contexto de busca pela superação da lógica de 

responsabilização docente e da pedagogia do gerenciamento do ensino: 

 

Lógicas que também articulam, junto à opinião pública, um discurso que torna consensual 

a crença de que o fracasso da educação brasileira deriva da falta de profissionalização dos 

docentes para desenvolverem os processos educativos, desfocando o olhar sobre o que na escola 

se materializa diariamente: a radical desigualdade social de nosso país e as precárias condições 

de ensino. (NÖRNBERG, 2020, p. 03). 

 

Visando, portanto, proporcionar aos participantes do Núcleo a vivência da pesquisa em 

suas articulações com o ensino é que o NEPPEM se constitui. Sendo alguns dos seus objetivos, 

além dos já referidos: 

Organizar espaços de discussões teórico-práticas entre os profissionais que atuam na 

Educação Básica; 

Elaborar estratégias de superação da dicotomia entre teoria e prática na educação; 

Realizar pesquisas a partir de temas pertinentes às indagações da prática docente; 

Ampliar as possibilidades da Formação Continuada, com viés científico, autonomia 

didático-científica; 

Potencializar a atuação dos profissionais do Magistério em suas funções, sendo a pesquisa 

estratégica para elevar a qualidade de ensino;  



 

 

56 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

Inovar em âmbito Municipal, o compromisso da Instituição com a sociedade, e assim 

elevar o valor da ciência na área da Educação; 

Cooperar com a formação de recursos humanos na Instituição, adaptado ao contexto e 

território local; 

Estrear na Instituição a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, como propulsora de 

conhecimentos, da relevância da ciência na formação do profissional do magistério, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

Para tanto, faz-se necessário criar condições que possibilitem a realização do professor 

enquanto intelectual transformador. A escola deve possibilitar a organização de espaços de 

discussões teórico-práticas entre professores que atuam nos anos iniciais da Educação Básica e 

equipe gestora, a fim de que sejam oferecidas condições aos profissionais da educação para que 

possam superar a dicotomia entre teoria e prática (BAREMBLIT, 2002), pois, de acordo com 

Pimenta (2006), quando esses dois aspectos da prática pedagógica são tratados isoladamente 

geram-se equívocos graves nos processos de formação profissional. De modo que é preciso 

formação para a pesquisa a fim de garantir condições objetivas de autonomia na atividade 

docente.  

O Núcleo conta, atualmente, com 7 membros, com formação em diferentes áreas, trata-

se de um grupo bastante heterogêneo composto de graduandos, mestres, doutorandos, 

especialistas lato sensu e professores com curso de graduação, todos professores concursados 

que atuam na  rede municipal de ensino como professores de 1º a 5º do fundamental 1.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para buscar alcançar os objetivos do Núcleo consiste de 

atividades de leitura, escrita, análise e discussão de textos de gêneros diversos com a realização 

de reuniões mensais e/ou quinzenais na escola e em espaços alternativos a serem definidos, tais 

como o Pint of Science. Valemo-nos de procedimentos comuns a pesquisa bibliográfica, tais 

como fichamentos, roteiros de análise e leitura, comentários críticos de textos, incluindo a 

produção de resumos e artigos para eventos visando a publicação dos resultados das pesquisas 

e discussões em revistas e eventos, conforme as áreas e linhas de pesquisa dos participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar de o NEPPEM estar em fase inicial de desenvolvimento é já possível apontar para 

alguns resultados, dentre esses estão os projetos individuais de pesquisa sendo desenvolvidos 

pelos participantes do Núcleo, bem como a produção de 6 resumos expandidos submetidos a 

evento de iniciação científica. Visamos, também, atingir outros resultados tais como: a) a 

criação de estratégias para divulgar os trabalhos realizados pelo Núcleo para outras escolas da 

rede municipal, por meio de veículos de comunicação diversos, impressos e digitais; b) a 

elaboração de E-books com material produzido pelo Núcleo; c) buscar o diálogo com outros 

profissionais da rede municipal de ensino, ampliando a abrangência do Núcleo para outras 

instituições da rede. 

 

CONCLUSÕES 

No presente trabalho apresentamos a proposta do Núcleo de Ensino e Pesquisa dos 

Professores da Escola Mariana - NEPPEM de articulação da pesquisa e do ensino. A guisa de 

conclusão, gostaríamos de realçar a extrema relevância social desta proposta, haja vista a 

necessidade de se estabelecerem espaços de integração entre a teoria e a prática junto a 

professores da Educação Básica. Assumimos a perspectiva da valorização do professor-

pesquisador enquanto intelectual reflexivo e transformador. Mais do que um espaço de reflexão 

e debate, o NEPPEM é um ato que prima pela valorização do trabalho crítico e reflexivo do 

professor. 
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EXPRESSÕES DO PRECONCEITO NO ESPAÇO ESCOLAR E SUA 

REPERCUSSÃO NA APRENDIZAGEM 
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Resumo: A pesquisa nomeada por “Expressões do preconceito no espaço escolar e sua 

repercussão na aprendizagem” tem como objetivo analisar alguns tipos de expressões do 

preconceito no ambiente escolar, e também demonstrar como pode afetar na subjetividade e 

aprendizagem dos alunos. O estudo faz parte de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Ensino 

e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana - NEPPEM. A metodologia adotada é uma 

pesquisa-ação. Assim, partimos de autores diversos para caracterizar o que é preconceito, quais 

as formas de preconceitos mais presentes na escola e como trabalhar com esse tema nas escolas, 

bem como o mesmo afeta na subjetividade e aprendizagem dos alunos. Para embasamento da 

subjetividade, utilizamos o autor González Rey e sua Teoria da Subjetividade. 

Palavras-chave: preconceito, subjetividade, aprendizagem. 

 

EXPRESSIONS OF PREJUDICE IN SCHOOL SPACE: REPERCUSSIONS ON  

LEARNING AND SUBJECTIVITY 

 

Abstract: The research named “Expressions of prejudice in the school space and its 

repercussions on subjectivity and student learning” aims to analyze some types of expressions 

of prejudice in the school environment, and also demonstrate how it can affect students' 

subjectivity and learning. The study is part of a written monograph for the conclusion of the 

Pedagogy Degree course by the State University of Ponta Grossa, being extended to the study 

and analysis in the NEPPEM group. The adopted methodology is a bibliographic research. 

Thus, we started from different authors to characterize what prejudice is, what forms of 

prejudice are most present in school and how to work with this theme in schools, as well as how 

it affects students' subjectivity and learning. For the basis of subjectivity, we used the author 

González Rey, and his Theory of Subjectivity. 

Keyword: prejudice, subjectivity, learning. 

 

INTRODUÇÃO 

A problemática abordada nesse trabalho surgiu de minhas experiências e das observações 

no contexto escolar, bem como as discussões e estudos realizados no Núcleo de Ensino e 

Pesquisa dos Professores da Escola Mariana – NEPPEM, o qual proporciona formação 

contínuada, encontros e debates relacionando a teoria e a prática, ensino, pesquisa, e estudos 

dirigidos.  O principal objetivo é apresentar e relacionar as vivências dentro do espaço escolar 

referentes às expressões, discriminações e os pré-julgamentos que podem afetar a constituição 

da subjetividade e a aprendizagem do aluno. 

Nota-se o quão difícil é estabelecer relações de igualdade entre pares e nas interações 

sociais que ocorrem dentro da escola, muitas das quais produzem e disseminam relações de 

intolerância e discriminação entre pessoas.   

Sabemos que as experiências pelas quais passamos durante nossas vidas nos marcam 

positiva ou negativamente. Para Carone (2005), o preconceito constitui-se num conjunto de 

opiniões, crenças e atitudes negativas, contra grupos socialmente discriminados e geralmente 



 

 

59 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

traz consigo um medo irracional que se desenvolve em relação a eles.  Assim, nossa motivação 

para esta pesquisa originou-se de minhas inserções no contexto escolar como aluna, em que 

pude constatar como é expressiva a construção de estereótipos sociais e de representações 

negativas, percebendo que alguns professores e também colegas, produziam e reproduziam 

certos discursos cheios de determinismos e representações preconceituosas que geravam 

desconforto. Percebi nesse cenário, ainda que superficialmente, a reprodução de juízos de 

exclusão social e de depreciação das pessoas, fossem nos risos dos colegas, em comentários 

maldosos, ou nas preferências e discriminações implícitas ou explícitas dos professores. Nas 

vivências sociais, pouco a pouco notei também situações em que pessoas nos tripudiaram, fosse 

por não termos o corpo padrão ou a cor da pele que a sociedade valoriza.   

Ao pensar na escola, compreendi que a relevância do tema se relaciona com o interesse 

profissional dos pedagogos. Afinal, a escola é uma das instituições sociais mais importantes na 

formação e socialização dos indivíduos, tendo a função de construção de valores éticos, 

democráticos, de cidadania, respeito mútuo, enfim, civilidade.  

Assim, busco neste trabalho relacionar as vivências dentro do espaço escolar com as 

discriminações e os pré-julgamentos que podem afetar a constituição da subjetividade e a 

aprendizagem do aluno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nessa pesquisa, busco refletir sobre a realidade mas também posteriormente intervir na 

mesma, a metodologia de pesquisa adotada é a pesquisa-ação, com base nas experiências 

vivenciadas buscando extinguir ou amenizar os problemas enfrentados referentes às expressões 

do preconceito,  a pesquisa acontecerá com o grupo de professores da Escola Municipal 

Mariana Garcez Duarte,  e depois da coleta de dados, pelo questionário aplicado, será realizado 

um estudo e explanação sobre o tema e seu resultado.  

De acordo com Thiollent (2011) é preciso “descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e esclarecer um primeiro levantamento da situação, dos 

problemas prioritários e de eventuais ações” (THIOLLET, 2011, p. 56). Assim, ao levantar as 

formas iniciais de pesquisa, os sujeitos, participantes e pesquisadores, é delineado o objetivo e 

os problemas apontados na pesquisa, para assim, investigar, estudar e analisar os dados obtidos 

afim de compartilhar os resultados para aplicar e intervir. 

Após os resultados da pesquisa, teremos um encontro com o grupo de professores e 

também funcionários da escola para explicar a necessidade de acolher o diferente, de ter 

empatia e alteridade com os educandos, mostrando também que a diversidade faz parte do nosso 

Brasil, e que precisamos romper com visões estereotipadas, preconceituosas e pejorativas frente 

ao nosso trabalho que requer de nós, humanização.  

Dessa forma, será aplicado um questionário on-line para os professores da escola 

responderem, acerca das respostas será embasado como as expressões de preconceito afetam 

na subjetividade e aprendizagem dos alunos, embasado na Teoria da Subjetividade de González 

Rey (2007).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estão em fase introdutória, uma vez que se trata de uma pesquisa em fase 

de desenvolvimento inicial, entretanto pudemos analisar que, enquanto parte dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa dos Professores da Escola Mariana – 

NEPPEM,  professores já vivenciaram ações que expressavam preconceito na escola, afirmando 

o que Machado (2007) salienta: “o preconceito seria um conjunto de atitudes que configuram 

um comportamento de discriminação” (MACHADO, 2007, p. 201). 

Partimos da discussão sobre as marcas que os estereótipos nas relações podem causar, 

para Antunes e Zuin (2008):  
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Atitudes agressivas, estereotipadas e irrefletidas, que caracterizam o preconceito, sejam 

elas físicas ou psicológicas, oferecem ao sujeito gratificações emocionais e narcísicas que 

tendem a quebrar as barreiras da autocrítica racional, ao mesmo tempo em que recrudescem a 

força do pensamento estereotipado. (ANTUNES; ZUIN, 2008, p. 38). 

 

Nessa perspectiva, do pensamento estereotipado, o autor González Rey (2007) corrobora 

com a articulação de que a reorganização dessas configurações, desse pensamento, tem muito 

a ver com a capacidade que cada pessoa tem de se posicionar diante do curso da ação, ao 

vivenciar o preconceito, por exemplo, o sujeito pode reconfigurar seus pensamentos, 

transformando as configurações subjetivas de acordo com suas experiências, o que pode resultar 

no emponderamento do indivíduo, através da compreensão da realidade e da maneira como está 

organizada.  

 Buscamos relacionar a importância das relações entre os pares, como professores(as) e 

alunos(as), alunos(as) e alunos(as), alunos(as) e funcionários(as), enfim, na tentativa de 

conscientizar sobre o empoderamento e do respeito ao próximo.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o estudo aqui apresentado visa extinguir e/ou amenizar as expressões do 

preconceito presentes na escola, assim como sua repercussão na aprendizagem das crianças e 

adolescentes.  Numa tentativa de construir um espaço escolar mais democrático,   acolhedor, 

representativo e com cidadania.  

Para tanto,  percebemos a necessidade de embasamento em teóricos que apresentem o 

quanto esse tema é relevante e  crucial nos tempos de hoje, bem como nossa conduta pode 

refletir na vida dos sujeitos e afetá-la.  
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TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO: ALFABETIZAÇÃO DIGITAL E 

SUAS COMPLEXIDADES EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE CASTRO PR – 

ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Beatriz Fernandes Correa1 
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Resumo: O artigo tem como objetivo analisar as Tecnologias de Informação Móvel, TIM, no 

contexto atual, bem como a educação remota nas práticas pedagógicas desenvolvidas em uma 

Instituição de Ensino dos Anos Iniciais. Dentre as atividades realizadas pela instituição: 

Atividades diárias não presenciais on line e impressas, três dias na semana e vídeo-aulas diárias, 

ambas em curso.  As atividades são realizadas pelo WhatsApp, o qual possui diversas 

ferramentas que contemplam a Alfabetização Digital, uma das habilidades essenciais do séc. 

XXI, e em consonância com a BNCC, Competência 5. A conclusão traz reflexões sobre as TIM, 

não sendo consenso que sua utilização seja a resolução das problemáticas que perpassam a 

educação, e sim, como ferramentas úteis, mas que não substituem a presença e a riqueza da 

ação pedagógica dos professores, bem como a relação dialógica entre professores e alunos. A 

utilização das TIM na educação é uma necessidade na atual conjuntura Covid-19, a qual 

necessita de formação específica e que cada vez mais será relevante na era tecnológica.  Uma 

das questões emblemáticas é que é um recurso não disponível a todos os alunos. 

Palavras-chave: tecnologias de informação móveis, alfabetização digital, ensino remoto 

 

MOBILE TECHNOLOGIES IN EDUCATION: DIGITAL LITERACY AND ITS 

COMPLEXITIES IN A CASTRO PR EDUCATION INSTITUTION - INITIAL 

YEARS OF BASIC EDUCATION 

 

Abstract: The article aims to analyze the Mobile Information Technologies, TIM, in the current 

context, as well as remote education in the pedagogical practices developed in a Teaching 

Institution of the Early Years. Among the activities carried out by the institution: Daily online 

and printed activities, three days a week and daily video classes, both ongoing. The activities 

are carried out by WhatsApp, which has several tools that include Digital Literacy, one of the 

essential skills of the century. XXI, and in line with the BNCC, Competence 5. The conclusion 

brings reflections on TIM, not being a consensus that its use is to solve the problems that 

pervade education, but as useful tools, it do not substitute the presence and the richness of the 

teachers' pedagogical action, as well as the dialogical relationship between teachers and 

students. The use of TIM in education is a necessity in the current Covid-19 situation, which 

requires specific training and which will be increasingly relevant in the technological age. One 

of the emblematic issues is that it is a resource not available to all students. 

Keywords: mobile information technologies, digital literacy, remote education 

 

INTRODUÇÃO 

A singularidade do ano letivo de 2020 no contexto Pandemia Covid-19 trouxe desafios 

para a escola pública de todo o Brasil, e, assim, cada município adotou estratégias para dar 

continuidade ao trabalho pedagógico, na instituição de ensino pesquisada, a secretaria de 

educação de Castro sugeriu para os gestores das escolas utilizar o WhatsApp para dar sequência 

às atividades pedagógicas. As quais, de início, foram realizadas visando dar continuidade ao 

trabalho já realizado em sala de aula, delineados, conforme a Proposta Curricular – Ensino 
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Fundamental I/versão (2020), que contempla as Competências Gerais da Educação Básica, 

embasada na Base Nacional Comum Curricular, desenvolvidas de forma transversal, durante a 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).  

Desta forma, deu-se início a efetivação do envio de atividades pedagógicas nos grupos 

do WhatsApp de pais e responsáveis, o qual já existia previamente, visando maior diálogo e 

aproximação com a comunidade escolar, por meio de envio de avisos para pais e responsáveis 

sobre assuntos pedagógicos. Desde a paralisação das aulas em março de 2020 as atividades 

estão sendo realizadas pelo aplicativo, a secretaria de educação disponibiliza as atividades em 

um blog para a comunidade escolar, atualmente são três atividades semanais e mais as video 

aulas diárias, as quais são enviadas também nos grupos das turmas nos perídos matutino e 

vespertino.  

As aulas, antes presenciais, foram para o ensino remoto, no aplicativo são 

disponibilizadas no formato print, GIF, MP4 e link do YouTube, visando a maior acessibilidade 

dos pais e responsáveis, bem como a economia de dados de internet. A escola também 

disponbiliza atividades impressas, pois algumas famílias não possuem acesso à internet e 

celular, também há a preferência de alguns responsáveis por esse meio. As TIM são importantes 

ferramentas que possibilitam o trabalho pedagógico a distância, porém há deficits, pois, não são 

todos os alunos que possuem acesso, bem como, evidencia-se a necessidade de 

acompanhamento síncrono dos professores para os alunos dos anos iniciais.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Instituição de ensino de anos iniciais do Ensino Fundamental possui 240 alunos, 

inicialmente, os grupos estavam separados por anos, do 1º ano até o 5º ano, e Classe Especial, 

matutino e vespertino, com todos os professores de todos os componentes curriculares 

(Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Arte, Religião e 

Projeto de Leitura), diretora e coordenadora pedagógica, todos como administradores do grupo.  

Em sequência, as turmas foram separadas, matutino e vespertino, visando individualizar 

as orientações, pois, a escola possui diferentes professores nos turnos matutino e vespertino, 

assim, buscou-se personalizar as turmas, também, porque inicialmente os grupos foram criados 

com outra função, não sendo o envio de atividades, as orientações e intervenções dos 

professores objetivados.  

Desta forma, mediado pela tecnologia como ferramenta, sendo o celular o meio mais 

usado, a equipe pedagógica, professores, pais e responsáveis mudaram do ambiente presencial, 

com interações humanas e com estrutura escolar física, para o ensino remoto, o qual passou a 

ser realizado com a rotina de aulas diárias, ainda que de forma precária. Ressalta-se que o ensino 

remoto, foi a alternativa necessária utilizada para dar sequência às aulas. Os impactos negativos 

e positivos visíveis e mensuráveis, desde a dificuldade de acesso a TIM, à internet, e 

principalmente pelos alunos das classes sociais mais pobres e dos alunos que são oriundos da 

zona rural, uma realidade do cenário desigual do país. 

O ensino remoto, ainda que desigual, é necessário, assim, fez-se um estudo do contexto 

local, estudo de caso, que representa parte da realidade nacional, pois, devido a Pandemia 

Mundial da Covid-19, o mundo todo precisou alterar, de forma abrupta diversas áreas sociais, 

sendo a educação uma das mais afetadas.  

  Ainda em estudo, porém, alguns impactos já podem ser observados na educação, com 

centenas de alunos afastados da escola, do ambiente seguro, que provê alimentação e 

atendimento especializado, com profissionais formados para ensinar. Este afastamento, para 

muitos alunos, traz diversas implicações, entre elas, uma aprendizagem precária, difícil acesso 

às TIM, à internet, e convivência com diversas formas de violências estruturais. As quais 

aprofundam ainda mais as desigualdades de gênero, classe e raça no Brasil.   
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 A pesquisa foi realizada por meio de estudo de caso, realizada por meio de observações 

qualitativas, relatórios de acompanhamentos dos alunos, e levantamento quantitativo de 

participação nas aulas desenvolvidas junto com a secretaria municipal de educação local.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As TIM utilizadas na instituição de ensino poderiam ser potencializadoras do processo 

de ensino e aprendizagem se todos os alunos tivessem acesso a estas tecnologias. Ainda que 

contribuam com o ensino remoto na atual conjuntura, é precária, e não democrática, assim a 

alfabetização digital, também fica em defasagem. Para mitigar esta problemática é realizada a 

entrega de atividades semanais impressas para os alunos, as quais tem 100% de participação, 

observa-se por meio de mensuração mensal, que todos os alunos fazem, ainda que com 

dificuldades, correlacionadas ao acompanhamento dos pais e responsáveis. Evidencia-se que o 

município não possui uma plataforma de Ensino a Distância com multimeios, para estimular a 

aprendizagem dos alunos e que os professores também necessitam de formação específica para 

a modalidade de ensino, para que possam trabalhar com diferentes metodologias que agregam 

diversas ferramentas e que contribuem à aprendizagem disruptiva necessária à alfabetização 

digital.  

 

CONCLUSÃO 

O ensino com TIM na escola necessita de estrutura humana e econômica, formação dos 

profissionais para a educação a distância e uso de tecnologias disruptivas, também se evidencia 

a necessidade de uma plataforma de educação a distância. A instituição faz a entrega das 

atividades impressas aos alunos que não possuem acesso à internet e celulares, e também 

conforme demanda das famílias, uma estratégia que contribui com a efetivação do direito de 

aprendizagem de todos os alunos. A realidade dos alunos da instituição apresenta barreiras para 

a efetivação da competência 5 da BNCC, a alfabetização Digital, a qual necessita de estrutura, 

dificultada ainda mais pela desigualdade socioeconômica, o que está relacionado a falta de 

políticas públicas para a educação. Assim, as TIM, ferramentas que agregam diversas 

possibilidades de aprendizagem, são subutilizadas, considera-se que a presença do professor, a 

metodologia e o suporte pedagógico e psicológico são condições inerentes à aprendizagem, pois 

somente as TIM não substituem a relação dialógica entre professores e alunos, principalmente 

para os anos iniciais da educação básica.  
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Resumo: A destinação final, ambientalmente adequada de resíduos, é uma questão que gera 

grandes discussões visto que, tal tema, coloca em evidência problemas que afetam diretamente 

toda a sociedade. A coleta seletiva é um método ecologicamente correto que tem por finalidade 

proporcionar um destino adequado aos rejeitos recicláveis, porém sua introdução depende do 

interesse público e da participação da sociedade. Em decorrência deste fator, o presente trabalho 

teve como objetivo descrever a situação da coleta seletiva e reciclagem no município de Goiás-

GO. Quanto aos recursos metodológicos utilizou-se, pesquisa de abordagem exploratória, com 

natureza qualitativa, pesquisa bibliográfica e estudo de caso por meio de entrevista 

semiestruturada com o Diretor de Pesquisa da Secretaria do Meio Ambiente. A pesquisa 

apontou que no município á uma notável falta de empenho do setor público em realizar a 

implementação da coleta seletiva, observa-se que a mesma ocorre, porém na informalidade, o 

que não atende as premissas da Política Nacional de Resíduos sólidos. 

Palavras-chave: Resíduos, Políticas Públicas, Meio Ambiente, Sustentabilidade.  

 

SELECTIVE COLLECTION AND RECYCLING: CASE STUDY IN THE CITY OF 

GOIÁS - GO 

 

Abstract: The final, environmentally appropriate disposal of waste is an issue that generates 

great discussions since, such a theme, highlights problems that directly affect the entire society. 

Selective collection is an ecologically correct method that aims to provide an appropriate 

destination for recyclable waste, however its introduction depends on the public interest and 

the participation of society. As a result of this factor, the present study aimed to describe the 

situation of selective collection and recycling in the city of Goiás-GO. As for the 

methodological resources, exploratory research with a qualitative nature was used, 

bibliographic research and case study through a semi-structured interview with the Director of 

Research of the Secretariat of the Environment. The research pointed out that in the 

municipality there is a notable lack of commitment by the public sector to carry out the 

implementation of the selective collection, it is observed that it occurs, however in informality, 

which does not meet the premises of the National Policy on Solid Waste. 

Keywords: Waste, Public Policies, Environment, Sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

A destinação adequada de resíduos torna-se a cada dia, um dos mais preocupantes 

assuntos a serem discutidos e o qual se faz necessário encontrar soluções no curto prazo, visto 

que este fator ocorre por meio do crescimento acelerado das cidades, ocasionando aumento do 

consumo de bens pela população, e por consequência maior quantidade de resíduos descartados. 

No entanto, o descarte excessivo e desordenado de resíduos trás grandes impactos ao meio 

ambiente o que afeta de forma preocupante o nosso planeta. Diante disso, o presente estudo tem 

por finalidade descrever como a coleta seletiva e a reciclagem são desenvolvidas no município 

de Goiás - GO. 
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A coleta seletiva proporciona benefícios para a população por meio da retirada do que 

seriam descartados como possíveis lixos e retornando-os ao uso após sua reciclagem. Mas, é 

necessário que a coleta seletiva seja realizada de forma correta, pois mesmo com a 

implementação da lei Nº 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

ainda há um grande percentual de municípios brasileiros que não aderiram a coleta seletiva por 

falta de interesse público e/ou social. Em decorrência da falta de interesse citado acima, 

questiona-se: a coleta seletiva poderá ser a melhor solução para os problemas de descarte dos 

resíduos urbanos na Cidade de Goiás-GO? 

O estudo aborda em primeiro momento aspectos como: a lei dos resíduos sólidos e as 

variáveis relacionadas à coleta e separação de resíduos sólidos. Em seguida é apresentado o 

embasamento teórico sobre coleta seletiva, metodologia, análise dos resultados e as 

considerações finais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada em primeira ocasião foi pesquisa bibliográfica por meio de 

livros, artigos e revistas científicas permitindo a comparações diferentes sobre o mesmo 

problema. “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, 

tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, 

jornais, teses entre outros” (GIL, 2010, p.29), este é um método de pesquisa mais utilizado para 

a construção de trabalhos científicos. 

Em seguida, foi utilizado método qualitativo com objetivo exploratório. As pesquisas 

exploratórias “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, a cerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). Já o método qualitativo pode 

ser entendido como uma expressão genérica, por compreender atividades e investigações 

específicas. Este é um tipo de pesquisa que tem o ambiente natural como fonte de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento, ou seja, permite um contato direto do pesquisador 

com o ambiente em que esta sendo investigado. Os dados coletados neste tipo de pesquisa são: 

fotografias, documentos, desenhos entre outros (OLIVEIRA, 2011). 

E por fim foi realizado estudo de caso na Cidade de Goiás - GO, “este é um tipo de estudo 

profundo e exaustivo dos fatos objetivos de investigação, permitindo um amplo conhecimento 

da realidade e dos fenômenos pesquisados” (OLIVEIRA apud YIN, 2001, p. 27). O estudo de 

caso ocorreu por meio de entrevista 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Cidade de Goiás - GO é uma cidade turística que recebe o título de Patrimônio Mundial 

concedido pelas Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) desde o ano de 2001 (IPHAN, 2011). Localizada no estado de Goiás cerca de 140 

km de Goiânia, e possui população estimada de 22.916 (IBGE, 2018). 

De acordo com os dados obtidos por meio da entrevista realizada com o Diretor de 

Pesquisa da Secretaria do Meio Ambiente, analisa-se que este é um dos municípios brasileiros 

que não atua conforme as exigências disposta na lei Nº 12.305 que institui a PNRS. 

A Cidade de Goiás - GO possui em média um descarte mensal de 15 á 18 toneladas de 

resíduos, esse volume inclui podas de árvore, construção civil entre outros conforme a 

Secretaria do Meio Ambiente da Cidade de Goiás (SMACG, 2018). Atualmente o município 

não implantou a coleta seletiva por falta de recursos financeiros (grifo do entrevistado), porém 

a prefeitura trabalha em parceira com alguns empresários por meio PEVs que realizam a 

destinação final ambientalmente adequada de alguns materiais, ou seja, a coleta seletiva 

funciona, mas de maneira informal, o efeito desta parceria trouxe resultados consideráveis na 

redução de resíduos que poderiam ser descartado de forma inadequada. 
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No início deste ano de 2018 iniciou-se um pedido de licença prévia para transformar a 

área de destinação dos resíduos (lixão) para um aterro sanitário controlado, após a confirmação 

deste pedido o município iniciará o processo de implementação da coleta seletiva, o município 

apenas disponibiliza para a população o serviço de coleta domiciliar de lixo (porta a porta) esta 

atividade é realizada por funcionários da própria prefeitura que utiliza veículos apropriados 

para este serviço (SMACG, 2018). 

O município ainda não possui um aterro sanitário, os rejeitos coletados são dispostos no 

lixão, sendo que esta não é uma das práticas adequadas, além disso, a eliminação dos lixões é 

uma das metas do PNRS. Mesmo operando de forma inadequada as autoridades políticas tem 

se empenhado para atuar conforme as exigências da lei. De acordo com a Secretaria do Meio 

Ambiente: 

O município possui uma área que esta em processo de licenciamento, ou seja, no início 

deste ano de 2018 iniciou-se um processo de licença prévia junto ao órgão da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente pra ver se os dados técnicos que apresenta da atual área que 

funciona como lixão, é possível adequar para um aterro sanitário controlado.  

Mesmo não possuindo o aterro sanitário o município preocupa em realizar um controle 

destes rejeitos, e sempre que possível é realizado aterramento para evitar exposições e 

problemas mais graves, e no caso dos resíduos hospitalares existe uma empresa terceirizada que 

realiza a coleta dos mesmos. A Figura 1 retrata a atual área que onde é realizado o descarte dos 

resíduos (lixão). 

 

 
Figura 1. Registros fotográficos do Lixão da Cidade de Goiás – GO. 
Fonte: Pesquisadores (2018) 

 

Um dos instrumentos da PNRS de acordo com seu art. 8 são os Planos de Resíduos 

Sólidos (PRS), estes podem ser elaborados á nível nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal, municipal entre outros. Os planos de resíduos sólidos foram instituídos como 

instrumento de planejamento para estruturação do setor público na gestão de resíduos sólidos e 

devem abordar de uma ampla variedade de resíduos, a lei determinou que estes devem ser 

elaborados até 02, de agosto de 2012 para que o Distrito Federal e os municípios como requisito 

para que os mesmos tivessem acesso a recursos da União destinados a limpeza urbana ou 

manejo de resíduos sólidos (MMA, 2017). 

Os planos de resíduos sólidos devem tratar do ciclo de vida dos rejeitos, desde sua geração 

como resíduo até a sua destinação final ambientalmente adequada, é de responsabilidade de seu 

gerador seja ele setor público, privado e/ou comunidade em geral, adoção de métodos que 

minimiza ou elimina efeitos negativos que coloca em risco a saúde da população e o meio 

ambiente. Porém, é importante ressaltar que os planos municipais de saneamento básico 

(PMSB) podem incluir o conteúdo mínimo estabelecido pela PNRS para o eixo de resíduos 

sólidos (MMA, 2017). 
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Por meio desta informação nota-se que os municípios têm por obrigação elaborar o Plano 

de Resíduo Sólido até a data estabelecida pela lei ou então o Plano de Saneamento Básico que 

contempla esta questão, porém até o presente momento o município de Goiás não possui o 

Plano de Resíduo Sólido e o Plano de Saneamento Básico ainda está em fase de elaboração 

(SMACG, 2018). 

No ano de 2014 a prefeitura montou uma cooperativa a fim de incentivar a comunidade 

em contribuir com a destinação adequada dos resíduos e proporcionar renda as famílias que 

desenvolvesse essa atividade, mas por falta de interesse social a mesma não obteve sucesso 

(SMACG, 2018). 

O município de Goiás - GO atua com programas sociais apenas á nível rural, 

principalmente projetos de assentamento agrário, o objetivo desde projeto é focar nos resíduos 

sanitários, na quantidade utilizada e de que forma eram realizados os descartes. Na atuação 

deste programa município trabalha em parceria com a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), um dos fatores preocupante no descarte inadequado destes resíduos é com a 

poluição da água sendo que muitos áreas rurais estão enfrentando problemas com a falta de 

água para sustentar o sistema econômico produtivo (SMACG, 2018). 

Quanto ao processo de logística reversa, o município tem se empenhado em conscientizar 

as pessoas a devolução destes materiais, principalmente na área rural onde se utiliza produtos 

químicos, como agrotóxicos. Determina como responsabilidade dos geradores a devolução 

destes materiais as empresas que os comercializam para que possam retorná-los aos fabricantes 

de origem. 

Uma das principais práticas que favorece a coleta seletiva é a educação ambiental, porém 

o município não realiza a mesma da forma em que deveria, sempre que possível é realizado 

palestra em toda instituição de ensino com o objetivo de salientar a importância da deste aspecto 

assim como é uma forma de conscientizar as pessoas diante os problemas ambientais existentes 

(SMACG, 2018). 

Desta forma compreende-se que Cidade de Goiás não atende as exigências da PNRS, no 

entanto são realizadas algumas atividades que tem em vista a preservação do meio ambiente, 

porém elas ocorrem na informalidade. Para o Diretor de Pesquisa da Secretaria do Meio 

Ambiente existem três eixos que podem ser visto como soluções dos problemas ambientais 

causado pela forma inadequada dos descartes de resíduos neste município, sendo eles: educação 

ambiental, plano de reciclagem e manejo do aterro sanitário, para ter eficiência os três devem 

andar em conjunto. Este processo pode ser visto como o caminho que município deve percorrer 

para alcançar como meta fundamental e prioritária de governo municipal (SMACG, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

Como base na fundamentação teórica elaborada e por meio das entrevistas apresentadas, 

conclui-se que o município de Goiás - GO não atua conforme as exigências disposta na lei nº 

12.305. Não possui aterro sanitário, não implantou a coleta seletiva, não possui o Plano de 

Resíduos Sólidos e não possui programa de Educação Ambiental. É importante destacar que 

para realizar a implementação da coleta seletiva são necessárias autorizações e liberações 

vindas do Estado e da União, o município iniciou-se um processo de licença prévia no ano de 

2018 com o objetivo de transformar a área do lixão em um aterro sanitário controlado, e após 

realizar a implementação da coleta seletiva, porém até o presente momento não obteve retornos. 

Deste modo nota-se que a educação ambiental pode ser vista como fator primordial em 

contribuir com o processo de coleta seletiva e reciclagem neste município, pois ela tem como 

objetivo conscientizar a sociedade diante os problemas ambientais e instruí-las na forma correta 

de realizar o descarte de resíduos. 
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Resumo: Quando a expansão de áreas urbanas ocorre sem o planejamento adequado, 

potencializam-se a produção de sedimentos no sistema de drenagem. Objetivou-se neste 

trabalho, avaliar o acúmulo e transporte de sólidos proveniente de resíduos da construção. O 

estudo foi realizado na região urbana de Iporá, interior de Goiás. Leituras de Turbidez, 

Temperatura e Condutividade Elétrica foram realizadas em água de drenagem e no córrego que 

atravessa a cidade. Os resultados mostram que a quantidade de sedimentos transportados é 

extremamente alta, e que o processo de expansão urbana relacionado a situação dos resíduos de 

construção civil tem colaborado substancialmente com o assoreamento do Lago Pôr do Sol. Por 

fim, a condutividade elétrica da água mostrou que há indícios robustos que apontam para um 

acelerado processo de assoreamento do lago devido revolvimento do solo em perímetro urbano. 

Palavras-chave: condutividade elétrica, bacia hidrográfica urbana, construção civil 

 

URBAN SEDIMENTOLOGY OF AN SMALL CITY IN BRAZIL'S CERRADO 

 

Abstract: When the expansion of urban areas occurs without proper planning, sediment 

production in the drainage system is enhanced. The objective of this work was to evaluate the 

accumulation and transport of solids from construction. The study was carried out in the urban 

region of Iporá, in the interior of Goiás. Readings of turbidity, temperature and electrical 

conductivity were performed from drainage water and in the stream river that runs through the 

city. The results show that the amount of sediment transported is extremely high, and that the 

process of urban expansion related to the situation of construction waste has contributed 

substantially to the silting up of Lago Pôr do Sol. Finally, the electrical conductivity of the 

water showed that there are robust indications that point to an accelerated process of silting up 

the lake due to the overturning of the soil in an urban perimeter. 

Keywords: electrical conductivity, urban watershed, civil construction 

 

INTRODUÇÃO 

A conversão de áreas rurais em urbanas normalmente potencializa os processos erosivos 

nas regiões periféricas de pequenos centros urbanos. Essa é uma questão vital na formação de 

novos conglomerados, pois tal expansão desordenada acarreta significativo impacto na 

qualidade do solo e da água (USDA, 1986). 

No contexto da construção civil, comumente, o solo tem outra esfera de importância. 

Akhtar (2012), destaca que o estudo do solo (mecânica dos solos) permite que um engenheiro 

investigue melhor a fundação de estruturas. Tal análise fornece parâmetros básicos para saber 

se a estrutura do solo é capaz de suportar os esforços estruturais dos referidos projetos. Não 

obstante, nos pequenos centros urbanos, em especial os que experimentam rápido 

desenvolvimento periférico, o estudo do solo tem ganhado outro protagonismo. O 

emprego/despejo de resíduos da construção civil tem sido realizado nas calçadas públicas. 
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Dessa forma, o solo oriundo da construção civil tem sido carreado para os mananciais 

hídricos, contribuindo assim para a sobrecarga de sedimentos nos cursos d’água. 

Esse trabalho tem por objetivo contribuir para o entendimento do processo de acumulação 

e transporte de sedimentos oriundos da construção civil, identificar quais os principais impactos 

na qualidade da água e do solo produzidos pela expansão desordenada de pequenos centros 

urbanos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

O experimento foi conduzido em área urbana de Iporá, município localizado no interior 

do estado de Goiás, região do cerrado brasileiro (latitude 16 26’ 29’’sul, longitude 51 7’ 11’’ 

oeste), com população de 31.274 habitantes, segundo o IBGE (2020). 

A cidade alvo deste estudo é cortada pelo Córrego Tamanduá, cuja bacia hidrográfica, de 

acordo com Santos et al. (2013), possui área de 29,53 km² com relevo que varia de médio a 

suava e declividade média que varia de 0 a 8%. De acordo com os autores o rio principal 

apresenta baixa suscetibilidade a enchentes, mas alta vulnerabilidade a processos que envolvem 

transporte de sedimento, sendo, portanto, facilmente assoreado. Dentro do perímetro urbano há 

uma bacia de sedimentação, que recebe o nome de Lago Pôr-do-Sol. 

Segundo Gomes (1998) a ocupação da região de Iporá ocorreu durante o século XVIII, 

período do ciclo do ouro em Goiás, e tornou-se importante devido a dois fatores, a abundância 

de ouro e diamantes encontrados nos seus rios e sua localização na rota colonial, com acesso a 

Cuiabá-MT.  

Atualmente, a população urbana de Iporá está distribuída em 66 bairros e o número de 

lotes e as taxas de ocupação variam de bairro para bairro; do total de lotes distribuídos pelos 66 

bairros da cidade, apenas 51,5% estão ocupados. (PREFEITURA MUNICIPAL, 2014). A parte 

central apresenta-se densamente construída, sendo que mais de 95% dos lotes são ocupados por 

residências e prédios comerciais.  

Coleta de dados 

Foram coletadas amostras de sedimentos durante evento chuvosos em três ruas do 

município. As ruas não dispõem de sistema de drenagem e desaguam o escoamento superficial 

diretamente no lago Pôr-do-Sol. Ademais, foram coletadas amostras de sedimento a montante 

e a jusante do referido lago. Realizaram-se leituras de Turbidez, Temperatura e Condutividade 

Elétrica das amostras. A batimetria do córrego foi feita e a velocidade da massa de água foi 

estimada, a fim de obter-se a vazão hidrológica da bacia a montante. 

  
Figura 1. A) Amostras de sedimento em água de drenagem superficial, coletas em três rua do município 

de Iporá; B) Turbidímetro e condutivímetro empregados na análise do sedimento. 

 

A fim de levantar evidências adicionais, registros fotográficos foram realizados na região 

urbana de Iporá em que se evidencia a disposição irregular de resíduos sólidos da construção 

civil. 

A) B) 
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Figura 2. A) Despejo irregular de materiais de construção civil. (Avenida Monte Azul); B) Despejo 

irregular de materiais de construção civil. (Avenida Arapongas). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse estudo os resultados mostram que, a quantidade de sedimentos presente na água de 

escoamento superficial direto, Tabela 1, foi excessivamente alta. 

 

Tabela 1. Evolução da turbidez e condutividade elétrica dos sedimentos coletados originados 

por eventos chuvosos 

LOCAL 

Parâmetros 

Turbidez (UNT) 
Condutividade Elétrica 

(microS/cm) 

14/03/2020 15/03/2020 14/03/2020 15/03/2020 

Ponto 1 

(Av. Monte Azul) 
729 996 160 34 

Ponto 2 

(Av. José Cândido Vieira) 
829 311 70 70 

Ponto 3 

(Rua Campos Belos) 
1120 667 66 32 

 

Resta evidente que a água de escoamento está excessivamente carregada de partículas 

sólidas. Moruzzi et al. (2009), já indicavam que a expansão de centros urbanos produz 

significativo aumento no volume escoado. A tabela 1, destaca que esse aumento não somente 

se evidencia no volume, mas também na concentração de sedimento na água.  

No contexto dos sais dissolvidos em água de escoamento, observa-se que há indicativos 

robustos de que apontam para processos de disposição irregular de solo escavado em áreas 

impróprias. Isso explica parcialmente a alta concentração de nutrientes em águas de drenagem 

pluviais. Tsuji et al. (2018), em estudo realizado em perímetro urbano do Distrito Federal, 

observaram condutividade elétrica de 20 a 95 microS.cm-1, como função da vazão do sistema 

de drenagem principal. Isso reforça a tese os valores da concentração de sais dissolvidos 

apresentados neste estudo são oriundos de processos de escavação. 

Não obstante, a resolução 448 de 18 de janeiro de 2020 do Conama (Concelho Nacional 

de Meio Ambiente) estabelece que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos 

em aterros de resíduos urbanos, em áreas de bota fora, em encostas, corpos d’água, lotes vagos 

e em áreas protegidas por Lei. Na Figura 3, são expostos dados de sedimentos do lago que 

recebe tais fluxos de sedimento. 

A) B) 
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Figura 3. Monitoramento dos sólidos em suspensão na água nos pontos de entrada e saída do Lago Pôr-

do-Sol e uma estimativa do balanço de sedimentos. 

 

Observa-se, ainda de forma preliminar, que o depósito de sedimentos no lago aumentou 

no período de seca. Ou seja, as chuvas esporádicas características desse período foram 

suficientes para modificar o balanço de sedimentos no referido lago. 

 

CONCLUSÃO 

A disposição de resíduos sólidos associados à expansão urbana de Iporá tem contribuído 

significativamente com o processo de assoreamento do Lago Pôr-do-Sol. Evidências foram 

observadas, seja nas altas concentrações de sólidos em suspensão nas águas de drenagem 

superficial, ou nas altas concentrações de sais dissolvidos sentas águas. Urge, nos conselhos 

regionais de engenharia, normas complementares que permitam fiscalizar tais obras no 

perímetro urbanos de pequenas cidades interioranas. 
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Resumo: A temperatura interna das residências e comércios influi no conforto térmico e, 

consequentemente, na qualidade de vida da população. Objetivou-se neste estudo quantificar 

qual a real redução térmica no interior de uma casa, cujo telhado foi coberto com telha de 

concreto. Para isso foi desenvolvido um dattalogger com emprego de Arduino e termistores. 

Dois sensores foram posicionados acima do telhado e dois sensores foram fixados abaixo do 

telhado. A redução térmica do telhado em relação ao interior da casa foi calculada. Os 

resultados mostram uma redução de 30 a 40 % da temperatura de 10 às 14 horas. O fluxo de 

calor, que se dá do telhado para o interior da casa, é invertido a partir das 17:00. Por derradeiro, 

apesar de resistentes, as telhas de concreto não são muito eficientes na redução da temperatura 

no interior de residências e comércios. 

Palavras-chave: Arduino, termistores, conforto térmico 

 

SMALL STREAMFLOW: A VIABLE TOOL IN ENVIRONMENTAL MONITORING 

 

Abstract: The home and shop’s internal temperature influences thermal comfort and, 

consequently, the quality of life of the population. The objective of this study was to quantify 

the real thermal reduction inside a house, whose roof was covered with concrete tile. For this 

was developed a dattalogger with employment of Arduino and thermistors. Two sensors were 

positioned above the roof and two sensors were fixed below the roof. The thermal reduction of 

the roof in relation to the interior of the house was calculated. The results show a 30 to 40% 

reduction in temperature from 10 to 14 hours. The heat flow, flows from the roof to the interior 

of the house, its reversed from on 17:00 hour. Finally, although reliable resistant, concrete tiles 

are not very efficient in reducing temperature inside homes and shops. 

Keywords: Arduino, thermistors, thermal comfort 

 

INTRODUÇÃO 

A temperatura interna de uma residência ou comércio é função de diversos aspectos, a 

saber: aspectos construtivos (SAMUEL et al., 2017; ZAKI et al., 2012); cor da superfície de 

cobertura (BRITO FILHO & SANTOS, 2014), tipo de cobertura (LIZ et al., 2018), incidência 

de radiação solar, dentre outros. 

Mais especificamente, no que diz respeito ao tipo de material pode-se obter telhas de: 

cerâmica, concreto, fibrocimento, metal e etc (MUNIZ-GAAT et al., 2018). Os fatores que mais 

influenciam na decisão destes materiais são o custo por metro quadrado e a eficiência térmica 

na redução de temperatura interna. 

Dadas a dificuldade relacionadas ao custo na aquisição de sensores de temperatura, 

poucos trabalhos tem sido publicados nesta área de pesquisa. Ademais, normalmente demanda-

se de mais de 2 sensores para tal estudo e há a necessidade de monitoramento intermitente da 

temperatura ao longo do fotoperíodo. Esses fatores, conjuntamente, fazem com que o 
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monitoramento da temperatura no interior de casas e comércio seja um desafio aos 

pesquisadores que desejem investigar melhor o efeito do tipo de cobertura no conforto térmico. 

A partir do emprego de termistores associados ao Arduino buscou-se monitorar a redução 

térmica de uma residência com cobertura de telhas de concreto, na região do Cerrado Brasileiro, 

sob condições extremas de calor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento ocorreu em residência de 2,80 metros de pé-direito, com inclinação do 

telha de 30 %. Mais especificamente, a cumieira apresenta direção leste-oeste. O material de 

cobertura foi de telha de concreto, de cor cinza claro. Os sensores foram posicionados: a 2,80 

metros do beiral (seguindo direção do telhado), sensor S1; a 1,80 metros do beiral, sensor S2; 

abaixo do beiral, sensor S3 (área externa); e, no interior do quarto e no eixo abaixo do S1, o 

sensor S4. Detalhes seguem na Figura 1. 

 
Figura 1. Posicionamento de termistores para o monitoramento da temperatura interna e externa de 

residência sob condições extremas de calor e considerando duas linhas de fluxo de calor, A e B. 

 

O sistema eletrônico de aquisição e processamento de dados empregado neste artigo foi 

o Arduino UNO (D’AUSILIO, 2012). Para correlacionar a resistência elétrica e a temperatura, 

conforme Siwek et al. 1992, o modelo de Steinhart & Hart (1968) foi aplicado e calibrado. A 

figura 2, apresenta respectivamente: A) posicionamento dos sensores no telhado; e B) Arduino 

aplicado a aquisição de resistência elétrica oriunda de termistores. 

 

 
Figura 2. A) Posicionamento do termistor S3, no telhado sob telhas de concreto; B) Arduino aplicado 

ao monitoramento da temperatura interna e externa de uma residência. 

A) B) 
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Destaca-se ainda que foram monitorados 3 dias, a saber: dia 01 (02/10/2020), dia 02 

(03/10/2020) e dia 03 (05/10/2020); das 10:00 horas até as 19:00. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados no fluxo de calor são apresentados na Figura 3.  De forma geral observou-

se que das 10:00 as 14:00 houve redução de cerca de 30 % da temperatura da parte externa para 

a interna da casa.  
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Figura 3. Monitoramento da redução térmica nos fluxos verticais A e B, em residência no interior de 

Goiás, como função da variação das horas. 

 

Muniz-Gaat et al. (2018), concluíram que telhas de concreto apresentam de 4 a 39 % de 

índice de reflectância solar. 

Adicionalmente, os referidos autores defendem que para telhas de concreto com 

características similares as empregadas neste estudo, tem-se um reflectância de 21 % e 

absortância solar de 79 %. Isso parcialmente explica o baixo desempenho das tehas de concreto 

evidenciados neste estudo. 

Na figura 4 são apresentados a variação de temperatura dos 4 sensores monitorados ao 

longo do dia. Observa-se que a temperatura nas telhas atingiu 55 ° C. Isso porque trata-se de 

material com alta taxa de absortância solar. 
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Figura 4. Variação térmica no interior e exterior de uma residência no interior de Goiás sob condições 

extremas de temperatura. 

 

Observa-se ainda que o fluxo de calor é invertido a partir das 17:00 horas, ou seja, o 

interior do quarto começa a ceder energia para o meio externo. Interessante informação que 

pode auxiliar no favorecimento do favorecimento da circulação interna da residência. 

 

CONCLUSÃO 

As telhas de concreto, apesar de apresentarem boa durabilidade, reduzem apenas 30 % da 

temperatura nos horários mais quentes do dia, a saber: das 10 às 14 horas. O fluxo de calor é 

invertido a partir das 17:00 horas. Período a partir do qual recomenda-se favorecer a circulação 

do ar no interior das residências, abrindo-se portas e janelas. 
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Resumo: O setor da construção civil contribui de forma significativa para a produção de renda 

e emprego e consequentemente por uma parcela considerável do Produto Interno Bruto (PIB) 

Nacional. O aumento da população principalmente nas áreas urbanas fez com que este setor 

encontrasse uma possibilidade de se desenvolver e de atender a demanda desta nova sociedade. 

Porém junto com as construções vieram os impactos ambientais, visuais e a saúde. Os lixos que 

são oriundos das construções civis e que são descartados em locais inadequados podem gerar 

consequências como degradação de áreas urbanas, de mananciais e de proteção de áreas 

permanentes, intervenção de vias, surgimento de agentes transmissores de doenças, entre 

outros. Existem legislações que regulamentam o gerenciamento dos resíduos advindos da 

construção civil e que além de visarem soluções para o problema do lixo também visam 

alternativas de prevenção. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo realizar uma pesquisa 

bibliográfica visando levantar algumas legislações que regulamentam o setor da construção 

civil, principalmente no que se refere aos impactos causados por esta atividade, bem como 

abordar os danos causados pelos resíduos e buscar alternativas sustentáveis que podem ser 

utilizadas neste setor. 

Palavras-chave: construção civil, lixo, gerenciamento de resíduos, desenvolvimento 

sustentável 

 

WASTE IN CIVIL CONSTRUCTION: THE SEARCH FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT ALTERNATIVES 

 

Abstract: The civil construction sector contributes significantly to the production of income 

and employment and consequently for a considerable portion of the National Gross Domestic 

Product (GDP). The increase in population, mainly in urban areas, made this sector find a 

possibility to develop and meet the demand of this new society. However, along with the 

constructions came the environmental, visual and health impacts. The garbage that comes from 

civil construction and is discarded in inappropriate places can generate consequences such as 

degradation of urban areas, water sources and protection of permanent areas, intervention of 

roads, the appearance of agents that transmit diseases, among others. There are laws that 

regulate the management of waste arising from civil construction and that in addition to seeking 

solutions to the problem of waste, they also aim at prevention alternatives. In this sense, this 

work aims to carry out a bibliographic research aiming to raise some legislation that regulate 

the civil construction sector, mainly with regard to the impacts caused by this activity, as well 

as addressing the damage caused by waste and seeking sustainable alternatives that can be used 

in this sector. 

Keywords: civil construction, garbage, waste management, sustainable development. 

 

INTRODUÇÃO 

A construção civil é responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto 

(PIB) Nacional. Dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) de 2018, realizada 
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pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a atividade da 

construção gerou R$ 278 bilhões em valor de incorporações, obras e/ou serviços da construção. 

Embora a Construção Civil contribua de forma significativa para a economia brasileira, 

gerando renda e emprego, há também lados negativos como os impactos ambientais advindos 

do lixo produzido por esta atividade econômica. Roth e Garcias (2009) ressaltam que nos anos 

70 teve início a implementação de medidas para atenuação dos impactos ambientais causados 

pela construção civil nos países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Leite et al (2018) ressaltam que países em desenvolvimento apresentam problemas 

ambientais acentuados devido à falta de políticas públicas que tratem essas questões como 

prioritárias e emergenciais. 

Os autores também abordam que com o aumento da população urbana o setor da 

construção civil viu um cenário propício para crescer e atender as expectativas desta população, 

porém tudo isso ocasionou um excesso de resíduos gerados pelo setor. 

A construção civil no Brasil é até os dias de hoje considerada grande produtora de 

resíduos, o que pode ser modificado através do emprego de alternativas mais sustentáveis.  O 

item 3.18 da Agenda 21 diz que é preciso: 
 

“3.18 Estabelecer diretrizes para a implementação dos procedimentos 

necessários à diminuição dos resíduos gerados pela construção civil, 

implementando a coleta seletiva, e fixando critérios para transporte e destino 

final, reciclagem e reaproveitamento” (AGENDA 21, 2004, p. 105). 

 

Souza, et al (2004) abordam que desperdiçar materiais na forma de resíduo (entulho de 

construção) ou sob outra natureza, significa desperdiçar recursos naturais e com isso a 

construção civil fica no centro das discussões na busca por um desenvolvimento sustentável. 

De acordo om a Resolução CONAMA nº 307/2002: 

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas:  

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura;  

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas.  

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. (BRASIL, 2002). 

 

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica 

visando levantar algumas legislações que regulamentam o setor da construção civil, 

principalmente no que se refere aos impactos causados por esta atividade, bem como abordar 

os danos causados pelos resíduos advindos da construção civil e buscar, também através de uma 

pesquisa bibliográfica, alternativas sustentáveis que podem ser utilizadas neste setor. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O setor da construção civil contribui de forma significativa com a produção de renda e 

emprego, Roth e Garcias (2009) destacam que a construção civil é a maior indústria 

empregadora do país, porém este setor tem um grande desafio que é desenvolver suas atividades 
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de forma sustentável e por este motivo tem sido alvo de preocupação em relação aos impactos 

ambientais que ocasiona. 

Para os autores a construção civil provoca a formação de áreas degradas que ocorrem na 

aquisição de materiais, considerando a retirada da matéria-prima natural e o fabrico de produtos, 

na execução das obras civis e na fase de disposição final dos resíduos gerados. 

Em relação aos resíduos gerados pela a execução de obras Roth e Garcias (2009) 

destacam que segundo o Sindicato da Construção Civil de São Paulo, estes resíduos dispostos 

de maneira inadequada, o descompromisso dos geradores no manejo e principalmente a 

destinação destes resíduos podem provocar a degradação de áreas de manancial e de proteção 

permanente, a proliferação de agentes transmissores de doenças, obstrução de sistemas de 

drenagem, ocupação de vias e logradouros públicos, entre outros. 

Os resíduos sólidos da construção civil são formados por tijolos, argamassa, embalagens 

plásticas, papel, restos de ferragem, madeira, entre outro e dispostos em locais inadequados 

podem trazer graves problemas tanto ambientais quanto para a saúde. 

E estes resíduos, quando dispostos de maneira inadequada em lixões, áreas próximas a 

rios e córregos, em vias públicas e até mesmo em aterros controlados, trazem problemas à saúde 

e ao meio ambiente, provocando o surgimento de vários pontos de áreas degradadas espalhados 

pelos centros urbanos (ROTH E GARCIAS, 2009, p. 122). 

Existem legislações que regulamentam a atividade da construção civil, buscando 

solucionar os impactos causados por ela, como por exemplo, a Resolução 307/02 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que sobre o gerenciamento de resíduos diz que: 

XI - Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010. (BRASIL, 2002). 

Esta resolução é pouco seguida pelo setor da Construção Civil, pois são poucos os que se 

preocupam com a produção de resíduos e com a destinação adequada destes ou mesmo com a 

reciclagem. 

Para Roth e Garcias (2009) solucionar os impactos da construção civil requer que os 

responsáveis controlem o consumo de materiais, tenham cuidado ao escolhê-los, utilizem 

tecnologias construtivas objetivando uma maior vida útil à obra e melhor desempenho 

ambiental, o que tonará a construção mais sustentável. 

Os autores afirmam que é importante adotar medidas preventivas e não apenas buscar a 

solução quando o problema já existe. 

 Leite et al (2018) afirmam que o gerenciamento adequado dos resíduos encontra 

obstáculos devido a alguns fatores, como a ausência de uma cultura de separação. 

No art. 13 da Lei n. º 12.305/2010 está previsto que: 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões 

instituídas conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e 

reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de 

construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros 

resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais. (BRASIL, 1998). 

 

Neste sentido, as empresas da construção civil precisam buscar alternativas para 

gerenciarem os resíduos de forma que estes não prejudiquem o meio ambiente e a reciclagem 

pode ser uma saída, Leite et al (2018) ressaltam que essa vertente ganha força principalmente 

pela procura de materiais que possam substituir as matérias primas retiradas do meio ambiente.  
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Porém a reciclagem no Brasil e em especial em cidades pequenas como Iporá/GO ainda 

não é uma prática muito utilizada e nem abrange todos os tipos de resíduos que podem passar 

pelo processo de reciclagem. 

Para ser um alternativo mais eficiente, além das próprias construtoras optarem pela 

reciclagem, o poder público também deveria intervir e criar políticas públicas que sejam 

voltadas para a destinação correta dos resíduos advindos da construção civil. Além de contribuir 

com o meio ambiente e reduzir custos a reciclagem pode também gerar novas oportunidades de 

emprego melhorar a renda do local. 

O levantamento de dados sobre o tema, lixo na construção civil: a busca por alternativas 

sustentáveis de desenvolvimento, foi realizado através de um questionário, criado por meio da 

ferramenta “Google Forms” e depois disponibilizado na internet para construtores e mestres de 

obra. O questionário continha três perguntas objetivas com alternativas para o leitor escolher e 

opções para escrever, caso fosse necessário. 

Buscamos um público especifico pois gostaríamos de analisar os conhecimentos desses 

trabalhadores. Após realização dos questionários, os dados coletados foram transformados em 

gráficos para facilitar a interpretação. 

Responderam ao questionário online 32 pessoas onde 6 pessoas tiveram acesso ao curso, 

12 pessoas tinham conhecimento sobre a lei, 14 pessoas sem conhecimento sobre o destino dos 

resíduos da construção civil. 

 

 
Figura 1. Resultado da pesquisa on-line realizada neste estudo. 

Desses 32 entrevistados, 6 tiveram oportunidade de fazer o curso sobre conscientização 

do lixo gerado pela construção civil, 12 pessoas têm conhecimento da lei que rege o descarte 

do lixo, 14 pessoa não tem informações sobre como é feito o descarte desse lixo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O setor da construção civil tem sido alvo de diversos estudos que buscam minimizar os 

impactos ambientais e visuais que ocorrem com as construções e/ou demolições e o lixo 

proveniente destas atividades é uma destas preocupações que diversos autores têm procurado 

abordar e realizar pesquisas que visem uma solução. 

 Existem legislações específicas que responsabilizam os geradores dos lixos na 

construção civil, que buscam classificar e dar os destinos corretos a estes lixos e propõem o 

Gerenciamento dos Resíduos, contribuindo assim para que desde o início das obras, tudo seja 

realizado de forma a respeitar e preservar o meio ambiente, a paisagem local e saúde da 

sociedade. Porém, para que estas regulamentações sejam de fato seguidas é necessário que o 

poder público municipal intervenha e fiscalize as atividades da construção civil no município. 
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CONCLUSÃO 

A cultura de destinação de lixos em terrenos baldios, lixões e a não separação e 

reciclagem de lixos ainda é muito forte principalmente em cidades pequenas e para mudar essa 

realidade no que se refere a produção e destinação de resíduos na construção civil é preciso que 

se criem políticas públicas que vejam esta questão como prioridade e que sejam estabelecidas 

punições para aqueles que descumprirem, para isso é necessário que a fiscalização também seja 

atuante. 

Com estas medidas o setor da construção civil continuará sendo de grande importância 

para o desenvolvimento e crescimento do país, porém utilizando de meios sustentáveis. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma breve discussão teórica acerca do enfrentamento da 

pandemia do novo coronavírus com projeção na área trabalhista, mudanças referente a 

legislação para soluções versáteis que garantem a continuidade ao desempenho do trabalho em 

período de isolamento necessário, a exemplo do teletrabalho como uma das medidas adotadas 

em tempo de calamidade na saúde pública. Tendo como base as Medidas Provisórias editadas, 

a pesquisa que serve como parâmetro para este trabalho especifica a necessidade da 

compreensão de um novo método adotado, para que permaneça um tipo de possibilidade 

alternativa dos trabalhadores manterem-se em suas atividades laborais durante o período de 

pandemia, com amparo aos empregados formais através do benefício emergencial. 

Palavras-chave: direito trabalhista; pandemia; Covid-19; relações de trabalho; medidas 

provisórias 2020 

 

LABOR LAW IN PANDEMIC TIMES: PROVISONAL MEASURES, TELE-WORK 

AND THE EMERGENCY BENEFIT 

 

Abstract: This article presents a brief theoretical discussion about facing the pandemic of the 

new corona virus with projection in the labor area, changes regarding the legislation for 

versatile solutions that guarantee the continuity of the work performance in period of necessary 

isolation, such as telework as one of the measures adopted in times of calamity in public health. 

Based on the edited Provisional Measures, the research that serves as the basis for this work 

specifies the need to understand a new method adopted so that a type of alternative possibility 

remains for workers to remain in their work activities during the pandemic period with support 

for formal employees through the emergency benefit. 

Keywords: labor law; pandemic; Covid-19; work relationships; provisional measures 2020 

 

INTRODUÇÃO 

Com o advento da pandemia do vírus da Covid-19 métodos de prevenção do contágio em 

massa foram tomadas, por ser uma questão de saúde, qual se encontra em calamidade pública. 

Em âmbito trabalhista também foram realizadas adaptações para não findar as atividades 

dos trabalhadores formais por completo, com amparo legal para reger estas relações de trabalho 

e dirimir maiores prejuízos aos empregadores e empregados. 

No que tange as relações de trabalho pode-se destacar a criação de Medidas Provisórias 

(MP) pelo Presidente da República no ano de 2020, medidas estas que possuem força de lei, 

conforme preconiza o Art. 62 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Desse modo, o ensejo da necessidade de obter alternativas e modalidades de desempenho 

das atividades laborais, uma vez que o isolamento social afetou diretamente o mercado de 

trabalho e aqueles por ele regidos, foram criadas Medidas Provisórias específicas ao Direito 

Trabalhista. 

Neste contexto, foi redigida a Medida Provisória 927/2020 de 22 de março de 2020 

proveniente do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, qual trouxe em sua redação 

mailto:raynnara2@gmail.com
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as medidas trabalhistas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública em 

decorrência do Coronavírus (BRASIL, 2020). 

Assim, para fins trabalhistas a legislação adotou o pressuposto descrito no Artigo 501 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) para implementação do novo cenário de adaptação 

nesta seara, dispositivo este que trata de acontecimento inevitável tido como força maior em 

que o empregador não concorreu para seu acontecimento como se apresenta neste quadro de 

pandemia (BRASIL,1943). 

 Nesse sentido, a Medida Provisória 927/2020 apresentou alternativas para mantença da 

relação empregatícia sem prejuízos maiores aos envolvidos, sendo devidamente insculpidas nos 

Artigos 2º e 3º do preceito de lei (BRASIL, 2020). 

A partir disso, no dia 23/03/2020 nova Medida Provisória, seja 928/2020 foi editada, 

trazendo consigo a alteração de termos da Lei 13.979/2020, lei esta que dispõe sobre as medidas 

gerais de enfrentamento da emergência da saúde pública, bem como em específico revogou o 

Art. 18 da Medida Provisória 927/2020 (BRASIL, 2020). 

Não obstante, com a perduração do afastamento social para se evitar aglomerações, foram 

editadas mais duas Medidas Provisórias com o intento de complementar a redação e as 

disposições das anteriores, em decorrência disso, foram criadas a M.P. 936 de 01/04/2020 e a 

M.P. 944 de 03/04/2020 (BRASIL, 2020). 

A Medida Provisória 936 de 01/04/2020 instituiu o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda e medidas trabalhistas complementares (BRASIL, 2020), 

assim como a Medida Provisória 944 de 03/04/2020 corroborou com maior abrangência o 

assunto (BRASIL, 2020). 

A instituição destas medidas teve por escopo a flexibilização das medidas trabalhistas, 

uma vez que diretamente afetado o mercado de trabalho em si, isto, com intuito de amparo legal 

e financeiro aos dependentes formais da relação trabalhista. 

A par disso, o enfoque da pesquisa é direcionado a compreensão específica de duas das 

medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia nas relações de trabalho, sendo estas: o 

teletrabalho e o benefício emergencial para trabalhadores formais, tendo por base as Medidas 

Provisórias 927/2020 e 936/2020. 

Em razão disso, o objetivo da pesquisa é analisar os reflexos da pandemia da Covid-19 

no âmbito trabalhista, compreender a atuação das Medidas Provisórias como formas de 

conservar o emprego dos trabalhadores formais no período de crise na saúde pública somado 

ao necessário isolamento social e alternativa econômica que preserve a alteridade do 

empregador sem acarretar prejuízo salarial ao empregado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa adota o método da exploratória para sua construção, sendo utilizado 

o formato hipotético-dedutivo: empreendendo análise documental acerca dos títulos de lei seca, 

medidas provisórias trabalhistas, em especial as M.P 927/2020 e M.P. 936/2020, que colaboram 

para a clarificação dos assuntos de temática de direito material trabalhista, compreendendo a 

flexibilização realizada na Consolidação da Lei Trabalhista (CLT) em tempos de pandemia. 

O resumo foi construído a partir da leitura da legislação trabalhista brasileira, denominada 

Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Dentre o material usado pode-se citar as Medidas 

Provisórias 927/2020 e 936/2020, as quais trataram diretamente da flexibilização da legislação 

trabalhista no período concernente a pandemia do vírus da Covid-19. Por fim a utilização de 

sites de pesquisa como Jus Navigandi foi essencial para a compreensão dos reflexos das 

Medidas Provisórias trabalhistas e ainda a utilização de artigo científico publicado na Revista 

do Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho com a abordagem do tema pesquisado, 

através de pesquisa no site Google Acadêmico. 
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Teletrabalho/ home-office 

O Art. 75-B da CLT dispõe que teletrabalho se trata da prestação de serviços 

desempenhados fora de um ambiente tradicional de trabalho, o qual utiliza-se de tecnologias de 

informação e de comunicação não considerados como trabalho externo (BRASIL, CLT, 1943). 

Tido como alternativa para cumprimento das medidas de isolamento social e uma forma 

de se evitar um possível contágio pelo vírus da Covid-19, este método de trabalho tornou-se 

uma alternativa para se manter o vínculo empregatício em associação as determinações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), (SALES, 2020). 

Para sua aplicabilidade no âmbito trabalhista a redação do Art. 75-C, parágrafos (§) 1º e 

2º da CLT é fundamental, descreve o dispositivo que esta modalidade de trabalho deve ser 

determinada pelo empregador desde que a  mudança do regime presencial para o teletrabalho 

seja de comum acordo entre as partes, com o devido registro em aditivo contratual, 

especificando inclusive as funções que serão exercidas pelo empregado (BRASIL, CLT, 1943). 

Ainda, de acordo com o que preceitua o Art. 6º, parágrafo único da CLT, é claro ao 

evidenciar que este tipo de relação de trabalho não fornece subsídio para uma descaracterização 

de vínculo empregatício, mantendo esta modalidade de trabalho a subordinação jurídica 

(BRASIL, CLT, 1943). Dessa forma, o teletrabalho é garantido pelo texto de lei, o que torna 

possível a adaptação. 

Assim, no que pese a flexibilização adotada pela Medida Provisória 927/2020 de inserção 

do modo predominante de desempenho das atividades laborais frente a pandemia, isso no 

período de sua vigência, em seu Art. 4º aduz que “é dispensado o acordo individual ou coletivo 

assim como o registro prévio de alteração contratual, mas com a notificação com antecedência 

de no mínimo 48 horas ao empregado” (BRASIL, 2020). 

 

Benefício emergencial aos trabalhadores formais 

O objetivo da Medida Provisória 936/2020 além de corroborar os preceitos da M.P 

927/2020, tem por escopo o papel do Poder Executivo atuante na prática dos atos editados com 

força de lei, para tanto, no que tange a eficácia de suas medidas, estas podem ser de caráter 

intervencionista e protecionista (SALES, 2020). 

Assim, na tentativa de se garantir maior estabilidade tanto ao empregador para este 

preservar o emprego do trabalhador criou-se as determinações na Medida Provisória 936/2020, 

especificamente em seu Art. 3º, incisos I, II e III, consistente na realização do: “pagamento de 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; a redução proporcional de 

jornada de trabalho e de salários; e a suspensão temporária do contrato de trabalho” (BRASIL, 

2020). 

O Benefício Emergencial retratado no Art. 5º, incisos I e II e seus parágrafos da M.P. 

936/2020 teve por escopo “a utilização de recursos da União a ser pago na hipótese de redução 

da jornada de trabalho ou na suspensão do contrato de trabalho” (BRASIL, 2020). Nas palavras 

de CALEGARI (2020), para usufruir de tais regras 

o empregador deve realizar um acordo com o empregado e informar ao Ministério da 

Economia (que ainda disciplinará a forma como isso se dará) sobre a redução da jornada ou 

sobre a suspensão do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contados a partir da data da 

realização de tal acordo. Obviamente, o pagamento do benefício perdurará enquanto durar a 

redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho - a concessão do benefício não 

impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado venha a ter 

direito. 

Através disso, o Poder Executivo possibilitou a redução dos encargos trabalhistas, haja 

vista que a própria União ampara o empregado com a medida de complementação a renda, a 
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qual incidirá na base de cálculo de que se trata o Art. 6º, §1º, inciso I da M.P 936/2020, benefício 

que será pago independente do cumprimento do período aquisitivo (BRASIL, 2020). 

Porém, não são todos os empregados que poderão fazer jus ao recebimento, a redação 

dada pelo §2º do Art. 6º da M.P 936/2020 exemplifica os casos que não são passíveis, sejam, 

aqueles empregados que estejam ocupando cargo público, comissionados de livre nomeação e 

exoneração ou titular de mandado eletivo (Art. 6º, I), assim como em gozo de benefício 

previdenciário, seguro-desemprego ou de bolsa de qualificação profissional (Art. 6º, inciso II), 

(BRASIL, 2020). 

De outro norte, para VIEIRA E VAILON (2020, p. 106), tais medidas tomadas 

“autorizaram uma série de reduções de garantias trabalhistas, sob o argumento de preservar 

empregos e evitar que empresas se fechassem”, também foi autorizado pelas Medidas 

Provisórias “a negociação individual para tratar de jornadas e salário de contrato de trabalho”, 

o que colocou em segundo plano a autonomia sindical e as organizações coletivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao advento da pandemia do vírus da Covid-19, medidas de enfrentamento da 

doença foram tomadas visando a saúde da população, frente a isso se abordou no artigo os 

efeitos dessas medidas na área do direito do trabalho, as adaptações que as empresas tiveram 

que adotar para continuar as atividades de trabalho, para diminuir os prejuízos a economia e 

aos empregadores e empregados formais. 

Em razão disso, as Medidas Provisórias foram os norteadores para auxiliar a relação 

trabalhista, tendo em vista a necessidade de obter alternativas e modalidades de desempenho 

das atividades laborais, uma vez que o distanciamento social foi a principal alternativa para 

acabar com a disseminação do vírus, porém levando-se em consideração aqueles dependentes 

de um emprego para prover o sustento de suas famílias. 

Assim, para fins trabalhistas a legislação adotou o pressuposto descrito no Artigo 501 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em perspectiva de um novo cenário de adaptação, 

nesta seara, com a aplicação das Medidas Provisórias, com maior destaque a M.P. 927/2020 e 

M.P. 936/2020. 

Meios que também foram adotados pelas autoridades, para dar o amparo aos 

trabalhadores foi o método home office, sendo estes um dos modos de flexibilização na relação 

de trabalho, isto, na tentativa de se garantir maior estabilidade tanto ao empregador quanto ao 

empregado em manter o pagamento dos salários e neste parâmetro assegurar os empregos, 

assim como instituir o benefício emergencial aos trabalhadores formais. 

Lado outro, restou-se observado neste cenário que as Medidas Provisórias aqui discutidas 

somente foram voltadas a subsídios a empregado e empregador formal, ao passo que os 

trabalhadores informais tiveram como amparo a criação de outros subsídios como o Auxílio 

Emergencial, instituído pelo Decreto 110.316/2020, o qual foi prorrogado pela Medida 

Provisória 1.000/2020 (BRASIL, 2020).  

No entanto, todas as Medidas Provisórias possuem o período de vigência já encerradas, 

tendo estas sido aplicadas quando de sua edição frente a urgência da pandemia da Covid-19, 

isto, conforme estipula o Art. 62, §3º da Constituição Federal de 1988 no sentido de perderem 

suas eficácias se não convertidas em lei dentro do prazo de 60 dias, prorrogável por igual 

período (BRASIL, 1988) 

Assim sendo, as Medidas Provisórias que vigeram foram passageiras, haja vista que não 

disciplinadas pelo Congresso Nacional, não esgotando-se o tema a respeito da necessidade de 

novas medidas em razão da perduração do período pandêmico no ano de 2020, levando em 

consideração a perspectiva da legislação trabalhista. 
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Resumo: O Brasil, bem como o mundo, vive o ano de 2020 por uma pandemia causada pelo 

COVID-19. Assim, o presente estudo visa apresentar as principais ações legislativo-jurídicas 

tomadas no âmbito do agronegócio brasileiro em função dessa pandemia. Para fundamentar o 

trabalho, utilizou-se de pesquisas documentais, a fim de levantar informações acerca dos 

últimos acontecimentos no campo legal e jurídico referente ao Agronegócio. Assim, a 

metodologia utilizada caracteriza-se como dedutiva, a qual tem abordagem qualitativa. 

Verificou-se que a adoção de medidas foi de grande relevância e urgência, pois, a mesma traz 

ao agronegócio alternativas benéficas no que se refere o enfrentamento do Coronavírus 

(COVID-19). Sendo assim, as decisões tomadas pelo poder legislativo e judiciário, as quais 

motivaram esse estudo, foram alternativas para atenuar os impactos do novo Coronavírus no 

agronegócio brasileiro. 

Palavras-chave: empresas; leis; agronegócio; mudanças jurídicas; COVID-19.  

 

COVID PANDEMIC-19: MAIN EMERGENCY LEGISLATIVE MEASURES THAT 

INFLUENCE AGRIBUSINESS 

 

Abstract: Brazil, as well as the world, is going through this year of 2020 through a pandemic 

caused by COVID-19. Thus, this study aims to present the main legislative and legal actions 

taken in the scope of Brazilian agribusiness due to this pandemic. To substantiate the work, 

documentary research was used in order to gather information about the latest events in the 

legal and legal field related to Agribusiness. Thus, the methodology used is characterized as 

deductive, which has a qualitative approach. It was found that the adoption of measures was of 

great relevance and urgency, as it brings to Agribusiness beneficial alternatives with regard to 

coping with the Coronavirus (COVID-19). Thus, the measures taken by the legislative and 

judicial branches, which motivated this study, were alternatives to mitigate the impacts of the 

new Coronavirus on Brazilian agribusiness. 

Keywords: companies; laws; agribusiness; legal changes; COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 teve uma alta mobilidade, está passando por uma situação jamais vista nas 

últimas décadas - a dissipação maciça de um vírus epizoótico1 que originou uma pandemia. 

Com isso, as empresas, a população, a economia, bem como o agronegócio estão sofrendo 

interferências e enfrentando um ambiente turbulento decorrente do enfrentamento da emergente 

doença batizada como COVID-19 ou também novo Coronavírus. 

Mazela esta que, germinou uma série de acontecimentos como, o colapso no Sistema 

Único de Saúde (SUS), levou a economia a uma instabilidade enorme frente à taxa de 

calamidade pública municipal e estadual, aumentou a volatilidade do mercado, os preços, que 

já de costume oscilavam, passaram a ter uma inflação e deflação muito maiores e mais 

recorrentes, os índices de desemprego subiram e etc., e isso exigiu do Estado uma alta 

capacidade de adaptação, mudança e resposta para reduzir os impactos no sistema econômico. 

E foi nesse sentido que, para o agronegócio brasileiro se manter competitivo, continuar 

como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, seguir oferecendo empregos e 

renda, conferindo valores positivos ao PIB e no consequente resultado da balança comercial, 

que o poder legislativo e jurídico tomou algumas medidas para amparar esse setor econômico 

e minorar os impactos do novo coronavírus. 

Algumas das providências tomadas foram o Projeto de Lei (PL) nº 1.179/2020 que 

fomentou a criação da Lei Ordinária de nº 14.010/2020, o PL nº 1.397/2020 que institui medidas 

emergenciais e transitórias sobre os dispositivos da Lei nº 11.101/2005 e, a outra medida foi a 

Recomendação nº 63, todas essas ações dispõem sobre o enfrentamento direto e indireto do 

coronavírus (TÁVORA, 2020). Nesse sentido, o agronegócio também é influenciado por essas 

medidas, o que é o objeto de atenção desse estudo. 

O projeto de lei é um conjunto de normas, submetida a um órgão legislativo, tendo como 

objetivo principal a criação de uma lei. Os projetos de lei são decisões duradoras, as quais 

podem ser aprovadas pelo legislativo ou não (NETO, 2006).  

A Lei ordinária serve para orientar várias outras mobilidades de atos legislativos, tem sua 

concepção através de um processo legislativo regular. É uma natureza normativa que veicula, 

em regra, normas gerais e impessoais, para que tenha uma aprovação de qualquer projeto de lei 

ordinária é exigido a maioria simples, ou seja, que tenha a maioria do presentes (CABRAL, 

2009).  

Sobre o que vem a ser uma recomendação, a resolução do CNMP de nº 164/17, esclarece 

expondo que é um instrumento de atuação no qual se expõe razões fáticas e jurídicas sobre algo 

com o objetivo de persuadir o indivíduo a praticar ou deixar de praticar certos atos 

(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2017). 

É muito importante que os agentes do agronegócio entendam e saibam o que tem 

acontecido no aspecto jurídico-legal do mesmo, para serem capazes de identificar em que 

ambiente estão submersos, a que condições, as vantagens e/ou desvantagens em que o setor se 

encontra.  Assim, objetiva-se nesse estudo apresentar as principais ações tomadas pelo poder 

legislativo e judiciário no âmbito do agronegócio brasileiro em função da pandemia causada 

pela COVID-19. Estando sob a égide dos seguintes objetivos específicos: 

- Apresentar as ações legislativo-jurídicas tomadas, em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus que influenciam no Agronegócio brasileiro; 

- Discutir sobre as medidas legislativo-jurídicas.   

 

 

 

 

1 Doença que ocorre em uma população animal, não-Homo sapiens. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia desse trabalho caracteriza-se como dedutiva, que é uma forma racionalista 

de se chegar à conclusão. Assim, para se desenvolver esse estudo adotaram-se as técnicas de 

pesquisa bibliográfica e documental, sendo que estas consistiram em análises de Leis, medidas, 

ações e trabalhos que abarcam o tema, consideradas verdadeiras e indiscutíveis e portanto, base 

para se chegar à conclusão racionalista desse estudo. 

Desse modo, nesse trabalho analisou-se o ordenamento legislativo-jurídico brasileiro 

referente às medidas tomadas pelo Senado Federal, para verificar as mudanças que a pandemia 

causou nesses direitos. A abordagem utilizada nesse trabalho caracteriza-se como qualitativa, 

sendo assim é um estudo, em que dados utilizados e expostos não-mensuráveis e os resultados 

de pesquisa são firmados em observações, interpretações e percepções (MARCONI E 

LAKATOS, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira medida para combater os efeitos do coronavírus que ir-se-á tratar aqui é o 

Projeto de Lei de nº 1.179, de 2020, que foi convertido na Lei Ordinária nº 14.010/2020, a qual 

dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito 

Privado (RJET) no período da pandemia do COVID-19. Essa lei gere sobre as relações privadas, 

como por exemplo, contratos de locação que teriam seu vencimento anterior ao mês de outubro, 

foram prorrogados para o mês de outubro.  

Com essa lei somente poderá o congresso aprovar leis que versam sobre o regime privado, 

e não sobre regime público, como por exemplo, não criar novos tributos ou novas leis, por não 

ser o momento propício para se criar uma nova carga tributária e porque o surgimento de novas 

leis ocasionaria uma insegurança jurídica, o momento pelo qual o país esta passando por um 

momento delicado e, a ideia é não criar um embaraço de novas leis. 

Outra mudança que irá ser tratada nesse estudo é o PL nº1.397, de 2020, que tem vigência 

somente até o dia 31 de dezembro de 2020 ou enquanto durar o decreto nº6 de reconhecimento 

do estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Esse Projeto de 

Lei institui medidas de caráter emergencial e transitório sobre os dispositivos da Lei 

nº11.101/05, que refere-se à falência e recuperação judicial de empresas, por exemplo, uma 

empresa tem dificuldade financeira e não conseguiu saldar seus credores - tornou-se insolvente, 

e assim tenta uma recuperação judicial para conseguir se reestabelecer, se em todo caso a 

empresa não conseguir, ela irá falir (BRASIL, 2020).  

Nesse sentido, se a empresa quebrasse por não obter êxito em quitar suas dívidas, ela 

ficaria insolvente por não ter recursos financeiros ou patrimoniais para saldar as obrigações 

contraídas, até declarar falência. Mas, o PL nº1.397/2020, é uma medida emergencial que visa 

justamente ajudar as empresas para evitar a insolvência, criar um sistema mais simplificado de 

composição, ou seja, amparar as empresas para que consigam fazer um acordo amigável e 

harmonioso entre devedor e credor, para ninguém sair no prejuízo. 

Outra medida emergencial foi a Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ que veio para submeter os juízes das varas de falências e 

de recuperação judicial de empresas a estipularem medidas e um acordo mais fácil com os 

credores. Devido ao fato de que nesse período de pandemia, foram expedidos decretos que 

ordenavam o fechamento do comércio e com isso, várias empresas ficaram com dificuldades 

financeiras e orçamentárias, por causa também da queda no fluxo de consumidores, mesmo que 

as empresas foram permitidas trabalhar em delivery.  

Para o agronegócio isso é bom, pois essas alterações legislativas evitaram ainda mais a 

insolvência de empresas em relação aos seus credores, evitando assim a falência e o 

desenvolvimento de atividades sem prejuízos, contribuindo com o desenvolvimento econômico 

e financeiro das empresas. E assim, uma das alternativas propiciadas por essa medida emergente 
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são acordos mais simplificados de quitação de dívidas e/ou o parcelamento dessas dívidas, 

porque se há intenção de pagar, mas as empresas não conseguem pagar os fornecedores todos 

de uma vez. Então como agronegócio vai gerir essas empresas do Agro, essas medidas 

influenciarão nos negócios agropecuários, bem como na contabilidade destes. 

Nesse sentido, essas medidas emergenciais tomadas na pandemia tentaram preservar a 

existência e a saúde financeira das empresas, mas a forma com que essas dimensões serão 

adotadas dependerão de cada município e estado. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto é de grande importância que durante momentos delicados e 

inesperados como este, sejam tomadas providências legislativas de caráter emergencial para 

que assim, o setor econômico do agronegócio e muitos outros, não sejam tão prejudicado e não 

entre em declínio e consequentemente levem a economia à uma crise.  
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Resumo: Diante das dificuldades enfrentadas pela sociedade e o governo no que se refere ao 

enfrentamento da pandemia do Corona Vírus, procurou-se através deste trabalho realizar uma 

pesquisa sobre o tratamento de pandemias no Brasil nos últimos 100 anos.  O objetivo é mapear 

através da análise histórica de nossa legislação as formas e estratégias utilizadas pelo governo 

frente a crises sanitárias. Para tanto realizou-se uma pesquisa utilizando tanto fontes teóricas e 

documentais, tais como Códigos Sanitários e Leis. 

Palavra Chaves: Epidemias, Legislação, Estratégias. 

 

BRAZIL – MORE THAN 100 YEARS OF SOCIAL FACING BEFORE HEALTH 

EPIDEMICS 

 

Abstrat: Faced with the difficulties faced by society and the government with regard to coping 

with the Corona Virus pandemic, this work sought to conduct a research on the treatment of 

pandemics in Brazil in the last 100 years. The objective is to map through the historical analysis 

of our legislation the forms and strategies used by the government in the face of health crises. 

Therefore, a research was carried out using both theoretical and documentary sources, such as 

Health Codes and Laws. 

Keywords: Epidemics, Legislation, Strategy. 

 

INTRODUÇÃO 

No início do século XX sob o governo do presidente Rodrigues Alves foi desenvolvido o 

primeiro projeto sanitarista da história brasileira. O pais neste período conhecido no exterior 

com o título de “tumulo para estrangeiros” devido as constantes epidemias (peste bubônica, 

febre amarela, cólera e varíola) necessitava de ações de políticas públicas que visassem diminuir 

o número de óbitos, como também mudar a imagem do pais frente a futuros investidores. 

Assim, por meio do Decreto nº 1.151, de 5 de janeiro de 1904, foi criada a Diretoria Geral 

da Saúde Pública que, entre suas atribuições, assim determinou o papel de polícia sanitária. 

  Art. 1º É reorganizada a Diretoria Geral de Saúde Pública, ficando sob sua competência, 

além das atribuições atuais, tudo que no Distrito Federal diz respeito à higiene domiciliaria, 

polícia sanitária dos domicílios, lugares e logradouros públicos, tudo quanto se relaciona a 

profilaxia geral e especifica das moléstias infectuosas, podendo o Governo fazer as instalações 

que julgar necessárias e pôr em prática as atuais posturas municipais que se relacione com a 

higiene. 

§ 1º O Governo regulamentará todos os serviços dependentes da Diretoria Geral de Saúde 

Pública, admitindo o pessoal constante da tabela anexa, estabelecendo as medidas repressivas 

necessárias, afim de tornar efetivas a notificação das moléstias infectuosas, a vigilância e polícia 

sanitárias, e enfim todas as necessárias medidas executivas e disposições regulamentares. 

Para que o projeto fosse colocado em prática, e com fim de modernizar a cidade e 

controlar tais epidemias, o presidente Rodrigues Alves iniciou uma série de reformas urbanas, 

inicialmente na capital do país da época, o Rio de Janeiro. As mudanças arquitetônicas da 
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cidade ficaram a cargo do engenheiro Pereira Passos, nomeado prefeito. Entre elas a derrubada 

de imóveis e a criação de novas ruas e avenidas. O médico Oswaldo Cruz, que tinha assumido  

a Diretoria Geral de Saúde Pública em 1903, coube a campanha de saneamento da cidade e o 

combate das epidemias. Com este intuito, em 31 de outubro de 1904 foi criada a Lei nº 1. 261 

que tornava obrigatória a vacinação da população. 

A determinação da vacinação obrigatória, assim como a entrada nas residências pelos 

agentes de saúde com a atribuição de força de polícia, ocasionou uma das maiores revoltas 

populares da história do país, a chamada Revolta da Vacina. Na época muitos acusaram a 

legislação de ferir os direitos individuais e a propriedade privada. 

Rodrigues Alves foi um presidente pioneiro como também muito criticado por suas ações 

quanto a reforma sanitarista. Advogado, foi conhecido por sua preocupação em modernizar o 

estado brasileiro. Mesmo diante das críticas foi eleito novamente para um segundo mandato a 

presidência, contudo morreu antes de tomar posse em janeiro 1919 devido a epidemia de gripe 

espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que matou cerca de um quarto da população 

mundial. Os primeiros casos registrados da doença no Brasil, se iniciaram quando a Missão 

Médica Brasileira, enviada à França para ajudar na prestação de socorro aos combatentes na 

Primeira Guerra Mundial. Naquele ano também os navios que transportavam correio pelo 

mundo através dos portos brasileiros auxiliaram na disseminação da doença. Em pouco tempo, 

a partir das cidades portuárias se estendeu pelo território nacional. 

 De acordo com Goulart (2005) o governo federal não adotou de imediato medidas 

unificadas para o combate a doença, ficando a instauração de protocolos e recomendações a 

cargo dos governos estaduais. Segundo o Arquivo Público do Estado de São Paulo somente 

dois dias depois do primeiro óbito na cidade, o Serviço Sanitário do Estado decretou estado 

epidêmico. Em 9 de abril de 1918 pelo decreto 2. 918, foi criado o Código Sanitário do Estado 

de São Paulo. A partir daí, começaram as restrições, fechando escolas, cinemas, teatros, jardins 

e as igrejas tiveram que reduzir o público das missas. Os enterros de mortos não podiam ser 

acompanhados a pé e as compras de muitas famílias eram feitas por uma única pessoa, para 

reduzir os riscos de contágio. Segundo dados oficiais do Estado de São Paulo foram a óbito 

devido a doença 5. 331 pessoas.   

Segundo a autora a preocupação do Governo Federal na época voltava-se mais para a 

guerra, sendo que medidas de censura aos meios de comunicação, como também a 

disseminação de informações falsas, ou a culpabilização de determinados membros do governo 

afetaram a conscientização da população.  Só no estado do Rio de Janeiro vieram a óbito mais 

de 15 mil pessoas.  

Passado mais de um século, revemos um embate semelhante entre o estado e a sociedade 

civil sobre o controle e o combate de uma epidemia. De tempos em tempos novas políticas 

públicas têm sido implementadas com o objetivo de combater a doenças epidêmicas, tais com 

a Dengue, contudo os problemas  relativos a aplicação de políticas sanitárias unificadas e 

eficientes persistem desde o século passado. Antes de encerrar este tópico, é preciso lembrar 

que a possibilidade de entrada à força nas residências e domicílios particulares por parte dos 

agentes de saúde é prevista na Constituição Federal de 1988 nos casos de perigo público ou 

flagrante criminal. Além disso, já está em vigor o dispositivo que trata especificamente desta 

questão: a Lei nº 13.301, de 27 de junho de 2016, que dispõe sobre a adoção de medidas de 

vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública pela 

presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; 

e altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. A lei garante o ingresso forçado nas residências 

e comércios encontrados fechados ou onde haja a recusa do proprietário. A configuração de 

infrações à legislação sanitária e o estabelecimento das sanções respectivas estão amparadas 

pela Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977. No que diz respeito às doenças transmissíveis a referida 

lei prevê:  



 

 

99 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

Art. 10 - São infrações sanitárias: ... 

VII – impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 

transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades 

sanitárias: pena – advertência e/ou multa; ... 

VIII – reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou oporse à 

execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua 

disseminação, à preservação e à manutenção da saúde: pena – advertência, interdição, 

cancelamento de licença ou autorização e/ou multa; ... 

XXIV – inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis, pelos seus 

proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua posse: pena – advertência, interdição, e/ou 

multa; 

Nesse sentido, aos trabalhadores de vigilância sanitária é delegado pelo Estado o poder 

de polícia, que deve ser utilizado como ferramenta de proteção à saúde coletiva. 

 

MATERIAL E METODOS 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas análises bibliográficas, como 

também consultas documentais.  Consultou-se o Código Sanitário Estadual do Rio de Janeiro 

de 1918, leis, decretos, Códigos de Posturas, sites do Governo e referências teóricos como o 

trabalho desenvolvido por Adriana da Costa Goulart.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No caso da pandemia que vivenciamos neste ano de 2020, O Ministério da Saúde 

confirmou no dia 26 de fevereiro o primeiro caso de Novo Coronavírus em São Paulo. 

Novo Coronavírus , ou COVID- 19 , por que o vírus já é conhecido desde de 1960. Estão 

por toda a parte e são a segunda principal causa do Resfriado Comum. Até então não 

representavam graves problemas à Saúde Humana. 

Há sete coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos: Alpha Coronavírus 229E, Alpha 

Coronavírus NL63,  Beta Coronavírus OC43, Beta Coronavírus HKU1, SARS-COV, SRAG 

ou SARS,MERS-COV, SARS-COV-2 e Coronavirus Disease (COVID-19). 

Antes mesmo da confirmação oficial do caso em São Paulo o governo brasileiro já havia 

se posicionado legalmente quanto a uma possível pandemia. Vinte dias antes promulgou a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, onde dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

A partir de então nós já tivemos 8 Decretos, 6 Medidas Provisórias, 14 Portarias, 16 

Resoluções, 4 Instruções Normativas e mais um projeto de lei.  E mesmo com a abundância de 

orientações, recomendações, como também sanções, a pandemia ainda está longe de ser 

controlada. Assim como no século passado a falta de harmonia entre os governos estaduais e o 

governo federal dificultam uma política mais eficiente de combate ao vírus. Interessante vernos 

envoltos nos mesmo problemas de mais de um século tais como conflitos políticos, fakes News, 

revoltas urbanas, falta de medicamentos, como também escândalos recorrentes de corrupção. 

 

CONCLUSÃO 

Percebe-se que a legislação pode ser satisfatória, contudo a atuação de nossos agentes 

políticos deixa a desejar, assim como a colaboração da sociedade, está longe ainda de  se atender 

as demandas necessárias para o controle a esta pandemia. 
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Resumo: Este texto discute elementos da teoria de Hobbes, Locke e Rousseau que podem ser 

verificados na Constituição Federal do Brasil de 1988 - CF. O objetivo é verificar alguns pontos 

que podem ser identificados como consequência da influência desses autores nessa constituição 

de Estado e de Governo. Com base em revisão da literatura tecemos comentários acerca do 

conceito de democracia que tornou-se evidente. 

Palavras-chave: Estado; Hobbes, Locke e Rousseau; Democracia; Brasil. 

 

THE CONCEPTION OF THE STATE IN HOBBES, LOCK AND ROUSSEAU AND IN 

THE 1988 FEDERAL CONSTITUTION OF BRAZIL 

 

Abstract: This text makes discussion about elements of the Hobbes, Locke and Rousseau 

theory that can be verified in the Federal Constitution of Brazil of 1988 - CF. The objective is 

to verify some appointments that can be identified as a consequence and the influence of these 

authors in this State constitution and Government. The work was based on a review of the 

literature of commentators like Maluf (2017) and the CF (BRASIL, 1988) we commented on 

the democracy concept that became evident. 

Keywords: State; Hobbes, Locke and Rousseau; Democracy; Brazil. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desse texto é discutir aspectos alusivos a teóricos da Ciência Política e Teoria 

do Estado presentes na Constituição Federal do Brasil de 1988 – CF. Para tanto, nos serviremos 

da compreensão apresentada por Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques Rousseau no que 

se refere ao Estado e ao indivíduo em sociedade. Ainda, realizar leitura da CF para verificar e 

comentar os apontamentos alusivos a esses autores. 

Muito se discute, no campo das Ciências Sociais e no Direito, quanto a importância do 

estudo acerca das contribuições de pensadores que marcaram a reflexão sobre as questões 

políticas, de mercado, de cidadania, sociedade e dentre outros. Os clássicos da Filosofia Política 

na modernidade que trouxeram relevantes aspectos que forneceram grandes bases para a 

formação do Direito são Hobbes, Locke e Rousseau. 

A CF em seu artigo primeiro apresenta: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de 2019) 

V - o pluralismo político (BRASIL, 1988). 
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 Neste trecho podemos verificar características interessantes alusivas aos autores que nos 

propomos aqui. Há o conceito de soberania trabalhado por Hobbes que, no contexto do autor, 

tratava da soberania da pessoa do governante que é mais comum em Estados Monárquicos. No 

caso do Brasil, que é uma República Federativa e um Estado Democrático de Direito, que é 

algo mais próximo a teoria apresentada por Rousseau, trata-se da soberania do Estado brasileiro 

fundamentada pela constituição. A menção feita à dignidade da pessoa humana e da livre 

iniciativa, podemos vislumbrar as duas partes do trabalho de Locke em que diz dos direitos 

inalienáveis da pessoa, ao entender o indivíduo dotado dos direitos naturais à vida, liberdade e 

propriedade. Nesse sentido, se desdobra os princípios liberais da produtividade em que se 

valoriza a iniciativa da produtividade e geração de riquezas. 

 O objetivo desse trabalho então é analisar alguns aspectos das CF 1988 que podemos 

perceber relação com a teoria do Estado de Hobbes, Locke e Rousseau. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Nós propomos aqui a realizar uma revisão da literatura comentada acerca dos autores para 

levantar alguns elementos importantes para sustentar a análise da CF. Thomas Hobbes, John 

Locke e Jean-Jacques Rousseau partem do entendimento de direito natural e do contrato como 

modo de estruturar as ligações entre governantes e governados. Hobbes foi conhecido por 

desenvolver a teoria que defende o estabelecimento do Estado absolutista, Locke defende a 

monarquia parlamentar constitucional e Rousseau a democracia em que trata da soberania do 

povo na participação política. 

Para Hobbes o Estado tende a conformar-se com a natureza humana. A natureza humana 

é perigosa e acaba perdendo a razão em favor de seus desejos. A associação dos homens se dá 

por consentimento com base no interesse e necessidade. Se reconhece a conveniência de se 

armar um poder forte e capaz de conter a fúria natural dos indivíduos. A sociedade civil, então, 

para Hobbes, é um produto artificial de um pacto voluntário que se explica pelo cálculo egoísta. 

Já Locke encara o governo como troca de serviços em que os súditos obedecem e são 

protegidos. Locke também parte da ideia do consentimento na relação entre governante e 

governados e que o Estado tem poder de regulamentar as relações externas na vida social. 

Porém, caso o governo não cumpra o que é esperado, que seria a garantia do estabelecimento 

das condições para a livre iniciativa, a propriedade privada, a vida e a liberdade, o povo poderia 

reivindicar a retomada do governo. Para Locke os direitos naturais de um homem são anteriores 

e superiores ao Estado. Foi de Locke também que nasceu a tese dos três poderes sendo 

executivo, legislativo e judiciário como proposta prudente, segundo o autor, para estabelecer 

equilíbrio no governo. De acordo com Locke não poderia concentrar nas mãos da mesma pessoa 

o poder de legislar, de executar a administração das coisas públicas e o poder de julgar os 

desvios e crimes com base nas leis. 

Rousseau viu no indivíduo, uma dupla qualidade, a de cidadão ativo do Estado e a de uma 

pessoa inteiramente subordinada à vontade geral. A igualdade de todos perante a lei 

compreende-se na esfera dos direitos políticos em sociedade. Para Rousseau o Estado é 

convencional e resulta da vontade geral manifestada pela maioria dos indivíduos. A nação é 

superior ao rei, desde modo, a soberania da nação é ilimitada. O governo é instituído para 

promover o bem comum. A composição do corpo soberano do Estado é quem faz as instruções 

básicas para a convivência em sociedade. O cidadão, enquanto parte do corpo soberano, deve 

monitorar o governo e os seus delegados a fim de garantir o objetivo da vontade geral. Deste 

modo, a cidadania em Rousseau pressupõe participação política. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos termos da CF temos que: 
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Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, 

eleitos segundo o princípio majoritário (BRASIL, 1988). 

 

Nesse trecho podemos verificar o estabelecimento do poder parlamentar de participação 

representativa do indivíduo por meio da democracia. Há uma participação coletiva na eleição 

dos deputados e senadores que se manifestam de acordo com os grupos de defesa que dizem 

representar na forma dos partidos políticos. 

Já no estabelecimento do poder executivo, temos que: 

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos 

Ministros de Estado. 

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, 

simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de 

outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial 

vigente. 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem 

contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e 

dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; (BRASIL, 1988). 

 

No Brasil a escolha do presidente e vice-presidente também ocorre de modo democrático 

pelo voto direto. O presidente detém o caráter de soberano nacional em conjunto com os demais 

poderes. O presidente precisa, com base na CF, zelar pela manutenção da União tanto dos 

estados e municípios que compõem o território nacional quanto dos poderes estabelecidos. E 

garantir também a participação coletiva no governo por meio da manutenção do livre exercício 

dos poderes legislativo e judiciário. 

O conceito de Estado e de governo e as formas de Estado foram sendo estabelecidas ao 

longo do tempo. No presente momento estamos experimentando o que foi estabelecido na 

modernidade cujas teorias são baseadas nos clássicos modernos Hobbes, Locke e Rousseau. No 

campo das Ciências Sociais sabemos que o conceito de Estado não trata-se de uma estrutura 

estática, mas no movimento podemos fazer alusão ao que cada filósofo compartilhou quanto ao 

surgimento e ao entendimento do que chamamos de democracia. Mantém-se o princípio da 

soberania do governante dos indivíduos e transfere-se o exercício do poder governamental para 

os representantes do povo. Democracia e representação política tornam-se ideias equivalentes: 

fala-se em democracia e subentende-se o sistema representativo de governo. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O objetivo desse texto foi discutir aspectos alusivos a teóricos da Ciência Política e Teoria 

do Estado presentes na Constituição Federal do Brasil de 1988 – CF. Dentre os pontos 

abordados entendemos que Democracia é um regime político em que todos os cidadãos 

elegíveis participam igualmente, com autonomia, diretamente ou por meio de representantes 

eleitos no desenvolvimento da nação em uma sociedade organizada onde trabalham em prol de 

seus objetivos. 

A CF nos diz que cidadão é aquele que possui direitos e deveres. Os direitos de um 

cidadão implicam nos deveres de manutenção da ordem nacional e na participação política. A 
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Cidadania é a prática dos direitos e deveres do cidadão no Estado. Ser cidadão é ter direito à 

vida, à liberdade, à propriedade, à equidade à igualdade, direitos políticos, direitos sociais e a 

livre iniciativa. Cidadania é de fato o exercício da democracia. 
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Resumo: Este estudo se propõe a realizar uma análise do sistema prisional no Brasil durante a 

pandemia da Covid-19. Utiliza-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, sobretudo com 

consulta a obras de referência, meios eletrônicos e revistas. Busca-se uma reflexão teórica de 

algumas legislações vigentes, bem como uma contextualização do momento sócio-histórico em 

que estamos inseridos, relacionando as mazelas do cárcere e o infringimento de princípios 

constitucionais como o da dignidade da pessoa humana na mantença de reeducandos em 

condições insalubres e de superlotação durante a maior crise de desafios sanitários em escala 

global deste século. 

Palavras-Chave: Cárcere. Saúde. Dignidade. 

 

THE BODIES THAT NO ONE SEES: AN ANALYSIS OF THE PRISON SYSTEM IN 

BRAZIL AND THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Abstract: This study proposes to carry out an analysis of the prison system in Brazil during the 

Covid-19 pandemic. Bibliographic research methodology is used, especially with reference to 

reference works and electronic media. We seek a theoretical reflection of some current 

legislation, as well as a contextualization of the socio-historical moment in which we are 

inserted, relating the problems of the prison and the violation of constitutional principles such 

as the dignity of the human person in the maintenance of reeducated people in unhealthy 

conditions and overcrowding during the greatest global health crisis of this century. 

Keywords: Gaol. Health. Dignity 

 

INTRODUÇÃO 

A população mundial foi recentemente exposta à pandemia do novo coronavírus (SARS-

CoV-2), e desde então diversos grupos vêm sendo afetados. Há que se considerar os conjuntos 

sociais classificados como de risco, os quais cabe destacar a população carcerária, em razão de 

sua vulnerabilidade quanto ao ambiente precário em que estão inseridos. 

De acordo com dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) 

em 2019, o Brasil tem 748 mil pessoas encarceradas, contando com a maioria desses ambientes 

apresentando problemas como: superlotação, dificuldade de acesso a produtos de higiene 

pessoal, ausência de água e facilidade na proliferação de doenças. 

O crescimento populacional no cárcere e as questões ligadas ao descumprimento de 

princípios constitucionais que visam melhorar as condições de pessoas inseridas nesse sistema 

é latente, haja vista que essas pessoas, não só durante esse período, mas sempre, têm seus 

direitos restringidos. Tal situação se exterioriza de maneira negativa, uma vez que revela 

inúmeras pessoas aglomeradas, vivendo em locais em sua maioria insalubres e que não 

alcançam o seu propósito, especialmente em termos de saúde. 

Assim, a presente pesquisa visa compreender a situação vivenciada pelas pessoas em 

situação de cárcere em confronto ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos princípios 

mailto:loyserp@hotmail.com
mailto:naisyemanuela@gmail.com
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norteadores da execução penal. Ao final, busca-se soluções com escopo de abolir problemas 

enfrentados na gestão penitenciária brasileira, sob o enfoque da situação agravada pela 

pandemia que assola o país. 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo trata-se de um estudo exploratório, com reflexões acerca do tema, 

realizado através de pesquisa bibliográfica e busca na literatura nas bases de dados por meio de 

materiais já publicados e disponíveis. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O princípio da dignidade da pessoa humana 

Insta salientar que o presente estudo não tem como objetivo esgotar o tema dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista suas peculiaridades e complexidades. Assim, a dignidade da 

pessoa humana encontra-se, além da previsão nos artigos citados e conceitos apresentados. 

A dignidade da pessoa humana é um princípio e fundamento inerente a República 

Federativa do Brasil, e norteia não só a Constituição, mas todo o aparato judicial, legislações 

infraconstitucionais e as ações que são esperadas do Estado, conforme entabulado pela 

Constituição Federal de 1988. Outrossim, tal princípio tem como escopo garantir a todos os 

indivíduos, indistintamente, o respeito a identidade e integridade física, de modo que sejam 

tratados com respeito e não tenham seus direitos e garantias violados. 

O artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura aos presos o 

respeito à integridade física e moral, além disso, a Lei de Execuções Penais (LEP) prevê 

mecanismos de humanização do apenado e em seu artigo 1° demonstra a preocupação do 

legislador no tocante a ressocialização e volta do reeducando ao convívio social após o 

cumprimento de sua reprimenda. Entretanto, a realidade é outra, levando em consideração que 

desde os primórdios as prisões são instituições construídas e utilizadas na propagação e 

produção de doenças, bem como em perspectivas de segregação, onde concretizações de ações 

de efetivação desse princípio beiram a utopia. 

Michelle Alexander, na obra “A Nova Segregação: racismo e encarceramento em 

massa” propõe uma análise das punições impostas pelo Estado e faz uma comparação de 

condenados e escravos perante a lei, pois durante o cárcere não se perde somente a liberdade, 

mas todos os direitos pessoais.2 Assim, resta evidente que com a defasagem do sistema 

prisional e as barbáries e violações que assolam a pessoa humana no cárcere, tais princípios e 

previsões legais permanecem esquecidos nos livros, e a pena não cumpre a função 

reintegradora que promete, sendo apenas mais um mecanismo de controle e custódia do preso. 

Durante a maior crise de desafios sanitários em escala global deste século, é comumente 

noticiado infringimentos a princípios constitucionais, enunciando a condição subumana em que 

são submetidas as pessoas em situação de cárcere.  

A Pastoral Carcerária (PCr), pastoral social ligada à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), trouxe à tona inúmeras notícias relacionadas ao desrespeito institucional do 

cárcere durante a pandemia que devasta nosso país. São denúncias como a proibição da entrada 

de quaisquer materiais fornecidos pelos parentes, a falta de materiais de higiene pessoal que 

não são ofertados pela Unidade Prisional, racionamento de água e proibição do banho de sol. 

Além disso, em alguns locais, comumente recebem denúncias concernentes a enfermarias 

lotadas por falta de profissionais da área da saúde e excesso de pessoas doentes, bem como 

ausência de medicamentos e equipamentos para tratamento. 

 
2 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2018, 

p.73. 
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Dessa forma, a dignidade da pessoa humana continua sendo aviltada dentro do sistema 

prisional brasileiro e as supressões e restrições de direitos demonstram um retrocesso na 

aplicação de medidas que transcendem os livros, implicando em graves violações a direitos 

fundamentais dos apenados. 

As políticas de saúde no sistema prisional durante a pandemia da covid-19 

Sabe-se que o sistema de saúde brasileiro tem suas precariedades, algo que reforça tal 

ideia é o próprio desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS), que vem sofrendo ataques 

administrativos constantes, graças a Emenda Constitucional 95/2016, que deu liberdade a corte 

de gastos do Governo Federal e congelamentos bilionários ao financiamento do sistema. 

Atentando-se a falta de estrutura do sistema prisional, e admitindo suas diversas 

fragilidades e riscos estruturais, o Conselho Nacional De Justiça (CNJ), por meio da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, recomendou aos Tribunais e Magistrados a 

adotarem medidas preventivas a não propagação do coronavírus nos sistemas de justiça penal 

e socioeducativo. 

A referida recomendação ressalta a prisão domiciliar como medida preventiva a fim de 

evitar o alastramento da infecção viral nas unidades judiciárias, bem como preservar a 

integridade física daqueles privados da liberdade, dos magistrados e agentes públicos 

compreendidos no âmbito jurídico prisional, socioeducativo e penal, assegurando assim a 

perenidade da prestação jurisdicional. 

Entretanto, tais medidas não se mostraram suficientes, pois de acordo com o Painel de 

Monitoramento dos Sistemas Prisionais3, divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN), no dia 16 de junho de 2020, o número de presos infectados com a doença alcançou 

1.867 (mil oitocentos e sessenta e sete). Além disso, o número de casos suspeitos é de 664 

(seiscentos e sessenta e quatro), números estes que podem ser ainda mais alarmantes, devido à 

demora de atualização dos casos e número ínfimo de testes realizados. 

No dia 23 de abril de 2020, a Fundação Getúlio Vargas e a Agência Bori realizaram um 

Webinar sobre os impactos da Covid-19 no sistema penitenciário e uma das conclusões do 

debate é que a ausência de testes nas prisões faz com que os governos desconheçam a real 

situação vivenciada pelo sistema carcerário. 

Desse modo, observa-se que o sistema possui diversas lacunas no âmbito da saúde 

pública, dentro e fora do ambiente carcerário, sendo certo que a superlotação e a precariedade 

das unidades prisionais se continuarem sendo tratadas com secundariedade, trarão resultados 

ainda mais catastróficos ao nosso país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho fez uma breve abordagem sobre as políticas penitenciárias brasileiras 

e a pandemia da Covid-19, analisando os marcos fundamentais das políticas públicas de saúde e 

o princípio da dignidade da pessoa humana sob o enfoque no cárcere durante o alastramento da 

doença no país. 

Observou-se que o país enfrenta um sistema defasado, que não observa princípios 

constitucionais basilares para aplicação de tratamento igualitário às pessoas em situação de 

cárcere. Além disso, o clamor popular por mais penas e severidade tapa os olhos da sociedade 

para os corpos presentes em celas de todo o país, corpos estes que enfrentam arbitrariedades, 

péssimas condições de higiene e saúde e descontentamentos que não são ouvidos. 

 
3 Depen.  Painel Mundial – COVID-19. 2020. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/Covid19PainelMundial16JUN20SECOM.pdf.  Acesso em: 25 jun. 2020. 

 

http://depen.gov.br/DEPEN/Covid19PainelMundial16JUN20SECOM.pdf.
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Diante do exposto, o presente trabalho busca contribuir para uma avaliação da gestão 

penitenciária brasileira, com escopo de que medidas benéficas sejam realizadas, em respeito e 

atenção a ditames constitucionais e legais da execução penal, com vistas a priorizar direitos e 

garantias fundamentais a pessoa humana. 
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Resumo: Este artigo foi produzido com o objetivo de auxiliar no entendimento do direito do 

trabalho em tempo pandêmico. Na busca de esclarecer algumas dúvidas possíveis, e informar 

como o direito do trabalho tem agido em meio a esse caos que encontramos desde que surgiu o 

Covid-19, e demonstrar a atuação do ramo do Direito do Trabalho em relação ao empregado, e 

ao empregador. 

Palavras-chave: direito; trabalho; pandemia; 

 

LABOR LAW IN PANDEMIC TIMES LABOR LAW IN TIMES OF PANDEMIC 

 

Abstract: This article was produced with the objective of assisting in the understanding of 

labor law in pandemic time. In the search to clarify some possible doubts, and to inform how 

labor law has acted in the midst of this chaos that we have encountered since the Covid-19 

emerged, and demonstrate the performance of the labor law branch in relation to the employee, 

and the employer. 

Keywords: right; work; pandemic; 

 

INTRODUÇÃO 

No cenário da pandemia mundial causado pelo COVID-19, houve alguns estados 

brasileiros onde se declarou estado de calamidade pública, o que aconteceu através de um 

Decreto Legislativo nº 06/2020, do governo federal, nesse caso os empregados, os 

empregadores, os juristas e ainda a população buscam nesse meio das incertezas e dúvidas, 

encontrar soluções possíveis e permitidas para garantir a sobrevivência e também a 

manutenção dos empregos, das empresas, ambos os lados tem sido ameaçados com a 

gravidade e o impacto econômico que a pandemia causou. 

Com isso, o Governo Federal elaborou medidas que repercutiram na área trabalhista 

para tentar minimizar os impactos da crise estes afetaram as relações de empregadores e 

empregados, nessas medidas apresentadas ao decorrer desses dias, os juristas discutem sobre 

a relação à sua constitucionalidade, bem como também dos conflitos normativos, sobre à sua 

proficiência, para a manutenção dos empregos e superação desse momento para os 

empregadores e suas empresas, visto que está é uma preocupação da população mundial. É 

preciso tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois lados, uma das maneiras 

encontradas, vem sendo o diálogo das fontes formais do direito e das fontes materiais. As 

interpretações dos juristas especializados na área e os seus anseios, suas preocupações são as 

mesmas de todos os envolvidos diretamente, existem muitas controvérsias surgidas ao longo 

da duração dessa pandemia. 

Este artigo propõe essa análise dos recentes acontecimentos com visão do direito do 

trabalho dialogando e colocando as preocupações dos envolvidos, e ainda, destacar possíveis 

soluções com relação aos impasses jurídicos enfrentados. 

 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/838249147/decreto-legislativo-06-2020-rio-de-janeiro-rj
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde o início do mês de março de 2020, o Governo Federal vem  elaborando algumas 

Medidas Provisórias que têm efeito direto no meio trabalhista, este artigo exploem algumas 

delas, pois estas vem causando grande polêmica e discussão ao atingirem, e algumas vezes 

serem contra os direitos trabalhistas que são regulamentados na Consolidação das Leis 

Trabalhistas e na Constituição Federal. Primeiro devemos esclarecer o instituto da 

flexibilização dentro das normas trabalhistas, abordar os seus riscos, vantagens, limites e as 

possibilidades no âmbito jurídico. 

Conforme CORREIA (2018, p.177) “Flexibilizar é diminuir a rigidez das leis 

trabalhistas pela negociação coletiva. (…) a desregulamentação ocorre quando há ausência 

total da legislação protetiva, isto é, substituição do legislado pelo negociado”. De acordo com 

a nossa Constituição a empresa tem a função social quando da sua oferta de serviço, novos 

empregos e oportunidades para que o empregado alcance os direitos de salário que objetiva 

efetivar, direitos estes descritos no art. 7º, inciso IV, CF – que são: a moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Quando o Estado 

envia esses esforços pra preservação da empresa tendo a intenção de função social, e também 

a manutenção do lucro advindo da atividade empresarial, ele garante o acesso a uma vida 

digna, assim proporcionando ao trabalhador não só a sua subsistência, como o seu 

crescimento profissional e também a melhoria constante das suas condições de vida, estes são 

os propósitos assegurados pela Constituição e ainda que vem resguardados pelo Direito do 

Trabalho.  

Na Medida Provisória nº 936, o Estado deixa claro e deve garantir e zelar pra que isso 

seja cumprido, que as pessoas naturais e jurídicas, sobrevivam e mantenham seus empregos, 

bem como os seus postos de trabalho continuem também. Temos no art. 5º da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro determina que “na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, evidenciando no âmago 

das normas do nosso sistema jurídico, estes considerados em todas as áreas e na aplicação do 

Direito. 

Demonstra-se a flexibilização de normas trabalhistas, em casos de excepcionalidade e 

de forma temporária, e abre a possibilidade assim do objetivo de atender aos fins sociais da 

norma, e ainda às exigências de comum com todos. Existe hoje algumas leis que não estão 

adequadas ao impacto econômico sofrido nas empresas com a pandemia, isso ocasiona 

algumas restrições, e quando não dada uma solução viável para os empregadores, mesmo que 

eles não queiram o que resta a eles é recorrer a demissões em massa e infelizmente ao 

inadimplemento de verbas contratuais e rescisórias, pois estes não tem como arcar com todas 

as despesas advindas do impacto que chegou com a pandemia. Dentre muitas, uma das 

principais preocupações é a de proteger as normas de indisponibilidade absoluta e relativa 

dos direitos do trabalhador, pois se for assim não será possível a criação de uma relação 

jurídica onde o obreiro aceite todas as imposições do empregador, além disso possa obter não 

apenas o mínimo necessário à sua subsistência, sendo assim ferida a dignidade da pessoa 

humana prevista na Constituição. 

Se observarmos por outro ângulo estão surgindo grandes preocupações com a 

flexibilização das normas trabalhistas, em questões relacionadas à preservação 

da Constituição Federal, vendo à necessidade de transitoriedade expressa das medidas, sob 

pena de  macular-se o princípio da vedação ao retrocesso, e à necessidade da 

proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das flexibilizações. Existe na nossa Carta 

Magna o que rege nosso país, nessas situações que enfrentamos hoje ela estabelece 

principalmente no que diz respeito às cláusulas pétreas, pois elas incluem os direitos sociais, 

isso não pode ser abolido, sob pena de descaracterizar-se do Estado Democrático de Direito 

e ainda de destruir toda a segurança jurídica inerente a este regime político democrático. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726905/inciso-iv-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/827351622/medida-provisoria-936-20
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Quanto à vedação ao retrocesso social, o legislador precisa cuidar de estabelecer a 

transitoriedade das medidas flexibilizadoras de direitos trabalhistas, estas que se justifiquem 

apenas nesse período declarado estado de calamidade, é o Decreto Legislativo 6/2020, que há 

previsão até 31/12/2020, e após o seu encerramento pelo prazo razoável à recuperação da 

saúde financeira das empresas. Há preocupação com a supressão de direitos sociais e a 

preservação da Constituição, isso é de todo legítimo, e o ilustre Ministro Ricardo 

Lewandowski, na decisão dos Embargos de Declaração impetrados contra a liminar deferida 

na ADI nº 6363, cujo trecho descrevo a seguir: “Ora, a experiência tem demonstrado que 

justamente nos momentos de adversidade é que se deve conferir a máxima efetividade às 

normas constitucionais, sob pena de graves e, não raro, irrecuperáveis retrocessos .”  

A Medida Provisória nº 927 permite no que diz respeito à flexibilização, as seguintes 

medidas: a pactuação de acordo de permanência de vínculo de emprego, bem como a 

instituição do regime de teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias 

coletivas, especificamente para área da saúde, prorrogação da jornada, mediante acordo 

individual escrito, aproveitamento e antecipação de feriados, pactuação de banco de horas e 

também a suspensão de férias e licenças. Podemos notar que nessa MP existem medidas 

criadas que se encontram dentro do jus variandi do empregador, podendo por eles ser 

impostas, e ainda existem outras que dependem da concordância do empregado, estas de 

caráter comutativo. No art. 2º desta medida, vê-se que criou a possibilidade de pactuação de 

um acordo individual de permanência do vínculo de emprego que parece ter apenas um limite  

a Constituição Federal e uma exigência ao empregador a criação de estabilidade  que é a 

pactuação da permanência no emprego, estabelecendo-se expressamente que este acordo se 

sobrepõe à lei e à negociação coletiva.  

Com esse artigo, o legislador parece inverter a lógica criada pelos arts.  611-

A e 619 da CLT, estes colocam a negociação coletiva acima da lei ordinária e acima de 

disposições de contratos individuais de trabalho. Parece que o intuito da Medida Provisória 

foi dar mais celeridade à implementação das medidas de flexibilização trabalhistas para 

atender mais rápido às empresas que pediam por um auxílio imediato do governo, e não 

tivessem que demitir funcionários. 

Já no art. 2º da MP 927 à legislação ordinária quando modifica os comandos dos 

artigos 611-A e 619 da CLT, mas a flexibilização das normas trabalhistas, conforme supra 

narrado, desde que obedeça à Constituição Federal e atenda aos fins sociais, às exigências do 

bem comum e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, faz-se necessária, no 

momento, para o alcance da finalidade maior do Direito do Trabalho – a preservação do 

emprego em condições dignas ao trabalhador e a efetivação, ao máximo, dos direitos sociais 

tão duramente conquistados. Outra novidade é que a Medida Provisória no seu art. 4º, difere 

do estabelecido no art. 75-C, § 1o, da CLT, e consigna que “o empregador poderá, a seu 

critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho”. Essa mudança de 

flexibilização também demonstra-se razoável, pois antes da pandemia, o trabalho presencial 

era considerado mais seguro para o trabalhador, e o teletrabalho poderia comprometer o 

direito à limitação de jornada e ao cumprimento das normas de saúde e segurança, nesse atual 

cenário as medidas de isolamento social fazem-se imprescindíveis para o controle e o combate 

à pandemia e ainda a preservação da saúde do obreiro, faz-se mais seguro para este 

trabalhador sendo possível trabalhar em sua residência. 

Porém existem empresas que não podem abrir os seus pontos comerciais, ou ainda suas 

sedes ou filiais, devido ao cumprimento dos diversos decretos de isolamento, isso inviabiliza 

o trabalho de forma presencial, e torna o tele trabalho quando possível a única alternativa para 

manutenção da atividade empresarial e o serviço delivery. 

Quando se fala em férias temos duas hipóteses, sendo uma a concessão de férias para 

as quais o empregado já completou o período aquisitivo, e a outra a antecipação do gozo de 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/838249147/decreto-legislativo-06-2020-rio-de-janeiro-rj
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/107417/medida-provisoria-927-95
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641831/artigo-2-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000036/artigo-611a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000036/artigo-611a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10680712/artigo-619-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11543092/artigo-2-da-medida-provisoria-n-927-de-01-de-marco-de-1995
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/107417/medida-provisoria-927-95
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000036/artigo-611a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10680712/artigo-619-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/551780879/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000260/artigo-75c-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000258/par%C3%A1grafo-1-artigo-75c-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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férias futuras. O primeiro caso a CLT no seu art. 136 estabelecia a prerrogativa do 

empregador a escolha do período de férias a ser gozado pelo empregado, porem exigia que a 

comunicação desse período fosse feita ao empregado com uma antecedência de 30 dias (art. 

135).  

Com a Medida Provisória reduziu-se o prazo para 48horas (art. 6º), uma flexibilização 

igualmente razoável, diante da urgência que a pandemia exige em fornecer respostas e 

soluções. A segunda hipótese, o § 2º do art. 6º da MP prevê que empregado e empregador 

poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual 

escrito. A concessão das férias coletivas também fora flexibilizada nos artigos 11 e 12 da 

MP  927, dispensando a comunicação prévia ao Ministério da Economia e aos sindicatos 

representativos da categoria profissional, como exigiam os §§ 2º e 3º do art. 139 da CLT. Na 

Medida Provisória retira-se o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias 

corridos estabelecido no § 1º do art. 139 da CLT e estabelece um prazo de 48 horas de 

antecedência para notificação dos empregados afetados. A questão do aproveitamento e 

antecipação de feriados no art. 13 da Medida Provisória nº 927, é uma flexibilização acertada, 

pois o legislador atribui a disposição quanto aos feriados civis ao jus variandi do empregador 

e a dos feriados religiosos ao jus resistentiae dos empregados, protegendo o direito de religião 

destes, assim os empregadores podem exigir a antecipação ou aproveitamento apenas de 

feriados não religiosos.  

O art. 14 da Medida Provisória 927 estabelece a possibilidade de pactuação de banco 

de horas. Existem pontos sendo destacados quanto a esse dispositivo, sendo eles à 

comutatividade do acordo, o que parece prudente, a criação de banco de horas para pagamento 

futuro não poderia ser exigida pelo empregador, uma vez que cria deveres futuros no contrato 

de trabalho, os quais não haviam sido acordados quando da sua pactuação. 

A medida provisória Nº 936 estabelece nos artigos. 7º e 12º, a possibilidade de redução 

proporcional de jornada e de salário pelo período máximo de 90 dias, assim para os grupos 

de trabalhadores indicados pela norma (que ganham salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 e 

para os que tem diploma de nível superior e percebam salário mensal igual ou superior a duas 

vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social), essa redução 

pode ser efetuada mediante acordo individual escrito, nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. 

Para os demais trabalhadores que não se encaixam nesses parâmetros, a redução pode ser de 

25%, mediante acordo individual escrito (art. 12, p. ú). 

Essa redução proporcional de jornada e de salário permite a possibilidade através da 

negociação coletiva, para todos os trabalhadores e em qualquer percentual a ser nela definido, 

conforme prescreve o § 3º do art. 611-A da CLT e ratifica o art. 11 da Medida Provisória. A 

Medida Provisória traz uma outra possibilidade nos artigos. 8º e 12º, que é a pactuação da 

suspensão do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado 

em até dois períodos de trinta dias. Essa medida só pode ser pactuada por acordo individual 

escrito com os empregados que se enquadram nos parâmetros do artigo. 12, I e II. Já os demais 

empregados, essa suspensão poderá ser pactuada apenas por negociação coletiva. 

É possível destacar problemas que surgem quanto à negociação coletiva, pois torna-se 

imprescindível para entendermos as complicações práticas que podem surgir da adoção de 

determinadas medidas ou correntes ideológicas. O maior problema com a opção pela 

negociação coletiva apresenta é que algumas profissões não são representadas por sindicato 

profissional em sua cidade, nem federação ou mesmo confederação, caso dos domésticos, que 

possuem sindicatos em apenas algumas cidades do país, isso causa um grande contratempo e 

atraso na realização dessa opção escolhida pra resolução do problema. A prática relatada 

como a adotada por alguns sindicatos configura claramente abuso de direito, conforme 

prescreve o artigo 187 do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
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ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

Essas condutas devem ser investigadas pelo Ministério Público, que é o guardião da 

ordem jurídica e dos interesses sociais conforme o art. 127, CF, e, se comprovadas, podem 

resultar na condenação dos sindicatos a indenizar as empresas pelos prejuízos causados, nos 

termos do artigos 186 do Código Civil. A criação dos sindicatos era com a nobre incumbência 

de lutarem e defenderem os direitos, a saúde e a segurança dos trabalhadores, e que estes 

deveriam responsabilizar os que comprovadamente tiverem corrompido a sua finalidade. 

Espera-se que encontrem outras opções constitucionalmente válidas e apropriadas a 

redução salarial diferentes da negociação coletiva, não pretende desprestigiar a importância 

dos sindicatos ou ainda de mitigar o seu poder durante esse momento atual. Seria essa solução 

valida se a considerarem resguardando os interesses do empregado, mesmo os que não estão 

representados por advogado no momento que o Ministério Público do Trabalho for instado 

para se manifestar e também fiscalizar o processo de homologação entre o empregado e o 

empregador. 

 

CONCLUSÃO 

O diálogo entre as partes envolvidas no âmbito trabalhista e os juristas apontam 

diferentes visões e defesas, porém é preciso levar em consideração as implicações práticas a 

cada abordagem, e considerar os anseios da população e a norma em especial o inciso VI do 

art. 7º da CF, não se torne um texto sem viabilidade e morto, sem prática. 

A norma deve ter operacionalidade, e faz-se necessário um estudo de outros meios de 

interpretar, e atender à norma, preservando e respeitando à Constituição Federal. Acredito 

que com um grande esforço hermenêutico, mesmo com a insegurança e a incongruência 

jurídicas que geram as demissões, diante de tanta incerteza sobre a licitude das medidas de 

socorro aos empregos, que são criadas pelo governo federal, essa é uma das soluções 

encontradas a intepretação das medidas governamentais conforme a Constituição Federal, 

devendo respeitar impreterivelmente, essa interpretação e atender à finalidade da norma 

dando-lhe a operacionalidade necessária, sendo possível manter a integridade da Carta 

Magna, e ainda colocar efetividade para viabilizar as medidas de socorro aos empregados e 

para os empregadores na mesma proporção e igualdade, assim ambos tenham equilíbrio igual. 
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Resumo: O presente trabalho aborda a temática do abandono afetivo e as consequências cíveis 

oriundas da quebra do dever de cuidar, analisando como o mesmo se configura no cenário 

jurídico brasileiro, trazendo a posição da jurisprudência nacional a respeito da valoração 

jurídica do afeto, objeto muito discutido atualmente na área do Direito de Família. 

Palavras-chave: Dano, Valoração do Afeto, Direito de Família, Reparação. 

 

CIVIL LIABILITY ARISING FROM EMOTIONAL ABANDONMENT 

 

Abstract: This work addresses the issue of emotional abandonment and the civil consequences 

arising from the breach of the duty to care, analyzing how it is configured in the Brazilian legal 

scenario, bringing the position of national jurisprudence regarding the legal valuation of 

affection, an object that is currently under discussion. in the area of Family Law. 

Keywords: Damage, Valuation of Affection, Family Law, Reparation. 

 

INTRODUÇÃO 

A ideia de dissertar acerca da responsabilidade civil oriunda do abandono afetivo surge 

diante da observância de diversos casos envolvendo essa problemática na sociedade. No 

entanto, mesmo com expressiva quantidade de casos, ainda não temos uma legislação específica 

que trate acerca do abandono afetivo, sendo possível encontrar amparo legal na Constituição 

Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e até mesmo no Código 

Penal. E, por ser o tema portador de inúmeras polêmicas, encontram-se divergências nos 

entendimentos jurisprudenciais nacionais. Ante a essa discussão, é concebível fundamentar a 

existência da responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo, expondo arrimo no 

ordenamento jurídico pátrio atual, sendo como uma das consequências a existência do dever de 

indenizar como tentativa de reparação  dos danos oriundos do descumprimento  do  dever de 

cuidar. 

No Brasil, percebe-se nítida discordância entre os posicionamentos dos juristas quanto a 

configuração responsabilidade civil oriunda do abandono afetivo pelos pais (em seu sentido 

amplo abrangendo as filiações biológicas, adotivas e socioafetivas, como descrita a nova 

concepção de família na  Constituição Federal). O atual diploma civilista brasileiro discorre 

sobre a responsabilidade civil, relatando que seu objetivo é reparar o dano causado que tenha 

levado a diminuição do bem jurídico da vítima, podendo ser ele patrimonial ou 

extrapatrimonial. Dessa forma, para que seja caracterizada a existência da responsabilidade 

civil, deve-se, obrigatoriamente existir no caso concreto os seguintes elementos gerais: conduta 

ou ato humano, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo, sendo a culpa um elemento acidental. 

Considerando que o abandono afetivo ocorre quando a criança ou adolescente é privado 

dos cuidados morais e afetivos de um ou até dos dois de seus genitores, infere-se que esse 

abandono nada mais é do que a atitude omissiva de um de seus ascendentes no dever  de cuidar 

decorrente do poder familiar, dentre os quais se destacam os deveres de prestar assistência 

moral, educacional, atenção, carinho, afeto e orientação à criança e ao adolescente. 
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É notório que do convívio familiar se define o caráter do indivíduo, e, a partir da relação 

natural de carinho e afeto da criança com seus provedores se forma toda base sentimental do 

ser humano influenciando posteriormente em toda sua vida afetiva. Filhos conseguintes a 

privação dessa convivência ainda na infância tendem a apresentar problemas de relacionamento 

social desde a idade escolar, ressaltando que os possíveis danos psíquicos e afetivos que o 

abandono moral acarreta são mais maléficos do que os danos provindos do abandono material, 

já que o abandono material pode ser suprido mesmo na falta de um dos seus genitores. 

Nesse sentido, é preciso evidenciar a responsabilidade daquele que se ausenta no dever 

de cuidar da sua prole, seja de maneira ativa ou passiva. E, no tocante ao afastamento da 

responsabilidade civil, seria possível alguém alegar motivos reais para se abster de cuidar de 

um filho? Haverá justificativas para que um agente se exima da culpa de ter sido omisso 

afetivamente para com seu descendente? Portanto, essas perguntas e várias outras indagações 

sobre a responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo serão abordadas no decurso desse 

trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento do referente artigo baseia-

se na revisão bibliográfica e na análise documental de artigos científicos e obras jurídicas 

especializadas no assunto. Além disso, foi colocado o entendimento tanto legislativo quanto 

jurisprudencial em relação ao tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, convém ponderar a respeito do conceito de abandono afetivo, visto que o 

tema é controverso e ainda divide opiniões dos operadores do direito e, da mesma forma, dos 

cidadãos comuns. O abandono afetivo acontece quando os pais, biológicos ou socioafetivos, 

deixam de prestar assistência afetiva a seus filhos, ora pela convivência ora pelas visitações 

periódicas, sendo necessário analisar caso a caso e identificar quais as verdadeiras razões que 

se deram para que esse descuido afetivo ocorresse. Percebe-se que essa falta de prestação de 

assistência afetiva muitas vezes decorre do rompimento das relações amorosas de seus 

genitores, que ao quebrar esse elo com o seu consorte, rompe o elo com seu filho. 

 Vale ressaltar que o artigo 227 da Constituição Federal afirma ser dever do Estado, da 

família e da sociedade, promover a convivência familiar, objetivando que o afeto seja o fruto 

principal desse convívio. Além disso, visando reafirmar a importância desse direito, os artigos 

4º e 19  do Estatuto da Criança e do Adolescente repetem o texto constitucional, enfatizando a 

relevância e a influência do convívio e da estrutura parental  em todo e qualquer 

desenvolvimento da criança. 

Considerando a infância como a principal faixa etária na qual a inteligência emocional 

está em constante formação, é necessário que os pais estejam presentes na vida dos seus filhos 

lhes ensinando a lidar com as emoções e impondo limites. De acordo com a psiquiatra e 

psicodramatista Saskia Andrade de Vasconcelos (2015): 

 

Crianças que têm preparo emocional são fisicamente mais saudáveis e apresentam melhor 

desempenho escolar do que as que não tem. Estas crianças se relacionam melhor com os 

amigos, têm menos problemas de comportamento e são menos propensas à violência. Têm 

menos sentimentos negativos sobre si mesmo, os outros e a vida e mais sentimentos positivos. 

As crianças com preparo emocional são mais flexíveis. Elas não deixam de ficar tristes, irritadas 

ou assustadas em circunstâncias difíceis, mas têm mais capacidade de se acalmar, sair da 

angústia e procurar atividades produtivas. Em resumo, são mais saudáveis e inteligentes 

emocionalmente. 
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Dispondo dessas premissas, na ausência do convívio familiar poderá o menor sofrer danos 

de inúmeras formas, dentre elas a rejeição social por não se identificar com o modelo padrão 

da assistência familiar, como relata Carvalho Neto (2007):  

 

O abandono afetivo dos genitores, por não reconhecer como sendo seu filho, o menor, 

também poderá acarretar sequelas psicológicas. Isso porque a criança cresce em sua vida de 

relação com uma pecha de que não tem pai. Na escola entre vizinhos e até no trabalho, é vista 

com o estigma de quem não foi reconhecido pelo pai. O dano moral fica assim, evidente, sendo 

perfeitamente indenizável. 

 

Além de todos os danos psicológicos causados pelo abandono afetivo, tem-se também a 

incidência de um certo estigma social que atinge o indivíduo que não foi reconhecido pelo pai, 

caracterizando evidente dano moral, passível de indenização.Dessa forma, vale ressaltar que a 

responsabilidade civil nasce de um discrumprimento obrigacional, observando-se, na maioria 

dos casos a existência do dever de indenizar.   

No tocante do abandono afetivo, notam-se os pressupostos gerais dessa responsabilidade 

através da identificação do ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa, configurando 

o ato ilícito a própria  omissão do dever de cuidar, enquanto o dano envolve questões para  além 

do dano material, sendo verificado o valor subjetivo de caso a caso, estando   o nexo de 

causalidade presente no liame entre o dano e o abandono moral, por fim, sendo a culpa 

concretizada com a execução consciente dos elementos anteriores. 

Pela perspectiva de Maria Helena Diniz (2007), todos os filhos menores, havidos do 

casamento, ou fora dele, frutos de união estável, adotivos ou legalmente reconhecidos estão sob 

a proteção do poder familiar, não havendo diferenças entre eles, consagrando dessa forma o 

princípio da igualdade entre os filhos emanado da Magna Carta. Logo, a partir dessa afirmação, 

entende-se que a quebra do dever de cuidado é um ato contrário ao direito positivado que resulta 

em diversos danos mentais, psicológicos e, como consequência, afeta no desenvolvimento 

físico, independente da relação matrimonial entre os genitores. 

 A quebra do dever de cuidado ainda possui características subjetivas no nosso 

ordenamento jurídico, explicando Silvio Rodrigues (2003)  que  “o abandono, não é apenas o 

ato de deixar o filho sem assistência material, fora do lar, mas o descaso intencional pela sua 

criação, educação e moralidade”. Percebe-se então a junção do  dever material e moral tocante 

à ação de cuidar do filho, salientando que esta se vê amparada na repersonalização das relações 

de família, a qual está assentada nos basilares do afeto, da moral, da ética, da mesma forma, em 

observância aos artigo 1584 e artigo 1586 do diploma civilístico brasileiro, como nos casos de 

divórcio ou separação,  devem os pais velarem pelo princípio do melhor interesse da criança. 

Nesse sentido, o descaso proposital na criação e educação dos filhos, ou seja, a  omissão 

intencional dos deveres assistência, gera o dano passível de indenização, cabendo ao 

responsável arcar com as consequências impostas pela legislação brasileira. Há quem considere 

que não é exequível a valoração de sentimentos como o amor, e nem seria deveras honesto a 

precificação de tal emoção, mas o que está sendo averiguado é a obrigação jurídica do cidadão 

que em descumprimento do dever moral de cuidar que lhe é imputado, se furtou das atribuições 

referidas na Lei. 

Levando em consideração o valor jurídico do afeto e as ações do cidadão que age em 

discordância com as normas, no caso aquele que mesmo consciente da existência do rebento se 

nega o cuidar, conseguimos entrever o descumprimento desse dever como ato contrário ao 

direito, passível de responsabilidade civil. 

O Código Civil brasileiro traz no artigo 1634 uma sequência de deveres dos pais em 

relação aos filhos menores, e dentre eles é oportuno destacar os incisos I e II, os quais narram 

ser responsabilidade dos pais conduzir a criação e educação dos filhos, e mantê-los sob sua 
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companhia e guarda.  Por conseguinte, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, 

aprovada em Assembleia Geral das Nações Unidas cita no artigo 7.1 ser direito da criança o 

registro imediato após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um 

nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por 

eles. 

Na mesma diretriz, o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que toda 

criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio de sua família, deixando em 

evidência a convivência familiar como condição indispensável para um crescimento saudável. 

Assim, a família é o lugar natural do progresso moral, educacional e psicológico do infante, 

onde se aprende os limites da liberdade, o respeito ao próximo e a melhor forma de conviver 

em sociedade. No entanto,  quando há  a quebra dessa infraestrutura, são notórios os danos 

psicossociais causados nos indivíduos a curto e longo prazo. 

 

CONCLUSÃO 

Logo, partindo do pressuposto que o abandono afetivo ainda é um assunto que divide 

opiniões e considerando todas as ponderações apresentadas neste artigo, entende-se que a 

quebra do dever de cuidar é o principal fator que resulta na responsabilidade civil, vez que no 

Brasil há valoração jurídica do afeto, objeto em discussão na área do Direito de Família. 

Nesse sentido, sabemos que o objeto da responsabilidade civil é ancorada no 

ressarcimento do dano causado, no entanto, nos casos de abandono afetivo, o amor não está 

sendo precificado e  nem o filho está buscando punir ou vingar-se do genitor omisso. A 

valoração da indenização é baseada no ressarcimento dos danos morais causados pela ausência 

voluntária do genitor, já que a legislação brasileira resguarda o direito do menor em ser cuidado 

e criado por seus genitores lhes assegurando  assim um desenvolvimento físico e psicológico 

salubre. 

Em suma, é preciso que se analise todos os acontecimentos, incluindo a comprovação da 

ruptura dos laços afetivos entre o genitor e o menor, e os danos causados à  personalidade da 

criança frente o descumprimento do dever de cuidado dos pais. Além disso necessário é se 

provar que a quebra do dever foi dada intencionalmente por parte do genitor quando da negativa 

de conviver com a criança. 
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Resumo: Este estudo tem como tema as relações trabalhistas e traz uma pesquisa bibliográfica 

sobre a expansão do teletrabalho como alternativa laboral. A temática emerge de um momento 

de mudanças impostas pela COVID-19, em que, devido ao distanciamento social impôs que os 

trabalhadores executassem suas funções em casa, distantes do ambiente físico das organizações. 

Desta feita, compreende-se que o teletrabalho dispões de condições positivas para a atividade 

laboral, mas não tem uma regulamentação específica, estando coligado à legislação geral. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi verificar como o teletrabalho se institui como alternativa 

laboral, considerando também as alterações oriundas da Reforma Trabalhista, no âmbito da 

legislação pátria. 

Palavras-chave: Teletrabalho. Legislação. Atividade laboral. Flexibilização.  

 

LABOR RELATIONS AND TELE-WORK EXPANSION AS A LABORAL 

ALTERNATIVE 

 

Abstract: This study has labor relations as its theme and brings a bibliographic research on the 

expansion of telework as a work alternative. The theme emerges from a moment of changes 

imposed by COVID-19, in which, due to social distance, it imposed that workers perform their 

duties at home, far from the physical environment of organizations. This time, it is understood 

that teleworking has positive conditions for work activity, but does not have specific 

regulations, being linked to the general legislation. Thus, the objective of this research was to 

verify how teleworking is instituted as a work alternative, also considering the changes arising 

from the Labor Reform, within the scope of national legislation. 

Keywords: Teleworking. Legislation. Work activity. Flexibilization. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda a problemática relacionada aos desdobramentos do momento 

vivenciado a partir da pandemia pela COVID-19 e seu impacto nas relações trabalhistas, 

principalmente pela ampliação do regime laboral do teletrabalho. O estudo evidencia o que a 

evolução da tecnologia oferece em referência ao trabalho exercido à distância.  

O que se sabe, inicialmente, é que a atividade laboral exercida fora do ambiente físico da 

empresa pode resultar em vários benefícios, dentre esses, a possibilidade do trabalho realizado 

em casa, com flexibilização de horários e aumento da produtividade.  

Ainda que tenha vários pontos positivos, o teletrabalho ou home office como é mais 

conhecido, não possui uma legislação específica, embora seja um instituto antigo, emerge como 

novidade no Brasil, sendo contemplado na CLT e na Reforma Trabalhista. Assim, o problema 

que norteia esta pesquisa, se encontra imposto na seguinte pergunta: quais as mudanças nas 

relações trabalhistas, a partir da adoção do teletrabalho com alternativa laboral?  

Levando em consideração suas pressuposições, o objetivo deste estudo é verificar como 

o teletrabalho se institui como alternativa laboral, considerando também as alterações oriundas 

da Reforma Trabalhista, no âmbito da legislação pátria.  
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Partindo do pressuposto de que o empregado inserido no regime de teletrabalho não se 

encontra sujeito às regras de duração da jornada, considera-se esse aspecto como sendo uma 

vantagem para o trabalhador. Desse modo, esta pesquisa se torna relevante pela pretensão de 

um estudo capaz de demonstrar os direitos e vantagens do trabalhador sob o regime teletrabalho, 

considerando a legislação vigente, bem como doutrinas e jurisprudências coligadas à temática.  

O estudo sobre teletrabalho justifica-se a partir da visão de que a modernidade passou a 

pontuar também as relações de trabalho, sendo evidente a premência em trazer a temática para 

o âmbito da produção acadêmica e da pesquisa jurídica, uma vez que seus resultados irão 

contribuir, não para que o assunto se esgote, mas que seja possível avaliar as mudanças que o 

regime de teletrabalho trouxe ao ordenamento jurídico pátrio.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica, tendo sido 

construída a partir dos estudos contidos na literatura jurídica. As reflexões pertinentes ao tema 

do estudo foram obtidas em livros, artigos, dissertações e teses cuja delimitação atendeu aos 

objetivos da pesquisa. como palavras-chave para a pesquisa utilizou-se: teletrabalho, home 

office; relações trabalhistas, covid-19.  

Na literatura, o home office é apresentado como uma opção com maior aceitação e 

efetividade. Quando há o olhar para a situação atual da sociedade, que sofre com a 

consequências do contágio pelo corona vírus (COVID-19), e isso se reflete de forma 

contundente nas relações de trabalho, uma vez que a quarentena ou isolamento passou a ser 

parte das recomendações dos órgãos de saúde, o home office tem se destacado como um meio 

legítimo de manter o empregado distante dos locais de aglomerações e maiores riscos de 

contágio.  

O instituto Home Office Management defende que esse tipo de teletrabalho também pode 

atender às demandas dos grandes centros urbanos, locais em que a rotatividade de casa para o 

trabalho pode ocasionar grandes despesas, sem contar no aspecto ambiental, uma vez que 

empregados em casa pode diminuir a incidência de poluentes nas metrópoles (HOM, 2013).  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Para compreender melhor a relação estabelecida no teletrabalho, urge abordar sua 

natureza jurídica, ou seja, ampará-lo na ciência jurídica em sua totalidade.  

Barbosa (2016) postula que, predominantemente, o teletrabalho conserva a natureza 

jurídica contratual, conquanto esteja alinhavado ao objeto do contrato. Este, por sua vez, poderá 

ser civil, comercial ou trabalhista. De acordo com o autor supracitado, alguns doutrinadores 

defendem que no teletrabalho, o vínculo empregatício é real, e outros determina, que essa seja 

uma atividade laboral autônoma.  

Nos dizeres de Barbosa (2016), o teletrabalho deve ou pode ser subordinado. No exercício 

em domicílio, o artigo 6º da Consolidação das Leis Trabalhistas de 1945, anteriormente à Lei 

12.551/2011 já o regulamentava. Destarte, o teletrabalho é norteado pela legislação pátria, 

estando amparado enquanto trabalho subordinado.  Mesmo quando realizado em telecentros, o 

teletrabalho deve ser determinado pela empresa, caracterizando a subordinação do empregado 

(BARBOSA, 2016).  

Na legislação de outras nações, a subordinação no teletrabalho é aplicada a partir de 

particularidades diferentes. “[...] na Espanha leva-se em consideração a propriedade do 

hardware ou software utilizado. [...] Na Itália, a legislação leva em consideração apenas se o 

teletrabalho é subordinado ou autônomo” (HERNANDEZ, 2012, p.56). Voltando ao Brasil, 

destaca-se que a Emenda Constituticional nº 45, de 2004 concedeu maior espaço para que 

Justiça do Trabalho se impusesse também no contexto do teletrabalho (BRASIL, 2004). 
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Sobre o teletrabalho, cumpre salientar que a expansão tecnológica trouxe novas 

perspectiva para as relações laborais, e desse modo, houve a urgência em alterar o documento 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Destaca-se que a Lei 12.551 de 15 de dezembro 

de 2011 trouxe um aporte ao trabalho realizado à distância, inserindo essa temática no 

ordenamento jurídico pátrio.  

Segundo Mañas (2013), a lei viria a modificar o artigo 6º da CLT, referindo-se à 

subordinação e isonomia entre os empregados à distância e os de emprego convencional. Ainda 

de acordo com a autora supramencionada, o referido artigo não menciona diferenças entre a 

atividade laboral realizado no interior das organizações ou fora delas.  

As regras dos contratos somente sofreriam novas mudanças em 11 de novembro de 2017, 

com a nova reforma trabalhista. Anteriormente a essa data, para que os problemas relacionados 

ao teletrabalho pudessem ser solucionados, aplicava-se as regras do trabalho exercido na 

residência do empregado. Entretanto, de acordo com Estrada há uma dicotomia entre o 

teletrabalho e labor exercido em domicílio, pois no primeiro há a exigência de ser mediado por 

aparelhos telemáticos e não necessariamente precisa ocorrer na casa do agente laboral. Desse 

modo, o trabalho em domicílio, “não abrange totalmente o teletrabalho, porque o trabalho em 

domicílio não é propriamente teletrabalho, nem vice-versa” (ESTRADA, 2017, p. 12).   

Concomitante à prerrogativa da atividade laboral e sua forma de exercício, a 

complementação do artigo 6º, inserindo-se no § único da Lei 12.551/2011, designou o método 

do serviço em contrato entre empregado e empregador. De tal forma, o teletrabalho assim é 

posto:  

 

Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o 

executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam 

caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos 

e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação 

jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 

 

Assim, somente se caracteriza como teletrabalho a atividade laboral na qual são utilizados 

os mecanismos digitais, por exemplo os softwares. Também como teletrabalho é consignado o 

uso de equipamentos eletrônicos (computadores) e de comunicação (telefone, aparelho de fax, 

redes sociais, web conferências). Destarte, os meios utilizados para a execução da atividade 

laboral também são os determinados ao controle e supervisão do trabalhador.  

Ressalta-se que o reconhecimento do trabalho à distância, a partir da lei de 2011 é 

explicado na literatura jurídica da seguinte forma  “[...] a subordinação pode ser decorrente de 

meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, os quais são 

equiparados aos tradicionais meios pessoais, e diretos de comando, controle e supervisão” 

(GARCIA, 2018, p. 12).  

O controle feito pelo empregador se dá pelo uso de alguns instrumentos de controle, 

podendo ocorrer por meio de telefone ou pelas redes sociais. “Com o surgimento das novas 

formas de trabalhar, como, por exemplo, o teletrabalho, a presença desses pressupostos nem 

sempre é evidente na relação estabelecida entre o prestador de serviços e o credor de seu 

trabalho”. (BARBOSA, 2016, s.p). 

O que se destaca a partir da Lei 12.551/2011 é a diferenciação mais específica da 

modalidade de trabalho em domicílio e teletrabalho. Do mesmo modo, a relação que se 

estabelece nesses casos, uma vez que, conforme entendimento da legislação: “[...] mesmo que 

o trabalho seja realizado preponderantemente fora do estabelecimento do empregador, como 

ocorre no trabalho a distância e, em especial, no teletrabalho, se estiverem presentes os 

requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, tem-se a existência da relação de emprego.” (GARCIA, 

2018, p. 11). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que tanto o teletrabalho quanto o trabalho em domicílio, correspondem a 

uma nova perspectiva a se ampliar ainda mais, principalmente quando se considera o momento 

vivido na atualidade em que o distanciamento social, recomendado como forma de se evitar o 

contágio pela COVID-19, fez com que a perspectiva do home office  se apresentasse como uma 

alternativa para que empregados e empregadores continuassem produtivos, sem maiores danos 

às empresas.  

A partir das análises realizadas, considera-se que não se trata apenas exercer a atividade 

laboral à distância e sim levar em consideração que o teletrabalho pressupõe o uso de aparatos 

tecnológicos na execução do trabalho e disponibilizados pelo empregador sem ônus ao 

empregado ou a partir do compartilhamento de despesas.  

A possibilidade de alteração do regime de trabalho pode resultar em vantagem para o 

trabalhador, uma vez que pode ser negociada com o empregador na garantia do bem-estar 

laboral. O teletrabalho não exime o empregador de adequar o espaço de trabalho. No entanto, 

a responsabilidade do empregador nos casos de acidentes, doenças ocupacionais ou mesmo 

horas extras, estão veiculadas ao posicionamento do legislador 

A forma de classificar o teletrabalho leva em conta onde este será desenvolvido. 

Conforme mencionado, isso poderá ocorrer na casa do trabalhador, em salas ou escritórios que 

estejam fora do espaço da empresa, seja matriz ou filial. Outro ponto a ser considerado é a 

necessidade de computadores com acesso à internet. O teletrabalho pode ser executado em salas 

de espera de rodoviárias ou aeroportos, nos quartos de hospedagem, ou mesmo em transportes 

públicos ou particulares.  

O que o estudo trouxe como perspectiva é que o teletrabalho precisa ser bem 

regulamentado, pois em muitos aspectos, a responsabilidade recai sobre o empregado, que arca 

com o ônus de dispor de um ambiente organizado para o exercício laboral. Em quase todas as 

circunstâncias, o empregado é que providencia os aparatos tecnológicos onde irá exercer suas 

atividades.  
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Resumo: O nosso trabalho visa refletir o fenômeno contemporâneo denominado de pornografia 

da vingança, a fim de discutir os principais elementos que o tornam parte da violência de gênero, 

mostrando em suma os reflexos maléficos acarretados de uma sociedade patriarcal e machista 

e que mostra não possuir receio algum de vir a ser punido pelo nosso sistema judiciário que 

pressupõe alcançar o desenvolvimento das novas tecnologias mas na efetividade é preciso um 

rígido sistema de justiça. 

Palavras-chave: Imagens íntimas, direitos da mulher, cultura machista, crimes sexuais. 

 

PORNOGRAGY OF REVENGE - THE DIGITAL FORMAT OF GENDER 

VIOLENCE 

 

Abstract: Our work aims to reflect the contemporary phenomenon called revenge 

pornography, in order to discuss the main elements that make it part of gender violence, 

showing in short the maleficent reflexes brought about by a patriarchal and sexist society and 

that shows no fear at all to be punished by our judicial system, which presupposes achieving 

the development of new technologies, but in effectiveness, a rigid system of justice is needed. 

Keywords: Intimate images, women's rights, macho culture, sexual crimes. 

 

INTRODUÇÃO 

A Violência de Gênero tem sido assunto recorrente em debates, congressos, seminários e 

pesquisas. O tema traz discussões importantíssimas para o nosso cenário atual. Quando falamos 

de violência de gênero colocamos em foco também a luta pelos direitos das mulheres, que por 

séculos  teve sua liberdade, individualidade e dignidade negadas pelo patriarcalismo entranhado 

na sociedade. Entretanto ainda somos violentados por essa cultura malevolente, na qual pessoas 

desrespeitam e menosprezam os direitos das outras por se acharem uma classe superior. 

Reveng porn ou pornografia de vingança é a divulgação e compartilhamento de imagens 

íntimas sem o consentimento de todas as partes e com finalidade truculenta de expor e humilhar 

a vítima satisfazendo um sentimento de vingança geralmente ocasionado após o término de uma 

relação amorosa, uma modalidade de violência de gênero advinda da era da tecnologia da 

informação. Apesar de ter sido criminalizada somente em 2018 a pornografia de vingança teve 

seu primeiro caso divulgado na mídia no início da década de 80 nos Estados Unidos  e não se 

utilizou das mídias sociais para propalar as imagens não autorizadas. O fato originou-se quando 

o casal LaJuan e Billy Wood resolveu tirar fotografias nuas um do outro, sendo estas reveladas 

e guardadas em uma gaveta no quarto deles, de modo em que terceiros não tivessem acesso, o 

que enfatiza o caráter particular das imagens. (FREITAS, 2015). 

 No Brasil o caso mais divulgado foi o da atriz Carolina Dieckman que teve sua conta 

de e-mail invadida e suas fotos íntimas roubadas e compartilhada na Internet em 2012, porém 

muitas mulheres ainda sofrem com esse tipo de violência, a maioria vítimas de seus ex 

companheiros, que inconformados com o rompimento de uma relação e por se achar em 

condição superior compartilha a intimidade dessas mulheres nas redes sociais, com o único 
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intuito de expor a sexualidade e humilhar a vítima. Além disso pessoas tendem a culpar a vítima 

por ela mesmo ter fornecido o material fotográfico aos seus parceiros. 

 Nesse sentido, a conduta de divulgação de cenas de sexo ou nudez de uma pessoa, sem 

a sua autorização, com o objetivo de praticar vingança ou humilhação alheia ganha um novo 

contorno na contemporaneidade. A maioria das vítimas são mulheres que após serem expostas 

se sentem denegridas e tem sua saúde mental fortemente abalada. Alguns casos divulgados na 

mídia ganharam notoriedade principalmente pelo desfecho final que obteve como resultado o 

suicídio dessas adolescentes. 

Frente a esses problemas enfrentados pelas mulheres vítimas de vazamentos de 

imagens/vídeos íntimos de forma proposital, indaga-se, sobre os principais elementos teóricos-

jurídicos presentes nesse fenômeno contemporâneo, denominado de pornografia da vingança 

como uma forma contemporânea de violência de gênero 

 

DESENVOLVIMENTO 

A partir de contatos iniciais produzidos na área do direito, a metodologia utilizada para 

pensar o tema da pornografia da vingança e seus principais contornos na contemporaneidade 

foi a bibliográfica, que consistiu na busca de informações e dados disponíveis em publicações 

– teses, legislações, entrevistas, pesquisas e artigos científicos nacionais – para responder os 

anseios da presente pesquisa. Por conseguinte, foram feitas investigações de casos com grande 

repercussão divulgados nas mídias televisas e digitais. 

Aponta se como resultados que o fenômeno da pornografia da vingança está intimamente 

ligado como um ato de violência de gênero, direcionando essa temática e suas consequências 

negativas diretamente às mulheres.  

Além disso, as vítimas têm sua sexualidade revelada – e há um julgamento natural da 

mulher que manifesta sua sexualidade, por parte da nossa sociedade patriarcal. Muitas mulheres 

mudam de cidade e até se suicidam. 

 Ou seja, além de ter que lidar com a parte de que que teve sua confiança quebrada e ter 

sido exposta de maneira humilhante, ela tem que lidar com os julgamentos das pessoas, a 

difamação e o pavor de as imagens serem publicadas nas redes sociais e sites pornográficos 

novamente.  

Outro resultado importante a se destacar sobre o fenômeno da pornografia da vingança é 

o seu enquadramento como uma violência de gênero (violência psicológica entendida como 

conduta que lhe cause danos emocionais e diminuição da autoestima, prevista no inciso II, 

artigo 7º da Lei n° 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). 

Importante destacar como resultado, também, a preocupação com as consequências desse 

ato, como o suicídio das mulheres que são vítimas desse fato.  Embora grande parte das 

pesquisas estejam voltado para a área do Direito (como a criminalização do ato e o 

enquadramento como violência de gênero) é necessário o entrelace com a ramo da psicologia, 

haja vista as consequências psicológicas oriundas do fenômeno aqui discutido.  

 

CONCLUSÃO 

Falar sobre violência de gênero ainda é um desafio, visto que as formas de propagação 

têm se multiplicado, porém nosso ordenamento jurídico tem buscado acompanhar a evolução 

desse novo mundo tecnológico e buscado de diversas formas fazer com esses novos formatos 

de contravenções sejam   subtraídos. 

Destaca-se que a internet se tornou outro mecanismo por meio do qual se sustentam as 

violências contra as mulheres. Dados da ONG SaferNet mostram que as denúncias de violência 

e discriminação contra mulheres em sua Central de Crimes Cibernéticos cresceram 21,27% em 

abril de 2020 em relação ao mesmo período no ano passado, Nos casos de exposição de imagens 

íntimas houve um aumento de 154,90%, , das quais 70% das vítimas são mulheres, já a ONU 
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Mulheres destacou em seu relatório  "Covid-19 e o Combate à Violência Contra Mulheres e 

Meninas", os impactos da pandemia na violência contra a mulher, incluindo a violência virtual. 

Evidencia-se que as consequências desses crimes para as vítimas são desastrosas e vão 

desde de prejuízos materiais – como a perda do emprego após a divulgação das imagens – a 

problemas emocionais, como a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, depressão e 

transtornos de ansiedade também são comuns nesses casos e por isso é importante a vítima 

procurar ajuda de um profissional. 

Acredita-se que um sistema jurídico mais rígido em relação a violência de gênero seria a 

solução para casos de violação da intimidade como a pornografia de vingança, pois não se tem 

dimensão da quantidade de tempo que esse material fica disposto nas memórias virtuais ou até 

mesmo circulando na deepweb, enquanto que para as vítimas se torna um pesadelo sem fim. 
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Resumo: O presente trabalho visa discorrer acerca das relações jurídicas constitucionais com 

o atual momento de pandemia em que o mundo se encontra, como a restrição do direito de ir e 

vir e também a garantia do direito a saúde e o direito a vida. 

Palavras-chave: Pandemia , Covid 19 , Direitos e garantias.  

  

SOCIAL ISOLATION AND YOUR RIGHTS 

 

Abstract: The present work aims to discuss the constitutional legal relations with the current 

pandemic moment in which the world finds itself, such as the restriction of the right to come 

and go and also the guarantee of the right to health and the right to life. 

Keywords: Pandemia, Covid 19, Rights and guarantees.  

 

INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 iniciou-se com a notícia que uma nova doença com alto índice de contágio 

havia surgido, a COVID 19. Tendo início na China e em um curto período de tempo alcançou 

todos os continentes do globo, fazendo com que todo o mundo tomasse medidas de contenção 

para esta doença. Com ela vieram diversas medidas de precaução como o uso diário de álcool 

em gel, utilização de máscara para a diminuição de compartilhamento de certos fluidos 

corporais e em meados do mês de março as principais capitais do pais decretaram o isolamento 

social  – Perante as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e todas as outras 

entidades medicas em volta do mundo, buscando o nível máximo de isolamento para tentar 

diminuir o contágio da COVID-19. Procurando manter os locais sem aglomerações, limitando 

o número de pessoas por espaço e assim incentivando somente os serviços necessários a se 

manterem abertos.  

Relacionando o isolamento social com os direitos de cada pessoa, podemos refletir sobre 

a ideia da liberdade de locomoção, trata-se de um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal, no entanto, visto o problema global esse fundamento se encontra em prejuízo, visto o 

olhar da sociedade para determinado individuo que se encontra infectado                            

mas que não se adequa ao isolamento social. A pandemia comumente com o isolamento 

social do ponto de vista jurídico trouxe vários aspectos novos em que o ordenamento necessita 

adaptar-se, pois ao passo que fere um direito de uma pessoa pode o mesmo caso também colocar 

em risco os direitos de uma outra pessoa. 

 

METODOLOGIA 

Este artigo foi construído a partir da leitura de artigos científicos retiradas de sites 

relevantes ao estudo de direito e artigos relacionados ao tema. Por ser um tema novo, porem 

relevante, que revela fielmente o que está sendo vivido neste ano de 2020 com a chegada da 

doença COVID 19.  

Foi referenciada também a Constituição Federal, sendo a lei máxima desde pais, a qual 

deve ser sempre citada quando falamos de direitos e garantias.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o número de casos de Covid-19 apenas aumentando, vários questionamentos vieram 

a tona, o principal meio de combate ao vírus, foi diminuir o fluxo de movimento das pessoas 

nas cidades, proibindo feiras, shoppings, muitos serviços foram suspensos. Neste momento de 

isolamento social as pessoas se encontram claramente vulneráveis e isso se torna uma afronta 

direta com certos direitos garantidos pela Constituição Federal;  

O direito de ir e vir foi um dos principais direitos que foi diretamente lesionado. As 

pessoas cada vez mais se encontram imobilizadas, não podendo se locomover para trabalhar ou 

para momentos de lazer.  

Neste momento em que as pessoas se encontram com seus movimentos restringidos, 

alguns profissionais do Direito, no entanto, defenderam a inconstitucionalidade dos referidos 

decretos por ofensa ao direito de ir e vir das pessoas previsto no inciso XV do artigo 5º da 

Constituição da República, que possui o seguinte teor: “XV - é livre a locomoção no território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer 

ou dele sair com seus bens”.(BRASIL(1988).Além do Direito de ir e vir , é necessário ter em 

mente o que está por trás dele.  

 Ao ser limitado o direito de locomoção, os governantes buscaram priorizar o direito a 

saúde e mais importante que a saúde, o direito a vida. A Constituição federal rege estes direitos:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Brasil, 1988)  

A liberdade de locomoção (ou ambulatorial) consiste no direito de ir, vir e permanecer, 

sem interferência do Estado ou de particulares, podendo ainda o indivíduo deixar, em tempo de 

paz, o território nacional com seus bens. 

Como qualquer outro direito, este também é restringível por disposição expressa do texto 

constitucional ou, ainda, por meio de restrição implícita resultante de ponderação com outros 

direitos. (RAMOS, 2018, p. 712) 

Considerando as evidências científicas ventiladas até o presente momento pela OMS, não 

há medida mais adequada do que o isolamento social a ser tomada para conter a disseminação 

do novo coronavírus e evitar o colapso do sistema de saúde. Há um patente conflito entre a 

liberdade de locomoção e o próprio direito à saúde, que, apesar de constituir um típico direito 

social, se encontra elevado à categoria de direito transindividual, considerando que são titulares, 

ao menos durante o período da pandemia, pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias 

de fato. 

Os direitos transindividuais, conforme belos dizeres do ex-Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Carlos Ayres Britto (apud JABORANDY e col., 2019, p. 252), são direitos de 

fraternidade: 

“Efetivamente, se considerarmos a evolução histórica do Constitucionalismo, podemos 

facilmente ajuizar que ele foi liberal, inicialmente, e depois social. Chegando, nos dias 

presentes, à etapa fraternal da sua existência. Desde que entendamos por Constitucionalismo 

Fraternal esta fase em que as Constituições incorporam às franquias liberais e sociais de cada 

povo soberano a dimensão da Fraternidade; isto é, a dimensão das ações estatais afirmativas, 

que são atividades assecuratórias da abertura de oportunidades para os segmentos sociais 

historicamente desfavorecidos, como, por exemplo, os negros, os deficientes físicos e as 

mulheres (para além, portanto, da mera proibição de preconceitos). De par com isso, o 

constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor do 

desenvolvimento, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da democracia e até certos 
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aspectos do urbanismo como direitos fundamentais. Tudo na perspectiva de se fazer da 

interação humana uma verdadeira comunidade; isto é, uma comunhão de vida, pela consciência 

de que, estando todos em um mesmo barco, não têm como escapar da mesma sorte ou destino 

histórico”. 

 

Nesta senda, havendo colisão entre direitos fundamentais no caso concreto, é imperativo 

que se recorra a regras de hermenêutica, com o escopo de encontrar solução satisfatória. Bobbio 

(2014, pp. 100-101), ao analisar o tema das antinomias insolúveis (conflitos entre normas 

contemporâneas, de mesmo nível e ambas gerais), propõe como possível solução a chamada 

interpretação ab-rogante: 

(…) a operação feita pelo juiz ou pelo jurista chama-se interpretação ab-rogante. Mas 

trata-se, na verdade, de ab-rogação em sentido impróprio, porque, se a interpretação é feita pelo 

jurista, ele não tem o poder normativo e, portanto, não tem nem poder ab-rogativo (o jurista 

sugere solução aos juízes e eventualmente também ao legislador); se a interpretação é feita pelo 

juiz, este em geral (nos ordenamentos estatais modernos) tem o poder de não aplicar a norma 

que considerar incompatível no caso concreto, mas não o de expeli-la do sistema (ab-rogála), 

mesmo porque o juiz posterior, tendo que julgar o mesmo caso, poderia dar ao conflito de 

normas uma solução oposta e aplicar bem aquela norma que o juiz precedente havia eliminado. 

(…)  

 

Verifica-se que o bem estar de toda uma coletividade não pode se curvar a pretensões 

individuais, de modo que o direito à saúde deve se sobrepor à liberdade de locomoção. 

Vislumbra-se assim a possibilidade de reconhecimento de um direito fundamental ao 

isolamento social, ao menos enquanto a pandemia durar, como complementar dos direitos à 

vida e à saúde. 

O Estado necessita garantir a população em geral atendimento à saúde, e a justiça possui 

o papel de fiscalizar o poder estatal e o poder privado ao que diz respeito a políticas públicas 

na área da saúde.  

Como forma de limitar o contágio da COVID 19, a Lei 13.979/20 (BRASIL,2020) trouxe 

consigo diretrizes, adotadas mundialmente , de forma que o sistema de saúde brasileiro não 

entre em colapso e consiga atender o número máximo de pessoas infectadas e também não 

infectadas, umas vez que problemas de saúde que sempre existiram continuam existindo 

durante a pandemia.  

Coube ao Estado tomar medidas emergenciais cabíveis para poder assegurar direitos 

sociais e coletivos; o direito à vida é o pilar para que assim todos os demais direitos sejam 

assegurados ao maior número de pessoas possível.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil, assim como todo o mundo, em combate a esta nova doença adotou novas 

condutas, diferentes das usuais, uma vez que até ao presente momento uma vacina ainda não 

foi criada de modo a imunizar as pessoas.  

Com o isolamento social, as pessoas realmente tiveram o seu direito de ir e vir 

restringindo. Porem esta restrição aconteceu com o intuito de proteger algo maior.  

O Direito à saúde e o direito à vida necessitam ser resguardados para que todos os outros 

direitos possam proceder de maneira espontânea  
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Resumo: A alienação parental é um resultado da manipulação psicológica de crianças, por 

partes dos seus genitores gerando desrespeito, distorcendo a imagem de um dos genitores de 

uma forma negativa, ou causando prejuízo ao estabelecimento de vínculo com seus genitores. 

Sendo feita pelos genitores ou qualquer que tenha a criança sobre sua autoridade. O 

levantamento de dados através de questionários feitos através de ferramenta do “Google forms” 

disponibilizado na internet a fim de descobrir o grau de conhecimento da população sobre o 

tema abordado de alienação parental. Os dados apresentados mostram que as pessoas que 

sofreram alienação tiveram sequelas sintomas de transtornos ou comportamentos internalizados 

são marcados por agressividade, impulsividade e agitação.  Através das pesquisas que maioria 

dos entrevistados conhecem sobre o assunto e ficou claro os danos causados nas vítimas, e 

necessidade de tornar o bem-estar da criança prioridade durante o divórcio. 

Palavras-chave: família, separação, divorcio, parental 

 

PARENTAL ALIENATION IN THE SECOND CHILDHOOD 

 

Abstract: Parental alienation is a result of the psychological manipulation of children, by parts 

of their parents, generating disrespect, distorting the image of one of the parents in a negative 

way, or causing damage to the establishment of bonds with their parents. Being made by the 

parents or anyone who has the child under their authority. The survey of data through 

questionnaires made through the “Google forms” tool made available on the internet in order 

to discover the degree of knowledge of the population on the topic addressed in parental 

alienation. The data presented show that people who suffered alienation had sequelae symptoms 

of disorders or internalized behaviors are marked by aggressiveness, impulsivity and agitation. 

Through the research that most of the interviewees know about the subject, it was clear the 

damage caused to the victims, and the need to make the child's well-being a priority during 

divorce. 

Keywords: family, separation, divorce, parental 

 

INTRODUÇÃO 

A segunda infância corresponde ao período entre os três e seis anos de idade, tal período, 

além de ocasionar novas mudanças, conhecimentos, e descobertas para a criança, também é a 

fase pré-escolar, que segundo Piaget, a criança encontra-se no estágio pré-operatório, no qual o 

pensamento simbólico e a capacidade de formar representações começam a se desenvolver 

(PEREIRA et al, 2017, p.48). 

Durante a segunda infância ocorrem também grandes avanços nas habilidades motoras, 

acarretando uma melhora na coordenação motora geral, assim como, nas habilidades motoras 

refinadas as quais envolvem a coordenação entre as mãos, olhos e pequenos músculos 

(PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006, p. 276). Além disso, há o desenvolvimento do 
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vocabulário, onde a criança aprende novas palavras, o que auxilia no processo de alfabetização, 

assim como, o desenvolvimento das interações sociais, memória e cognição.  

A alienação parental foi regulamentada por lei no Brasil há dez anos, entretanto, já era 

um assunto estudado e debatido em tempos anteriores, dado que, sua prática é vista no âmbito 

social como uma manifestação indesejada, por conseguinte, configura-se como uma patologia 

social (GOMES, 2013, p.16). Mesmo já sendo pauta de estudos ainda é necessário atentar-se a 

temática, tendo em vista os prejuízos que sua prática pode acarretar na vida das crianças vitimas 

de alienação , especialmente durante a fase de segunda infância. A alienação parental, de acordo 

com a Lei n° 12.318, de 26 de agosto de 2010, Art 2°, refere-se, a interferência na formação 

psicológica da criança, ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos 

avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 

para que  o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com 

este (Brasil, 2010). 

Gomes (2013) afirma que a alienação parental compreende no ato de afastar o filho de 

um dos seus genitores e demais familiares, ato este realizado pelo outro genitor ou até mesmo 

por parentes. “Verifica-se assim que a alienação parental configura práticas atentatórias à 

convivência pacífica e harmônica da criança com ambos os genitores e parentes, diante de uma 

separação conjugal” GOMES, 2013, p. 19). 

Nosso objetivo é saber quantas pessoas sabem sobre este assunto, e quantas pessoas 

sofreram ou vivenciaram em algum momento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O levantamento de dados sobre o tema alienação parental na segunda infância foi 

realizado através de um questionário, criado por meio da ferramenta “Google Forms” e 

disponibilizado na internet. O questionário continha 6 perguntas objetivas com alternativas para 

o leitor escolher e opções para escrever, caso fosse necessário. 

Responderam a esse questionário pessoas em aleatório, mulheres, homens e adolescentes. 

Não buscamos um público específico, pois gostaríamos de analisar o conhecimento do tema em 

geral.  Após a realização dos questionários, os dados coletados foram transformados em 

gráficos para facilitar a interpretação. 

Foi utilizado como método um questionário online, onde dos 89 entrevistados, 54 deles 

já presenciaram aspectos de alienação parental. 27 não sabiam do que se tratava e 8 não 

vivenciaram essa situação. 

 

 
Figura 1. Questionário on-line respondido por 89 entrevistados. 

Desses 54 alienados, 25 deles sofrem atualmente sequelas deixadas pela alienação.Alguns 

exemplos de como alienação parental pode se manifestar são: desqualificar a conduta do genitor 

perante a maternidade/paternidade; dificultar o exercício da autoridade parental; dificultar o 
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contato e a convivência da criança com o genitor, assim como, a convivência familiar; omitir 

informações pessoais relacionadas à criança, como informações escolares e médicas, entre 

outras (BRASIL, 2010). Vale ressaltar que, a alienação pode acontecer de maneira consciente 

ou inconsciente, onde em determinados casos, o alienante não possui a consciência de que seus 

atos são prejudiciais a criança, ao genitor, e demais familiares. 

Outro ponto extremamente importante para levarmos em consideração é que, a criança 

durante a segunda infância, encontra-se em um processo de formação e desenvolvimento, e de 

maneira geral possui como referência e exemplo a ser seguido, seus pais e parentes mais 

próximos, sendo assim, qualquer influência, seja ela positiva ou negativa, com o uso de 

palavras, e comportamentos, será naturalmente copiada e reproduzida pela criança (GOMES, 

2013, p.109).  

A alienação parental, segundo Gomes (2013) caracteriza-se como abuso psicológico, 

visto que, quando ocorre de maneira consciente, o alienante poderá definir o genitor através de 

aspectos negativos, aproveitando a extrema confiança que a criança possui nele, implantando 

sentimentos destrutivos relacionados ao outro genitor, fazendo com que a criança desenvolva 

sentimentos confusos de medo e sensação de abandono, assim como, repúdio, e desapego em 

relação ao genitor afastado. Além do mais, pode ocasionar sentimentos de depressão, ansiedade 

e pânico, prejudicando ainda, as áreas de desenvolvimento da segunda infância, como a postura 

social, comportamental, rendimento escolar, por conseguinte, resultando em uma baixa 

autoestima (GOMES, 2013, P. 120). 

Dessa forma, é possível inferir que, a relação dos próprios pais um com o outro, possui 

influência tanto no comportamento, como na saúde mental da criança. Pereira et al (2017) 

afirma que, desentendimentos conjugais e até mesmo a existência de algum transtorno mental 

em um dos genitores, traz como consequência a manifestação de sintomas de transtorno e/ou 

comportamentos internalizados e externalizados na criança. Os comportamentos internalizados 

dizem respeito aos comportamentos que são interiorizados, como ansiedade, depressão, fobias, 

etc. Já os comportamentos externalizados são marcados por agressividade, impulsividade e 

agitação.   

Através dessa prática, a criança torna-se uma vítima, tendo seus direitos fundamentais 

básicos violados, visto que, o Art 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, é direito 

da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta 

seu desenvolvimento integral (BRASIL, 1990). 

 

CONCLUSÃO 

Observa-se no decorrer deste trabalho que a Alienação é um tema atual, muito sério e 

importante no que tange a família. Mesmo que irracional o genitor usa seu filho como bode 

expiatório, ou como meio de promover retaliação contra o ex-cônjuge ou companheiro e com 

isso tenta amenizar seu próprio sofrimento.  

É absurdo imaginar que além do sofrimento que o divórcio traz naturalmente, esse filho 

ainda tenha que ser submetido a campanha contra o outro genitor ao ponto de ser induzido a 

acreditar que tenha sofrido abusos e que, mais ainda, tenham sido abandonados por ele. Impor 

uma carga muito pesada sobre uma criança em desenvolvimento que nesta fase necessita de 

amparo e amor de ambos os genitores é muito cruel.  

É importante ressaltar que a criança é sujeito de direitos e que todos temos a obrigação 

de zelar por sua proteção, desenvolvimento integral e felicidade. Afinal, o futuro é escrito pelas 

crianças de hoje e o que elas vivem hoje podem ser repetidos. Aquele que sofre hoje o abuso 

pode ser o que cometerá amanhã. 
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Resumo: O xeroderma pigmentoso é uma doença genética, hereditária, não contagiosa, 

caracterizada pela extrema sensibilidade à radiação ultravioleta e afeta as áreas que são mais 

visíveis ao sol, como a pele e os olhos. Os portadores precisam evitar a exposição ao sol e como 

tratamento de patologias adjacentes, realizam a remoção de possíveis tumores e fazem o uso de 

medicação específica. O presente trabalho teve como objetivos realizar uma análise 

epidemiológica do xeroderma pigmentoso e fazer um levantamento sobre a prevalência desta 

doença em Goiás. As análises foram realizadas com o auxílio de trabalhos científicos e páginas 

online relacionadas à saúde. O xeroderma pigmentoso está presente em Goiás, com um número 

significativo de portadores no distrito de Araras, próximo a cidade de Faina. Poucos casos foram 

registrados nas demais cidades. Por se tratar de uma doença que causa graves lesões, a mesma 

deveria ser abordada com mais atenção por parte do Estado, promovendo mais informações e 

conscientização da população. 

Palavras-chave: doença genética, sensibilidade, atenção. 

 

EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS AND PREVALENCE OF XERODERMA 

PIGMENTOSUM IN GOIÁS 

 

Abstract: The xeroderma pigmentosum is a genetic, hereditary, non-contagious disease, 

characterized by extreme sensitivity to ultraviolet radiation and affects the areas that are most 

visible to the sun, such as skin and eyes. Patients have to avoid exposure to the sun and as a 

treatment of adjacent pathology they perform the removal of possible tumors and make use of 

specific medication. The present study aimed to carry out an epidemiological analysis of 

xeroderma pigmentosum and survey the prevalence of this disease in the state of Goiás, Brazil. 

The analyzes were performed through scientific papers and online pages health related. 

Xeroderma pigmentosum was found in Goiás, with a significant number in Araras, a district of 

the city of Faina. Only a few cases were registered in other cities. Due to fact that xeroderma 

pigmentosum is a disease that causes serious injuries, it should be handled with more attention 

of State, providing more information and awareness to the population. 

Keyword: genetic disease, sensitivity, attention. 

 

INTRODUÇÃO 

O xeroderma pigmentoso (XP) é considerado uma doença genética rara de padrão 

autossômico recessivo, com frequência estimada de 1 afetado para cada 200.000 indivíduos 

(CEGH-CEL, 2020). É uma doença não contagiosa, caracterizada pela presença de células 

incapazes de realizar o reparo do DNA. Os mecanismos de reparo do DNA nas células ocorrem 

naturalmente logo após a erros de incorporação de nucleotídeos durante o processo de 

replicação da molécula evitando assim as mutações (Biologia Molecular, 2020; MORENO et 

al., 2019). 

Segundo o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo (CEGH-CEL, IB-USP) esta patologia caracteriza-

se por:  
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grande heterogeneidade clínica e é causada principalmente por mutações em genes 

envolvidos no reparo de DNA: XPA, ERCC3, XPC, ERCC2, DDB2, ERCC4 e ERCC5, que 

constituem respectivamente os grupos de complementação XP-A a XP-G. Além destes, a forma 

variante XP-V foi associada a mutações no gene POLH, envolvido na síntese de DNA. 

Dependendo do gene afetado e do tipo de mutação, o quadro clínico pode ser mais leve ou 

grave. 

 

Os erros de reparação podem levar ao desenvolvimento do XP e os portadores desta 

patologia apresentam extrema sensibilidade de pele, principalmente em regiões expostas à luz 

solar. As lesões na pele surgem nos primeiros anos de vida e evoluem de forma lenta e 

progressiva, podendo afetar tanto homens como mulheres. O portador pode apresentar 

hiperpigmentação da pele, vermelhidão e descamação (Figura 1a). Bem como, envelhecimento 

precoce, presença de neoplasias na pele com grande frequência, as ceratoses actínicas, seguidas 

de câncer de pele, sendo o mais comum os carcinomas (basocelulares e espinocelulares) e 

melanomas. Também há a possibilidade de subsequentes cânceres internos, bem como, diversas 

patologias oftalmológicas. Cerca de 20% dos casos foram registradas com alterações no sistema 

nervoso, como problemas de desenvolvimento (CEGH-CEL, 2020; PEIGER et al., 2020).  

  

a.    b.  
Figura 1. Aspecto da pele dos portadores de xeroderma pigmentoso. Fonte: Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD). 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os portadores de XP devem 

realizar ao máximo a proteção solar devido ao fato de doenças secundárias surgirem nestes 

pacientes, como cânceres de pele de caráter metastáticos. É recomendado o uso de roupas que 

cubram todo o corpo, óculos de sol com proteção UV e se possível, realizar mudanças no estilo 

de vida, onde hábitos diurnos passem a ser noturnos (Agência Senado, 2019; PEIGER et al., 

2020). 

Por se tratar de uma patologia genética, sem cura, o portador de XP realiza o tratamento 

das doenças secundárias, como o câncer de pele. O mesmo pode realizar a remoção cirúrgica 

de eventuais tumores e fazer o uso de medicações, de acordo com cada conduta. Estas cirurgias 

geralmente causam deformidades na pele, deixando o paciente receoso de se aproximar de 

outras pessoas. Alguns fazem uso de prótese e/ou máscara, para esconder as imperfeições 

(Figura 1b). Por outro lado, é recomendado que o portador tenha convívio social normal, 

seguindo os cuidados em relação a exposição solar, para que tenham melhoras no quadro 

psicológico, algo que também é afetado nestes pacientes (SBD, 2020). 

O presente trabalho teve como objetivos realizar uma análise epidemiológica da patologia 

XP, bem como fazer um levantamento sobre a prevalência desta doença em Goiás. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

As análises epidemiológicas e da prevalência foram realizadas com o auxílio de trabalhos 

científicos publicados nos últimos cinco anos, além da busca de informações no conteúdo do 

Ministério da Saúde (Portal da Saúde e Departamento de informações do SUS – DATASUS) e 

pesquisas no material fornecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. 

 A busca de informações também foi realizada através de consultas com profissionais da 

saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Equipe da Regional de Saúde e Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica da cidade de Jussara-GO. Os dados coletados foram registrados e selecionados 

para a realização das análises. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os portadores de XP podem ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

primeiramento pela equipe de Atenção Básica e depois são encaminhados para o atendimento 

especializado (BRASIL, 2020). O conteúdo do Ministério da Saúde informa que o SUS  “conta 

com 17 estabelecimentos habilitados e especializados para atendimento em Doenças Raras, 

distribuídos em diversas unidades federativas do Brasil”. Desta maneira, além das dificuldades 

enfrentadas devido a doença, o paciente residente de cidades pequenas precisam se deslocar até 

os grandes centros, em busca de atendimento. 

Para o Ministério da Saúde, o XP faz parte de um grupo de patologias descritas como 

doenças raras de causa genética ou hereditária (BRASIL, 2020). No entanto, a patologia não é 

mencionada de forma clara, apenas como “doenças raras”. O Portal Saúde apresenta 

informações das patologias mais comuns. 

Através do Departamento de Informações do SUS (DATASUS) não foi possível obter 

informações sobre o XP, devido ao acesso ser restrito a pessoas autorizadas pelos gestores dos 

sistemas de informação (BRASIL, 2020). 

Segundo informações fornecidas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de 

Jussara-GO, não há registro de casos ou dados sobre a patologia, porém, outras doenças 

genéticas como, Síndrome de Down são registradas para ter o controle da mesma no município. 

Através desta informação, foi possível elucidar de como ocorre os registros nas menores cidades 

goianas. Como o XP se agrava com alguma patologia adjacente, como o câncer de pele, e o 

paciente ainda não recebeu o diagnóstico da doença genética (as características não são 

evidentes, como por exemplo, na Síndrome de Down), possivelmente o paciente é encaminhado 

para cidades maiores. Neste local, primeiramente realiza-se o tratamento de pele e somente 

após, o diagnóstico concreto de XP é realizado, ficando assim o registro efetivado na cidade 

onde foi realizado o tratamento de pele e diagnóstico de XP. 

Em Goiás foi registrado 1 paciente XP-V na Cidade de Goiás, 2 pacientes XP-V na cidade 

de Goiânia e 2 pacientes XP-C, também em Goiânia (CHAIBUB, 2019). Tais registros na 

capital possivelmente são devidos a cidade contar com centros médicos especializados em 

patologias da pele, como o câncer, e havendo assim a maior concentração de pessoas buscando 

tais centros para tratamentos. Desta maneira, os pacientes vão em busca de tratamento na pele 

e acabam descobrindo o XP. 

Por meio da SBD foram observadas mais informações sobre o XP, além de diversos 

materiais e projetos relacionados com a doença. O distrito de Araras, localizado na zona rural, 

próximo a Faina - GO, foram registrados em 2010 cerca de 20 portadores de XP, além de 

portadores da mutação nos genes que causam essa doença em fase de mapeamento 

epidemiológico (CHAIBUB, 2019).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Faina - GO 

está localizada a 209 km da capital Goiânia, na região noroeste do estado e possui uma 

população estimada de 6.576 indivíduos. 

 



 

 

139 
II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI         ISBN: 978-65-5941-043-9 

 

 
Figura 2. Localização da cidade de Faina, GO (em vermelho). Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2020). 

 

O distrito de Araras está localizado cerca de 40 km de Faina, possui aproximadamente 

800 famílias e cerca de 3400 moradores. Atualmente, a proporção é de um caso para cada grupo 

de 40 pessoas do distrito de Araras, tendo cerca de 85 casos confirmados. Nos Estados Unidos 

e Europa a proporção é de um caso para um milhão de pessoas (SBD-PA, 2020). O número de 

portadores em Araras é considerado elevado, visto o pequeno tamanho da região e por se tratar 

de uma doença genética e hereditária.  

Do ponto de vista geográfico, o distrito é considerado isolado, devido a distância e 

principalmente pelo preconceito contra os portadores do XP. Uma importante característica 

observada no distrito foi o alto grau de parentesco entre os moradores, devido a casamentos 

consanguíneos. A geração de filhos entre pais que possuem a mutação genética com 

predisposição para o XP auxilia na manutenção do alto grau de incidência da doença na 

comunidade (CHAIBUB, 2019; SBD-PA, 2020). 

Desde 2010, a população de Araras ganhou atenção especial, com atendimentos médicos 

e psicológicos, além de ações sociais, educativas e científicas (CHAIBUB, 2019). Esta atitude 

foi muito importante visto que foram registrados apenas 3 óbitos decorrentes do XP e segundo 

relatos de moradores, antes da ação houve cerca de 20 mortes de causas atribuídas ao XP na 

comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

O XP está presente em Goiás, com um número significativo em Araras e poucos casos 

registrados nas demais cidades. Por se tratar de uma doença genética, hereditária e que causa 

graves lesões, a mesma deveria ser tratada com mais atenção em todo o Estado, assim, como 

está sendo feito em Araras. E também gerar um banco de informações e de dados 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde, além de promover a conscientização da população. 
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 A segunda edição da Jornada foi realizada totalmente de forma virtual e, assim como 

em 2019, o evento foi realizado no transcorrer da Semana Empreendedora. Empregou-se a 

plataforma “even3” (https://www.even3.com.br/). Na referida plataforma foram convidados os 

avaliadores e os participantes realizaram suas inscrições e submeteram seus artigos científicos. 

Foram submetidos 46 trabalhos, sendo 36 aprovados após longo período de correções 

(artigos aprovados com ressalva). Efetivamente foram apresentados 33 trabalhos. Este ano 

firmamos uma parceria com a Revista Inovação e Sociedade, de forma tal que os melhores 

trabalhos de cada área do conhecimento foram encaminhados para publicação em uma edição 

especial da revista. Notadamente, os referidos trabalhos foram retirados destes livro! 

Na ocasião das apresentações optou-se pelo emprego da plataforma “Gloogle Meet” para 

favorecer a interação entre apresentadores e avaliadores. Foram criadas 4 seções para receber 

as apresentações. Cada seção contava com um coordenador de sala e 2 avaliadores da respectiva 

área do conhecimento. As apresentações ocorreram na manhã do dia 27 de novembro de 2020. 

Os autores dispuseram de 5 a 10 minutos para apresentar seus trabalhos, sendo dado 5 

minutos para interação com os avaliadores. 

Ao longo das apresentações os avaliadores preenchiam as fichas de avaliação de cada 

trabalho apresentado, de forma tal que foram premiadas as 3 melhores apresentações do evento.  

 

Tabela 1. Lista do título dos trabalhos com as melhores apresentações desta edição 

Área Título 

Agrárias 
Caracterização biométrica dos frutos e sementes 

de acosmium subelegans (mohlenbr.) Yakovlev 

Educação 

A importância da educação física como 

componente curricular dentro do âmbito escolar e 

familiar: auxiliando na promoção do bem-estar 

Direito 
A concepção de estado em hobbes, lock e 

rousseau e na constituição federal do brasil de 1988 
*Todos os trabalhos tiveram pelo menos 2 avaliadores. 

Ao longo da realização das apresentações houve grande movimentação dos acadêmicos 

da Faculdade de Iporá, Universidade Estadual de Goiás e do Instituto Federal Goiano. Notou-

se ainda boa participação de acadêmicos de outros estados. As dificuldades encontradas foram 

rapidamente superadas, e algumas sugestões da equipe organizadora precisam ser registradas. 

1 – Passada a Pandemia do COVID-19, realizar o evento híbrido para consolidar o bom 

número de participantes de outros estados. 

2 – Divulgar a ficha dos avaliadores para que os acadêmicos saibam exatamente quais 

os itens a serem avaliados durante as apresentações; 

3 – Compor uma equipe de mídias sociais para divulgar em tempo real as apresentações 

para a sociedade; 

Avaliação dos participantes 

Foram contabilizadas 29 participações contendo avaliações sobre o evento, ao passo que 

foram apresentados 33 resumos expandidos em forma de banners. Portanto, o processo 

investigativo tende a representar o sentimento dos autores apresentadores presentes no 

ambiente. 
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Foi empregado o formulário on line do “Google forms”. O link para acesso ao formulário 

foi disponibilizado ao longo das apresentações. Os itens avaliados foram: Atuação dos 

Avaliadores, Atuação dos Organizadores, Ambiente do Evento e Organização do Evento. Nesta 

edição são apresentadas análises da evolução da avaliação do evento. Os resultados são 

apresentados na Figura 1. 

F
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                                                                   Anos 

Figura 1. Avaliações de 29 autores/participantes da II Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da 

Faculdade de Iporá, os itens avaliados foram: A) Atuação dos Avaliadores; B) Atuação dos 

Orgnizadores; C) Ambiente do Evento; e E) Organização do Evento. 

*Provavelmente todos que avaliaram eram autores, visto que foi disponibilizado o link ao longo das apresentações. 

 

Observa-se, de forma geral, uma excelente evolução da aprovação da II Jornada por parte 

dos autores/participantes. A partir dos resultados apresentados na Figura 1, pode-se sustentar 

duas teses. 

A primeira, e mais provável, é que os participantes preferem um evento presencial, mas 

dada as circunstâncias e o possível cancelamento do evento em 2020; as expectativas foram 

muito superadas. A segunda tese, é que os estudantes preferem um evento virtual.  
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Para além das duas hipóteses, resta evidente o sucesso do evento de 2020. Os níveis de 

ótimo (mais alto nível de avaliação), superaram os 85 % em todos os itens questionados. 

Por fim, registramos as sugestões dos participantes, a saber: 

1 - Aumentar um pouco o tempo de apresentação; 

2 - Gostaria de agradecer a equipe pela oportunidade, pelo incentivo e pela 

disponibilidade nos auxílios com o Trabalho; 

3 - Parabéns pela organização. 

4 - Prosseguir com novas edições; 

5 - Realizar o evento todos os anos; 

6 – Podia ter lanches; 

7 – O evento surpreendeu minhas expectativas. Só elogios para os mesmos. Estão de 

Parabéns 
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