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Federalismo e coordenação de ações sanitárias em tempos de 

pandemia 

Benevenuto Silva dos Santos1; Jullia Alexia Fusco Teixeira1  

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
benevenutofss@uol.com.br 

RESUMO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se através de competências articuladas entre 

os entes federados, tendo por base o princípio da cooperação, sob a coordenação geral 

normativa e administrativa da União. Deve-se destacar, nesse sentido, que se trata de 

atribuições em caráter normativo (infralegal) e de coordenação geral dos instrumentos 

administrativos relacionados à assistência à saúde da população. Com base nesse 

postulado, as normas gerais instituídas pela União devem ser assimiladas e fielmente 

interpretadas, para que Estados, Distrito Federal e municípios, em âmbito regional e 

local, respectivamente, tenham condições de efetivarem tais deveres. A União, dentro 

dessa lógica, não pode deixar de ouvir criteriosamente os anseios das esferas 

governamentais regional e local na elaboração (planejamento, implementação e 

avaliação) de políticas públicas em saúde. A subsidiariedade da atuação local não 

significa submissão. A organização do Sistema Único de Saúde que nos interessa neste 

estudo e nesta pesquisa possui recorte no enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Covid-19. Além dos órgãos que compõem o SUS, também interessa ao estudo a 

atuação Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia vinculada ao Ministério da 

Saúde. O objetivo da presente pesquisa é identificar, interpretar e descrever os 

instrumentos de enfrentamento da pandemia estabelecidos pela Lei 13.979/2020, 

dentro do contexto dos ditames constitucionais que garantem os exercícios de 

competências locais por Estados, Distrito Federal e municípios. O tema se justifica 

devido ao ambiente de conflito existente entre as esferas federal e estadual desde o 

início da pandemia, sendo que os efetivos gestores dos instrumentos e instalações de 

atendimento à população infectada e vítima de doença são os entes locais. A 

importância da pesquisa é esclarecer a necessidade e a forma com que o pacto 

federativo tem tratado a questão, os mecanismos adotados pelas esferas locais de 

governos, conforme os mecanismos normativos e administrativos colocados na Lei 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 7 

 

 

13.979/2020 e os demais instrumentos legais já existentes na condução e na 

formulação de políticas públicas. Conforme ser observará, o tema é objeto pesquisa 

bibliográfica, pautado em doutrina, jurisprudência dos Tribunais, legislações 

relacionadas à saúde pública, artigos científicos, revistas online, periódicos e sites 

relevantes para a temática. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, aliada à 

base teórica. A pesquisa desenvolve-se na descrição da organização do Sistema Único 

de Saúde, indicando as atribuições das três esferas governamentais na condução de 

política de vacinação, passando pelo estudo dos instrumentos administrativos que se 

relacionam com o controle de vetores e o papel exercido pela Agência Nacional de 

Vigilância. Os resultados serão descritos parcialmente, dentro do ambiente de atuação 

dos entes locais no enfrentamento à Covid-19, enfatizando o ativismo desempenhado 

pelo Supremo Tribunal Federal na confirmação das competências locais próprias dos 

entes estaduais e municipais. 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Serviços Públicos. Federalismo. Pandemia. 

Cooperação.  

1 INTRODUÇÃO  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é fruto de uma ampla conquista de 

movimentos sociais que conseguiram, no contexto da reforma sanitária (ESCOREL, 

2012), tornar constitucional o direito à saúde, em caráter universal e desvinculado de 

qualquer contribuição efetuada pelo cidadão. O SUS é um sistema constitucional de 

cooperação (quase impositivo) para atendimento às demandas referentes à saúde da 

população. O Sistema Único de Saúde é uma junção de órgãos das três esferas 

governamentais. Nesse sentido, o mandamento constitucional coloca-nos: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade (BRASIL, 1988). 
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O caráter consensual desse tipo de administração pública concentra-se na 

participação das esferas locais e sociais na formulação de políticas públicas de 

saúde. Lima e Queiroz (2012) entendem que a atuação de interlocutores com forte 

representatividade político-institucional na negociação e na mediação de conflitos se 

constitui um fator distintivo entre os estados nos processos de implementação dos 

pactos pela saúde. No que concerne à atuação dos governos federal e locais no 

enfrentamento à pandemia, seguiremos na análise das atribuições do SUS conforme 

sua organização e funcionamento, com base na Lei 8.080/90 e demais normas 

aplicáveis.  

O Conselho Nacional (CNS) é o fórum de debates e discussões acerca das 

medidas a serem implementadas para o enfrentamento dos problemas de saúde 

pública. Em relação às ações de proteção epidemiológica ou sua repercussão, cabe 

ao CNS o planejamento das ações de controle e fiscalização na fabricação e manuseio 

de produtos e substâncias de interesse para a saúde, na produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, assim também no 

controle da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos. As execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica 

e o incremento no desenvolvimento científico e tecnológico relacionados aos insumos 

de saúde também são políticas absorvidas em caráter deliberativo pelo CNS (BRASIL, 

1990). 

A direção nacional do SUS compete ao Ministério da Saúde, ao qual, em linhas 

gerais, atua na coordenação e definição dos sistemas de redes integradas de 

assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de 

vigilância epidemiológica, e de vigilância sanitária. Nesse cenário, o Ministério da 

Saúde participa da definição de normas e mecanismos de controle sobre o meio 

ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Assim, também, o Ministério 

coordena a execução das ações de vigilância epidemiológica (BRASIL, 1990).  No bojo 

do SUS, as atribuições da União, em linhas gerais, circundam a formulação e o 

planejamento de políticas de saúde, financiamento e regulação dos serviços. Em 

caráter excepcional, o governo federal exerce diretamente a prestação dos serviços 

(NORONHA, LIMA, MACHADO, 2012). 
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Quanto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia criada 

pela Lei 9.782/99 e vinculada ao Ministério da Saúde, concentram-se as funções 

relacionadas aos poderes regulamentares e de polícia administrativa sobre as 

questões de medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos, equipamentos 

e produtos de saúde. No conjunto, cabe à ANVISA: 1) estabelecer normas e executar 

a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 2) estabelecer critérios, 

parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 

substâncias e serviços de consumo e uso humano; 3) formular, avaliar, elaborar 

normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e 

equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais 

(BRASIL, 1999).  

A atuação da ANVISA pode contar com a colaboração de Estados, Distrito 

Federal e municípios, de forma complementar, além de competências próprias que 

esses entes da Federação recebem diretamente de lei. Para tanto, a ANVISA identifica 

os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de 

padrões técnicos de assistência à saúde, adicionando-se a isso os trabalhos de 

cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para 

o aperfeiçoamento da sua atuação institucional. A regulação da produção de 

medicamento e seus insumos, além de outras funções regulatórias na área de 

vigilância sanitária, são desempenhadas pela União, por intermédio da ANVISA, mas 

não prescinde da atuação dos Estados quando a produção for nacional (SILVA, PEPE, 

2012). Os insumos sujeitos à importação são da alçada administrativa da ANVISA, 

aplicando-se esta mecânica regulatória para a aquisição de vacinas no mercado 

mundial. 

A Lei 8.080/90 atribui determinados parâmetros de atuação para os entes 

federados. Para fins de competência normativa, o art. 15 estabelece que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 

a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e 

parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, conforme suas 

peculiaridades regionais e locais (BRASIL, 1990).  
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O papel reservado a governadores e prefeitos e os sistemas descentralizados 

de atendimento à saúde – a gestão permanente dos equipamentos de saúde para a 

população. 

A efetividade das medidas do Sistema Único de Saúde depende 

substancialmente da atuação dos governadores e prefeitos. A melhor assertiva sobre 

o papel dos entes locais vai ao encontro do pensamento de Zimmermann (2005), ao 

destacar que o federalismo cooperativo não dispõe de fronteiras claramente definidas 

na questão da distribuição de competências entre os entes dotados de autonomia 

político-administrativa. Na gestão do SUS, esse aspecto da atuação local fica bastante 

exposto, conforme a capacidade técnica e administrativa do ente federado.  

Particularmente em relação aos Estados, Distrito Federal e municípios, 

competem-lhe as ações em nível local (territorial) de atendimento às demandas da 

população, sejam básicas, intermediárias/ emergenciais e hospitalares, com exceção 

dos atendimentos de alta complexidade, que, nesse caso, devem ser assumidos pela 

União. Os entes federados locais possuem estruturas médicas e hospitalares próprias 

para atendimento direto à população, respondendo, inclusive, civilmente por danos 

decorrentes de sua ação ou omissão. Essa é a base de descentralização territorial em 

nosso modelo. Mesmo nos casos de atendimento de alta complexidade, os Estados 

acabam por assumir tais funções, sendo um desses exemplos às demandas 

assumidas pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. A estrutura hospitalar federal, 

quando se trata de alta complexidade pela União, fica comprometida, pois apenas no 

Estado do Rio de janeiro há hospitais federais, herança dos tempos em que o Distrito 

Federal estava localizado no território da atual Cidade do Rio de Janeiro. Assim, a 

União é uma grande repassadora de recursos orçamentários da saúde para Estados, 

Distrito Federal e Municípios. A lógica disso tudo é perversa, pois as atribuições 

federais sempre são exercidas no conjunto de delegação para instalações estaduais 

(ou municipais), não sendo aplicado, sequer, uma visão de gestão consorciada, o que 

seria o mais viável economicamente para os entes locais, posto que o SUS é um 

sistema federativo. 

Dentre as ações que alguns Estados desempenham em colaboração com a 

União está a produção de imunobiológico, no conjunto de ações da Política Nacional 

de Imunização, que tem consequência nas campanhas nacionais de vacinação. O 
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Ministério da Saúde age na produção, comercialização e distribuição de 

imunobiológico para os entes locais (BRASIL, 2003), através da Fundação Oswaldo 

Cruz. Essa Fundação Pública sempre teve papel fundamental, juntamente com o 

Instituto Butantã, de São Paulo (ESTADO DE SÃO PAULO, 2021), na produção de 

vacinas, que depende substancialmente de instituições de pesquisa na área de saúde, 

colocando a FIOCRUZ em papel fundamental no desenvolvimento de produtos dessa 

natureza. Esse incremento à ciência e tecnologia na área da saúde também é função 

do SUS, que, neste caso, conta com a atuação de entidades dedicadas ao ensino, à 

inovação e à extensão. A Fundação Oswaldo Cruz, instituída pela Lei 5.019/1966, 

inicialmente sob a denominação de Fundação de Ensino Especializado de Saúde 

Pública, até sua atual estruturação com o Decreto nº 66.624/1970, tem por finalidade 

legal e estatutária a realização de pesquisas científicas nos campos da medicina 

experimental, da biologia e da patologia, formação de pesquisadores e demais 

profissionais de saúde nas áreas de biomedicina (BRASIL, 1966). 

A produção de vacinas na órbita do Poder Federal é importante sob o ponto de 

vista econômico, pois o custo da aquisição colocaria estados menores (e menos 

populosos) em situação de desigualdade, partindo da contatação de que o preço da 

vacina varia de acordo com a quantidade de doses. A descentralização da compra e 

da produção de vacina, sob este prisma, causa um efeito perverso, pois os habitantes 

dos estados menores e mais pobres provavelmente deixariam de ter acesso a 

determinadas vacinas. Sob este fundamento, “o fornecimento de vacinas deve ser 

nacional, centralizado no Ministério da Saúde, assim como a normatização técnica, a 

supervisão e a coordenação. Isso, sem falar da organização de eventos nacionais, 

como as campanhas de vacinação” (BRASIL, 2003: 27). 

 

A Lei 13.979/2020 e as medidas de enfrentamento ao Covid 

A delegação de competência para governadores e prefeitos empreenderem 

medidas de enfrentamento ao Corona Vírus possui previsão na Lei 13.979/2020, 

promulgada em fevereiro do mesmo ano.  

No que concerne à restrição à liberdade individual, alguns pontos foram objeto 

de interpretação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), destacando-se a ADI 6341, que 

reconheceu a competência dos entes locais em relação à hierarquização no SUS, com 
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sintomas de inação, pretendida pelo Governo Federal. Inicialmente, reconheceu-se 

aos governadores e prefeitos a prerrogativa de adotar medidas restritivas, entendendo 

que tais competências são próprias da atuação federativa local no enfrentamento da 

pandemia, porém, sempre em articulação com a União. A própria Lei 13.979/2020 foi 

reinterpretada pela Lei 14.035/2020, após a decisão do STF em que prevaleceu a 

atuação dos entes locais devido à omissão da União (STF, 2020). 

A atuação dos Estados, DF e municípios possui respaldo na Lei, em seu art. 3º, 

§7º, sendo que, excepcionalmente, caberá ao Ministério da Saúde e ANVISA adotarem 

medidas quando os entes locais se omitirem. Trata-se de conciliar o princípio da 

subsidiariedade com o princípio da supremacia do interesse público, sendo que a 

lógica da aplicação é inversa, pois, considerando a inação federal no cumprimento do 

art. 23, II, e art. 200, ambos da Constituição Federal, a opção jurisprudencial foi pela 

competência comum em favor do nível local na adoção de medidas próprias.  

Observa-se duas situações na alteração da Lei 13.979/2020 (estabelecidas 

pela Lei 14.035/2020) após a decisão do STF, da seguinte forma:  

1. Atribuições dos entes locais por delegação da União (Ministério da 

Saúde): isolamento; quarentena; uso obrigatório de máscara/ proteção 

individual; exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; restrição 

excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos;  

2. Atribuições próprias por Lei: determinação de realização compulsória de 

exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação 

e tratamentos médicos específicos; estudo ou investigação epidemiológica; 

requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. 

 

Ou seja, a delegação efetuada pelo Ministério da Saúde no início da pandemia 

torna-se uma espécie de postulado imutável em condições normais de convivência 

federativa, posto que à União cabe atuar, em se tratando as medidas antes descritas, 

após verificar omissão dos entes locais.  

Ocorre incessantemente, desde março de 2020, uma tensão federativa sobre o 

sistema de gestão de políticas de saúde pública, que repercute na questão 

democrática e na participação social. A implementação de ações de vacinação de 

forma plenamente descentralizada é uma novidade no contexto do modelo de gestão 
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do SUS, pelo fato de que o acesso de insumos por estados mais pobres sempre fica 

comprometido, conforme já mencionado. O desempenho de funções próprias de 

vacinação, pelo relato descrito na implantação da Política Nacional de Imunização, é 

um entrave que estados e municípios têm enfrentado. 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva aliada a base 

teórica de modo a trazer o máximo de informações atuais possíveis. Para a coleta de 

dados entendeu-se que o melhor caminho seria usar a pesquisa bibliográfica, 

baseando-se na doutrina, na jurisprudência dos Tribunais, nas legislações, artigos 

científicos, revistas online, periódicos e sites relevantes para a temática.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O modelo federativo brasileiro se caracteriza pela autonomia dos entes 

políticos e pela articulação entres eles, para fins de elaboração e implementação de 

políticas públicas de saúde, bem como outras políticas sociais de assistência às 

minorias e no combate à pobreza. Essa maturidade política, ou pelo menos um 

mínimo de consciência de um senso coletivo, repercute beneficamente na 

manutenção do espírito democrático inaugurado pela Constituição de 88.  

A administração da saúde pública envolve um espírito de cooperação entre as 

esferas governamentais, sendo inviável o padrão de confrontação instaurado desde o 

início da pandemia, que contribuiu exclusivamente para aumentar os riscos sanitários 

e produzir constantes ameaças à democracia em plena pandemia (FIOCRUZ, 2021).  

O retrato desta desarticulação, segundo relato da pesquisa da FIOCRUZ, 

coloca-nos um recuo do governo federal no uso de suas prerrogativas legais e 

constitucionais, mediante: 1) ausência de normas para regular os padrões de 

enfrentamento da pandemia; 2) erros na divulgação de informações estratégicas para 

o combate à Pandemia; 3) ausência de coordenação nas compras coletivas de 

insumos, que repercute nas ações de fomento ao Complexo Industrial da Saúde 
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(FIOCRUZ, 2010), deixando uma grande dificuldade ao país na aquisição de insumos 

e equipamentos no mercado internacional. 

4 CONCLUSÕES 

As inovações trazidas no modelo federativo adotado pós-pandemia possuem 

reflexos no exercício de competências e no planejamento das ações de saúde pública. 

Os Estados Federados têm assumido o protagonismo das ações de enfrentamento à 

pandemia, incluindo a coordenação das ações de vacinação, que, historicamente 

necessitam de articulação nacional para proteção dos próprios entes federados mais 

pobres economicamente. 

A União omissa, ou sua atuação tardia, enfraquece o modelo de cooperação, 

pois em um país de desigualdades sociais e de proporções geográficas continentais 

é a população que sofre e morre com a desarticulação. Os órgãos e entidades federais 

aos poucos estão cooperando, mas falta um espírito de boa-fé que deveria existir, de 

consensualismo e de participação dos atores de relevância institucional em conjunto 

com a União. 

A descentralização da gestão do SUS, pautada no princípio da subsidiariedade 

orgânica, não tem o seu melhor momento no atual cenário de instabilidade federativa, 

gerando reflexos econômicos e sociais de difícil reversão em curto prazo. Fica a 

expectativa de articulação, em algum momento, a ser assumida pela União, mediante 

diálogo permanente com todos os agentes que ajudam, atuam e ainda podem ajudar 

na solução dos problemas pandêmicos. 
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RESUMO 

Este artigo, relacionado aos resultados iniciais de uma pesquisa de iniciação científica 

em andamento, busca compreender fundamentalmente como funcionam os canais 

do YouTube Super Oito e Entreplanos, conduzidos por Otávio Ugá e Max Velarezzo, 

respectivamente. Enquanto o primeiro supera a marca de 2 milhões de inscritos, o 

segundo possui 339 mil, sendo ambos os maiores do segmento voltado às produções 

cinematográficas no Brasil conduzidos apenas por uma pessoa, segundo dados de 

final de agosto. Estudando as estratégias utilizadas, como utilização de playlists, 

tempo e tipo dos vídeos, além da periodicidade de postagem, o trabalho se baseia em 

uma análise comparativa que pode contribuir na compreensão um novo ramo de 

trabalho da comunicação, marcado pela ascensão de fãs que conseguiram 

notoriedade com a produção de conteúdo para o YouTube, monetizando e sendo 

reconhecidos como críticos. O objetivo geral é contribuir com a discussão dos 

impactos das novas tecnologias da comunicação a partir do estudo do YouTube, 

enquanto compreender as estratégias dos canais Super Oito e Entreplanos dentro do 

nicho da produção cinematográfica e identificar as especificidades que os tornaram 

canais de relevância para esse um nicho consumidor de cinema e audiovisual estão 

entre seus objetivos específicos. A partir da análise, identificou-se que, enquanto o 

Entreplanos tem sua pauta menos alinhada à lançamentos, o Super Oito se concentra 

bastante em resenhas dos filmes mais recentes, com mais vídeos semanais. Tratam-

se, portanto, de estratégias distintas para trabalhar com o mesmo segmento das 

produções cinematográficas, o que indica uma diversidade de opções que tanto 

expandem quanto limitam as possibilidades de um produtor de conteúdo neste 

segmento. Ambas, porém, permitiram aos seus realizadores se destacarem como 

críticos e curadores no contexto contemporâneo, ocupando ou ao menos dividindo 

espaço com profissionais de mídias mais tradicionais. Assim, acabam recebendo o 

mailto:danielfferreira2002@gmail.com
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reconhecimento de players importantes no mercado, como é o caso do Telecine Play. 

A partir desse recorte específico, o artigo contribuiu para entender o atual cenário 

brasileiro da cultura da convergência, destacando o papel do Youtube nesse sentido.  

Palavras-chave: Audiovisual. Youtube. Cultura da convergência. Cultura de Nichos.  

1 INTRODUÇÃO 

Diante da evolução das tecnologias de comunicação digital, os hábitos 

culturais têm se transformado. Nesse contexto, um novo leque se abre para uma 

expansão de novos meios que farão parte da chamada cultura da convergência, tal 

como Henry Jenkins assinalou em seu livro “Cultura da Convergência” (2006), sendo 

o Youtube um caso de particular relevância, como já desenvolveram Burgess e Green 

(2008). Tratam-se de ambientes em que seus produtores de conteúdo, muitas vezes 

fãs de um segmento específico, como o dos quadrinhos, analisados em outro trabalho 

(SILVA, 2019), podem se profissionalizar a partir da mobilização de uma base de 

seguidores. Tornando-se mediadores culturais de destaque, contribuem para a 

configuração de uma cultura de nichos em expansão (ANDERSON, 2008), habitando 

um ecossistema midiático distinto de uma Era anterior, dominada apenas pela 

comunicação de massa.  

Este artigo, relacionado aos resultados iniciais de uma pesquisa de iniciação 

científica em andamento, busca compreender fundamentalmente como funcionam os 

canais do YouTube Super Oito e Entreplanos, conduzidos por Otávio Ugá e Max 

Velarezzo, respectivamente. Enquanto o primeiro supera a marca de 2 milhões de 

inscritos, o segundo possui 339 mil, sendo ambos os maiores do segmento voltado 

às produções cinematográficas no Brasil conduzidos apenas por uma pessoa, 

segundo dados de final de agosto. 

A proposta da pesquisa é perceber como esses canais se destacaram na 

plataforma, estudando as estratégias utilizadas, como utilização de playlists, tempo e 

tipo dos vídeos, além da periodicidade de postagem, visando uma análise comparativa 

que pode contribuir na compreensão um novo ramo de trabalho da comunicação, 

marcado pela ascensão de fãs que conseguiram notoriedade com a produção de 

conteúdo para o YouTube, monetizando e sendo reconhecidos como curadores e 
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críticos de obras do audiovisual. O objetivo geral é contribuir com a discussão dos 

impactos das novas tecnologias da comunicação a partir do estudo do YouTube. 

Compreender as estratégias dos canais Super Oito e Entreplanos dentro do nicho da 

produção cinematográfica e identificar as especificidades que os tornaram canais de 

relevância para esse um nicho consumidor de cinema e audiovisual estão entre seus 

objetivos específicos.  

2 METODOLOGIA 

Com enfoque no circuito de produção de conteúdo sobre filmes e cinema 

dentro do contexto brasileiro, optou-se por realizar um estudo de caso focado em dois 

canais de destaque do segmento, tendo como norte a estratégia comparativa. A partir 

do material coletado no histórico dos próprios sites dos canais no Youtube, nos 

baseamos na discussão dos resultados em torno dos vídeos lançados ao longo da 

história dos canais e organizados em playlists. 

Empreendemos, dessa forma, uma leitura das características presentes em 

cada canal para entender melhor como esse nicho se estabelece. Ao todo serão 

levados em conta os seguintes elementos para a análise: periodicidade do 

lançamento dos vídeos (fixa ou não; quinzenal, semanal, diária ou em algumas vezes 

por semana), o tempo médio dos vídeos, o tipo de filmografia (catálogo ou lançamento 

de cinema e no streaming) que se destaca e a linguagem utilizada (informal ou formal; 

com ou sem roteiro preliminar).  

Com isso, e baseando-se em conhecimentos de autores da comunicação sobre 

o assunto, poderemos traçar paralelos relevantes entre os referenciais relacionados 

aos conceitos da cultura da convergência, além da lógica de transmissão de 

streaming e os usos do Youtube dentro deste segmento no contexto brasileiro atual. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com relação à periodicidade do lançamento, o Entreplanos publica seus vídeos 

habitualmente uma vez por semana, sem uma data ou horário fixos. Quanto à sua 

duração, o canal não segue um padrão, podendo variar, ainda que a maioria se 
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encontre entre 11 a 19 minutos, a exceção justamente dos vídeos da maior playlist do 

canal, “Nossos vídeos no canal Acabou de Acabar!” (Curiosamente, uma collab - 

colaboração - entre o EntrePlanos e o canal Acabou de Acabar!), com 68 vídeos, todos 

contendo até 8 minutos.  

Essa playlist apresenta o quadro “Primeiro Plano”, semanal, com vídeos que 

eram postados até 2018 apenas no Acabou de Acabar, mas gravados por Max 

Valarezo seguindo o mesmo estilo de vídeo mais formal utilizado no EntrePlanos, 

sobre o qual retomaremos mais adiante. Entre as demais playlists do canal, pode-se 

encontrar a “Novo no canal? Confira estes vídeos” (10), reunindo uma seleção de 

vídeos selecionados para que os recém-chegados possam assistir e conhecer melhor 

o canal, o que constitui uma estratégia comum a muitos perfis com uma estrada mais 

longa. Chamam a atenção algumas seleções de especiais como os de Perguntas e 

Respostas (13) e Leitura de Comentários (4), em que a interação com as postagens 

do público se torna o mote para a produção de conteúdo, e Colaborações (8), outra 

estratégia comum para buscar novos seguidores.  

Mais interessante, porém, é perceber a existência de sessões temáticas  

“Filmes de Terror” (24), em que aborda filmes do gênero (e nenhum outro gênero tem 

o mesmo espaço aqui), e Star Wars (7), especial apenas com vídeos sobre a franquia 

de filmes (e nenhuma outra franquia possui o mesmo espaço), reunindo vídeos sobre 

roteiro, influências musicais, dicas de filmes para quem gosta deste e perguntas e 

respostas. Há de se observar ainda a playlist Cinema Brasileiro (13), com vídeos sobre 

a importância, gêneros e alguns filmes de destaque do cinema brasileiro, conferindo 

destaque em particular ao segmento, como ocorria em algumas locadoras. Além de 

coleções como “Cinema e História” (19), “Cinema e Filosofia” (8), “Cinema e Literatura” 

(8) e “Cinema e Música” (14), que indicam uma abordagem de organização do espaço 

que privilegia interseções entre saberes disciplinares e de certa forma remetem a 

estantes de uma livraria. 

Em relação aos tipos de filmes em pauta no canal, encontra-se uma 

predominância dos de catálogo (sobretudo referências clássicas, mais pop ou menos 

pop, como Persona, de Bergman), e raramente Max aborda os lançamentos de cinema 

ou streaming. Partindo quase sempre de uma questão particular para discutir um filme 

ou um conjunto de filmes, o canal EntrePlanos articula dois tipos de linguagem 
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distintas em seus vídeos: há os mais formais, no sentido em que ele parece estar 

lendo um roteiro previamente elaborado, preocupado em trazer alguns termos mais 

técnicos em sua fala acompanhada de imagens ilustrativas dos filmes em questão, 

em diálogo com o conteúdo narrado; e os mais informais, onde se permite a uma 

maior descontração, com a presença do próprio produtor de conteúdo diante da 

câmera predominando, mas ainda pontuada por imagens ilustrativas dos filmes.  

Os vídeos são geralmente guiados por uma questão especial para abordar os 

filmes ou curiosidades sobre gêneros, trilhas sonoras ou outros assuntos 

correlacionados. O canal opta por estruturar uma ideia crítica sobre certo aspecto do 

filme enquanto analisa acontecimentos e aspectos de sua história e elaboração 

formal, tratando ainda da relevância e críticas sociais que ele possa ter, e, quando 

necessário, trazendo a opinião e comentários de terceiros sobre a obra (no caso de se 

tratar de uma questão LGBTQIA+, traz alguém que represente a comunidade). O 

caráter crítico do argumento, informando se gostou ou não da obra, e por que razões, 

vem a reboque em cima de tudo sobre o que foi informado.  

Atualmente, o Entreplanos fechou uma parceria com a Globoplay, para a 

criação e gravação de um podcast, o Cena Aberta, que reunirá, além de Max Valarezo, 

Mikannn e PH Santos, outros youtubers do segmento, e tratará de assuntos 

relacionados a filmes e séries, o que já indica como Max tem angariado prestígio com 

sua atuação, algo que notou-se também no caso de Otávio Ugá.  

O canal comandado pelo ex-ator Otávio Ugá costuma apresentar em seus 

conteúdos uma linguagem com um tom mais informal, mas sem abrir mão de alguns 

termos técnicos vez ou outra. Essa informalidade está muito ligada ao tom bem-

humorado com que Otávio conduz seus vídeos, marca registrada do canal que busca, 

a partir desse tom leve, aproximar o público do apresentador, por meio de piadas, 

sarcasmo e brincadeiras visando gerar engajamento. Esse perfil descontraído de 

Otávio se mostra presente na sua caracterização nos vídeos de “Vale Crítica”, onde 

ele se monta com o figurino de um personagem da obra que será avaliada, algo que 

não vemos no canal de Velarezzo. Ao final, ele sempre faz algum trocadilho ou 

brincadeira, sempre roteirizados em cima de algum aspecto marcante do filme em 

questão. 
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Tratam-se de elementos que ajudam a explicar o nível de sucesso no segmento 

atingido por Ugá, visto que, de acordo com dados disponibilizados pelo YouTube, o 

canal Super Oito é o maior canal de crítica cinematográfica do mundo em questão de 

inscritos, curiosidade que as redes sociais de Otávio costumam enfatizar para se 

valorizar.  

Além disso, a passagem de certas cenas dos filmes dão um maior 

entendimento e complementam a fala de Otávio visando a exposição. Boa parte 

desses trechos não possuem sons, mas mesmo assim eles têm o poder de apresentar 

ao espectador um certo momento da narrativa com a função de ilustrar os 

argumentos da resenha, tipo de vídeo que domina a sua produção. 

O roteiro divide o vídeo em segmentos, a exemplo das resenhas, em que 

primeiramente Otávio traz uma sinopse do filme e logo depois surge uma tela com a 

frase “Mas, é bom?”, marcando visualmente a passagem entre o informativo e o 

argumentativo. E é aí que efetivamente começa a crítica, quando linearmente analisa 

os aspectos do filme e dá o seu parecer sobre como a obra se desenvolveu, e se foi 

de seu agrado, em diálogo com alguns aspectos técnicos, como quando menciona 

tipos de lentes usadas pelo Diretor, os planos usados ou o tipo de iluminação de 

determinadas cenas. 

A lista de filmes abordados é de certa forma bem variada, na medida em que 

ele trata não só de películas que estão ou entrarão em cartaz no cinema, mas também 

de filmes de serviços de streaming ou que foram feitos diretamente para a TV, assim 

como algumas séries, sem restrições quanto ao meio em que são vinculadas. No 

entanto, o foco está concentrado em lançamentos, sendo muito eventualmente 

abordados os chamados filmes de catálogo, ao contrário do EntrePlanos. 

Verifica-se que no canal são postados em geral 2 vídeos por semana (podendo 

variar para mais eventualmente, ou seja, uma média maior que a do canal de Max 

Velarezzo) e o tempo dos vídeos varia entre playlists. A maioria, porém, se concentra 

entre 10 e 19 minutos, com “Vale Crítica” (277 vídeos) e “Listas” (76) sendo as playlists 

que se destacam em números totais. Apenas os 4 vídeos da playlist “Revisando a 

Franquia” (entre 24 e 34 minutos) e os 3 da “Super Live” (5h30, 2h19 e 1h23 

respectivamente) fogem desse escopo. Podemos enxergar que o canal possui 

diferentes tipos de vídeos, dos quais se destacam essas lives, as listas (que sempre 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 23 

 

 

são compostas por 8 ou 64 filmes ou erros, o que faz referência ao nome do canal) e 

algumas collabs, ainda que numericamente a ênfase recaia sobre as chamadas 

reviews/críticas.  

Ao todo vemos uma grande relação entre os canais de YouTube e a 

convergência entre os meios para tratar de um mesmo assunto. Tratando-se de 

cinema, vemos que o filme não acaba quando as luzes se apagam, os comentários 

sobre ele se encontram em vários locais, sendo o YouTube um que se destaca no 

ecossistema midiático contemporâneo. Trata-se de algo que se torna palpável com o 

Super Oito, em diálogo com o caráter de transmidialidade (JENKINS, 2009) 

potencializado pelos canais de nicho de produtores de conteúdo.  

Nesse sentido, vale destacar a parceria estabelecida entre o Telecine Play com 

ambos os produtores de conteúdo, que se caracteriza por vídeos patrocinados em que 

eles fazem indicações de filmes presentes no catálogo do serviço de streaming em 

questão, dando ideias de obras para quem já possui a assinatura Telecine e instigando 

quem não possui a fazê-la. Tal parceria mostra um grande reconhecimento do 

mercado para com esses YouTubers, e isso corrobora para reafirmar o papel deles 

como curadores e críticos de filmes. 

4 CONCLUSÕES 

Conforme a discussão desenvolvida com as categorias eleitas para a 

abordagem e organização de seus conteúdos, nota-se que EntrePlanos e Super Oito 

adotam estratégias distintas para trabalhar com o mesmo segmento das produções 

cinematográficas, o que indica uma diversidade de opções que tanto expandem 

quanto limitam as possibilidades de um produtor de conteúdo neste segmento. Se o 

primeiro se encontra mais aberto em termos de pauta por focar em filmes de catálogo, 

o segundo se torna mais refém dos assuntos e filmes do momento, o que ajuda a 

entender a diferença de tamanho entre os canais que, contudo, possuem uma clara 

preocupação com a roteirização e edição de seus vídeos, cada qual com seu tom e 

abordagem distintos.  

Ambas as estratégias, porém, permitiram aos seus realizadores se destacarem 

como críticos e curadores no contexto contemporâneo, ocupando ou ao menos 
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dividindo espaço com profissionais de mídias mais tradicionais, como o jornalismo 

impresso. Assim, acabam recebendo o reconhecimento de players importantes no 

mercado, como é o caso do Telecine Play e do Grupo Globo como um todo, a exemplo 

do podcast para o qual o idealizador do EntrePlanos foi convidado a participar. 

A partir de um recorte bastante específico, o artigo contribuiu, portanto, para 

entender o atual cenário da cultura da convergência e parte do aspecto de seu caráter 

participativo, destacando o papel do Youtube nesse sentido. A continuidade da 

pesquisa nos dará ainda mais subsídios para compreender ainda com mais 

especificidades este ambiente. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos o apoio financeiro concedido em forma de uma bolsa discente e 

outra docente pela Fundação Oswaldo Aranha como modo de para a dedicação para 

o desenvolvimento do projeto de iniciação científica que proporcionou a elaboração 

deste artigo. 

REFERÊNCIAS  

ANDERSON, Chris. A Cauda Longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. 

São Paulo: Campus, 2006.  

BURGESS, Jean E GREEN, Joshua. YouTube e a Revolução Digital: como o maior 

fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade. São Paulo: 

Aleph, 2009.  

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008.  

SILVA, Heitor da Luz. Pipoca & Nanquim e a Realidade Brasileira de Produção de 

Conteúdo para Audiovisual sobre Quadrinhos no Youtube. Revista Cambiassu, São 

Luís/MA, v. 14, n. 24. Julho/ Dezembro de 2019.



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 25 

 

 

Quadrinhos, zeitgeist e o espírito do tempo: a produção da HQ "Diários 

do isolamento" durante a pandemia de 2020 

Caio Luiz R. Menezes Gomes1; Samuel da Cunha Soares¹; Rogério Martins de 
Souza¹ 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ 
caioluizrmg@gmail.com 

RESUMO 

Mediante à pandemia do coronavírus iniciada em 2020, o mundo foi impactado por 

um marco social capaz de influenciar diversas áreas, incluindo as artes. Uma vez que 

podem ser consideradas reflexos dos acontecimentos de sua época, as produções 

artísticas modificam e são modificadas pelo espírito de seu tempo, conceito 

conhecido pela palavra alemã “zeitgeist”. Este artigo se encarrega de analisar este 

conceito somado ao enfoque na produção de quadrinhos em diferentes épocas. Além 

disso, utiliza como objeto de pesquisa as séries de tirinhas digitais publicadas pelo 

autor Fábio Moon no blog da editora Companhia das Letras, intitulado “Diários do 

Isolamento”. A partir disso, ancora-se em buscar uma relação das ideias uma vez 

apresentadas unidas à perspectiva do zeitgeist contemporâneo abordado por Moon 

em sua obra, e as consequências da pandemia sobre a produção de quadrinhos neste 

período. A metodologia do projeto se pautou em bases bibliográficas de artigos, teses 

e livros e delimitou como corpus os quadrinhos publicados por Fábio Moon durante o 

projeto “Diários do Isolamento”, que correspondem a como o autor expressou em 

forma de arte seu cotidiano. Após a análise, chegou-se à conclusão de que há 

influência direta da pandemia que se soma ao espírito do tempo sobre a abordagem 

das tirinhas de Fábio Moon, enfatizando seus medos, anseios e esperanças com os 

impactos sentidos diretamente pelas consequências do zeitgeist.  

Palavras-chave: Quadrinhos. Zeitgeist. Pandemia do Coronavírus. Tempo. 

1 INTRODUÇÃO 

Zeitgeist é uma palavra alemã que, em tradução livre, quer dizer “espírito do 

tempo”. Diz respeito ao contexto social de cada época e como as sociedades são 

influenciadas pelos acontecimentos relevantes de determinada atmosfera social. O 
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zeitgeist está relacionado às transformações históricas e pode referir-se à guerra ou 

à paz, aos regimes totalitários ou democracias, dos governos mais conservadores aos 

mais liberais. Quando um tema se torna relevante a ponto de influenciar o imaginário 

social, como a atual pandemia de 2020 no Brasil e no mundo, podemos dizer que este 

tema se tornou zeitgeist. 

No século XXI, poderíamos citar como zeitgeist a internet e as redes sociais 

digitais. Pode-se observar que ao longo dos tempos, o homem entrou em contato e 

conheceu o zeitgeist de cada época a partir dos relatos de indivíduos como viajantes, 

jornalistas, escritores, pessoas próximas ao poder e, nos últimos séculos, também 

profissionais da arte gráfica, como cartunistas e quadrinistas. Por exemplo, a 

produção dos quadrinhos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, que 

colocou o Capitão América e diversos outros personagens como personificações de 

ações patrióticas, muitas vezes enfrentando pessoalmente Adolf Hitler. Da mesma 

forma, a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã colaboraram para a formação de um 

imaginário coletivo que se ancorava em um medo constante de uma eventual guerra 

nuclear, o que influenciou produções artísticas de várias esferas, tendo-se como 

principal exemplo, nos quadrinhos, “Watchmen” e “V de Vingança”, de Alan Moore, e 

“Batman: O Cavaleiro das Trevas” de Frank Miller. A atual pandemia, veio se somar ao 

espírito do tempo do século XXI, muito baseado no zeitgeist digital, e da mesma forma, 

vem influenciando as produções de quadrinhos do momento, assim como influenciou 

os clássicos citados anteriormente. 

Sob esse viés, como proposta de pesquisa, este projeto pretende analisar os 

reflexos da quarentena ocasionada pelo novo coronavírus mostrados no meio digital 

sob o olhar de um dos mais premiados artistas brasileiros dos quadrinhos, Fábio 

Moon. A pesquisa se justifica ao abordar o zeitgeist contemporâneo e sua percepção 

do imaginário popular através do trabalho artístico de um quadrinista (o próprio 

artista), buscando ressaltar o uso dos quadrinhos como mídia que reverbera seu 

impacto em muitas outras, como no cinema e na música, e ajuda a popularizar as 

discussões que circundam o espírito do tempo de cada época. 
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2 METODOLOGIA 

A pesquisa analisa a narrativa seriada em quadrinhos digitais “Diários do 

isolamento”, publicada no blog da editora Companhia das Letras a partir de março de 

2020. A análise traz como corpus os quadrinhos publicados por Fábio Moon durante 

o projeto “Diários do Isolamento”, sem se utilizar dos demais autores participantes 

como base, analisando como a abordagem do autor na obra se comunica com os 

conceitos de zeitgeist explicitados. A metodologia do projeto foi pautada em bases 

bibliográficas de artigos, teses e livros, com a finalidade de buscar o embasamento 

necessário para os assuntos aqui tratados.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse último ano, o mundo foi demarcado por um novo zeitgeist. A pandemia 

causada pelo coronavírus foi responsável por reconfigurar diversos padrões 

comportamentais intrínsecos na sociedade. O artista Fábio Moon buscou expressar 

por meio de suas tiras os pensamentos que o cercavam e sua relação com esse 

período singular. Tendo isso em mente, a análise da narrativa gráfica de todas as 

tirinhas correspondentes à produção do autor no “Diários do Isolamento”, busca 

entender como ele expressou em forma de arte seu cotidiano e hábitos causados pela 

quarentena, representando e explicitando o novo zeitgeist contemporâneo. 

No primeiro mês (março), o trabalho de Moon é marcada pela recente tentativa 

de conviver com o seu novo cotidiano, principalmente caracterizado pela dificuldade 

para se manter concentrado em suas tarefas. Já em seguida, com o passar dos 

meses, Moon começa a abordar tanto as modificações em sua vida, quanto na 

vivência de amigos e familiares e, além disso, toma o rumo de discussões mais 

profundas como: o que é importante diante dessa realidade? Como é dito por ele em 

seu “Diário do Isolamento” nº 17: “Enquanto reavaliamos o que é normal, você 

consegue olhar para a sua vida e dizer o que é especial?”.  

Logo depois, o autor aborda sobre os conflitos em seu “interior” que é 

frequentemente assolado por pensamentos e sentimentos contrastantes como uma 

intensa ansiedade e a necessidade de paciência. Moon, nesse momento, utiliza uma 

lebre sobre o casco de uma tartaruga em movimento para expor a sensação de 
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impotência que o aflige constantemente. A lebre demonstra seu lado hiperativo e 

ansioso preso a uma jornada em que será necessário percorrer um longo caminho, 

sendo a única alternativa ter paciência e esperar até o fim. Outro aspecto também 

descrito pelo quadrinista é como seus desenhos e os quadrinhos serviram como âncora 

para seus pensamentos que estavam, segundo ele, “à deriva no mar da realidade”.  

Durante o isolamento, é retratado constantemente pelo autor o quão difícil é 

buscar clareza em um momento que, para ele, estamos “isolados do mundo, nos 

sentindo abafados em nossa clausura. Oprimidos pelo peso do nosso presente. 

Incapazes de olhar pra frente e ver que o futuro precisa da nossa participação” (Diários 

do isolamento, nº 86, 2020). A relação entre o presente e o que será do futuro é 

abordada de maneira recorrente por Moon. Em sua participação no “Diário do 

Isolamento” nº 100, ele escreve sobre como o esquecimento desse período de crise 

pode ser devastador e como as pessoas já aparentavam ter esquecido da situação 

singular em que estavam inseridas. Em sua individualidade, Moon analisa o que está 

acontecendo na sociedade com a perspectiva dos seus sentimentos e suas reações 

com cada acontecimento sobre o cenário em que está inserido. 

 

Fonte: (Diários do Isolamento #100) 
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A palavra “diário” no título do projeto não é em vão. Moon, em suas vivências 

através da pandemia, cria um recorte histórico, um registro, por meio da observação, 

daquilo que está dentro de si. Construído por meio da experimentação, a obra se 

apresenta quase como uma conversa entre Moon e o próprio espírito de nosso tempo. 

É como se cada tirinha o autor revelasse suas experiências emocionais ao se 

encontrar com o zeitgeist, ao ser impactado por suas consequências, ao vivê-las. 

Neste ponto, a utilização do modelo de diários para a produção de uma HQ revelou-se 

acertada, já que por meio dele é possível acompanhar de maneira mais intimista 

momentos do cotidiano vivido pelo escritor entremeados com reflexões e a 

insegurança típica de um momento bastante inusitado para toda a sociedade.  

A dinâmica dos diários cria uma perspectiva única e atemporal na obra de Fábio 

Moon. O autor traz uma visão introspectiva, pessoal, que difere de um tratamento 

político ou social, não estando fadado a ficar datado com a passagem do tempo por 

meio do estudo histórico sobre essa época. Pelo contrário, “Diários de Isolamento” 

acaba se tornando um relato de como é ser impactado diretamente pelo espírito de 

seu tempo, enfrentando suas consequências e as mudanças que vêm acompanhadas 

dele. 

Nas histórias que acompanham o cotidiano de Moon, é possível observar o 

estado de espírito do autor por diferentes momentos da sua vida durante o isolamento 

social. No início, o autor busca concentração e foco, alegando que, quando está 

sozinho, é difícil evitar que sua mente “viaje”. A solidão e ansiedade de Moon, são 

salientadas no início da produção dos diários, que acompanham os seus primeiros 

dias de pandemia. No decorrer do tempo, o escritor demonstra nas ilustrações pontos 

que dialogam com suas emoções, mostrando que observar o mundo ao seu redor 

enfatizou alguns sentimentos e lhe trouxe outros novos. Por exemplo, ao citar os 

gráficos que permeiam as notícias, o tom demonstrado é de tristeza. Porém, ao falar 

da sua relação com seus familiares, principalmente, com sua sobrinha, ele apresenta 

um tom de felicidade. Em sua jornada pelos dias de pandemia, o cotidiano revelado 

nos diários do autor é marcado principalmente por uma enfática melancolia, 

preenchida, momentaneamente, por pensamentos de esperança e felicidade. 
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4 CONCLUSÕES 

O presente artigo, ao explicitar o conceito do zeitgeist somado ao formato de 

produção em diário abordado pela obra, traz a ideia de uma visão mais intimista e 

pessoal sobre o assunto. O zeitgeist se apresenta como um elemento de percepção 

humana, que atrai manifestações diferentes por parte da vivência de cada um — 

relatado nas tirinhas por Moon em sua confusão diante das outras pessoas que 

observava na rua, e a forma mais preocupada ou desleixada tomada por cada um 

mediante as preocupações sanitárias.  

Fábio Moon apresenta essa intimidade dos acontecimentos na qual vive por 

meio da metáfora dos animais com as suas emoções, onde, em cada momento em 

que representa os coelhos falando sobre alguma questão, podemos dizer que é uma 

parte de si querendo expressar o que está sentindo ao encarar de frente as 

consequências do zeitgeist. Ao colocar uma lebre sobre uma tartaruga, Moon faz 

referência direta à fábula infantil sobre a corrida dos dois animais, onde a lebre 

(ansiedade) sai em disparada e perde a corrida ao parar para descansar. A lebre é 

egoísta, ansiosa e procrastinadora, mas também a mesma emoção responsável por 

impulsionar nossas ações, o fazer de nossos objetivos. A tartaruga (paciência), por 

outro lado, é lenta, mas é determinada e a cada passo está mais perto de seu destino. 

A lebre sobre a tartaruga na tirinha representa, diferente de uma corrida entre os dois 

sentimentos, uma situação em que as duas precisam conviver. Moon então apresenta 

um cachorro e um gato (compaixão e esperança) e com a ajuda desses dois a lebre e 

a tartaruga podem seguir seu caminho.  

As tirinhas de Moon se relacionam diretamente com o zeitgeist, fazem parte 

dele e se apresentam como consequências emocionais diretas. Moon não se prende 

em mostrar resultados sociais da pandemia, mas fala sobre si, trazendo com isso 

diversas questões sobre o zeitgeist que vão muito além da pandemia. Fala sobre os 

relacionamentos à distância, sobre as perspectivas sobre uma mudança social após 

o fim da pandemia e sobre a falta de perspectivas.  

O recorte do tratamento dessas questões pela mídia dos quadrinhos trouxe 

uma visão experimental única, tanto no quesito pessoal das questões, quanto na 

abordagem técnica da narrativa trazida por Moon. Podemos dizer que a própria HQ 

como mídia utilizada por Moon para contar essa história compõe sua narrativa. 
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Enquanto seu ritmo de produção de quadrinhos era afetado pelos seus debates 

emocionais e pelas restrições sociais, nasciam as tirinhas do “Diários do Isolamento'', 

quase como uma metalinguagem de um quadrinho que fala sobre si próprio, de sua 

própria criação e de seu autor. E mesmo que as tirinhas não façam referências diretas 

às grandes questões sociais impostas pelo período em que estamos vivendo (e nem 

se propõe a isso), elas apresentam um registro histórico sobre um momento único do 

zeitgeist, um momento que nunca se repetirá, assim como outros exemplos trazidos 

em quadrinhos citados aqui, passados na Segunda Guerra ou na Guerra Fria. “Diários 

do Isolamento” se faz relevante pois é relevante para Moon, assim como para muitos 

afetados pelo zeitgeist presente, e para todos que poderão olhar para trás buscando 

perspectivas do que se viveu. 
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RESUMO 

O Papo Zine, canal do Youtube voltado ao segmento de histórias em quadrinhos 

(HQs) do jornalista Carlos Neto, não é um fenômeno de visualizações e nem de 

inscrições. Apesar dos números bem menores do que muitos outros do mesmo nicho, 

o canal tem construído uma trajetória de relevância dentro de uma cena cultural ao 

dialogar com um público fora da cultura nerd. Diante deste recorte, busca-se, por meio 

de pesquisa de iniciação científica em andamento, identificar as especificidades e 

estratégias que o canal vem operando para se viabilizar. Observando-se as playlists, 

os dados do canal e dialogando com uma entrevista concedida por Neto, foi possível 

discutir como as estratégias de construção de conteúdo do canal têm contribuído para 

que situasse sua audiência além do "público nerd", diferenciando-se dentro do nicho 

de consumo de quadrinhos e logrando capital simbólico para articular um lugar 

específico para si na cena local, não sem notar as dificuldades para que se possa 

manter ativo. 

Palavras-chave: História em quadrinhos. Público nerd. Nicho. Youtube. 

1 INTRODUÇÃO 

As histórias em quadrinhos (HQs), cada vez mais, legitimam sua presença 

como uma forma de arte expressiva no mundo contemporâneo. Isso se justifica 

porque os quadrinhos começaram a se reconhecer como um campo de produção 

cultural próprio, com suas próprias regras, armadilhas, tecnologias, formas de 

produção e comercialização (SERQUEIRA, 2017). A partir da valorização cultural dos 

quadrinhos na década de 1960, com as conquistas do movimento intelectual europeu, 

do movimento underground norte-americano, da publicação de clássicos como 

“Maus” de Art Spiegelman, “Batman: o cavaleiro das Trevas” de Frank Miller, 

“Watchmen” de Alan Moore e Dave Gibbons e o sucesso de consumo das chamadas 
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graphic novels desde então, a mídia ocupou um espaço de destaque no mercado 

cultural global contemporâneo. 

Nos últimos anos, houve um fortalecimento de uma nova demanda com o 

crescimento da diversificação de títulos, gêneros e estilos voltados para um público 

mais adulto. Porém, o gênero dos super-heróis arrebatou o mercado dos 

quadrinhos com tanta força em muitos lugares como o Brasil a partir de um certo 

período que, para muitos, “super-herói” passou a ser sinônimo de “história em 

quadrinhos” (SERQUEIRA, 2017). Esse sucesso editorial ocasionou o surgimento de 

um novo nicho dentro do mercado editorial, o qual vem sendo explorado pelos 

produtores de conteúdo no Youtube para este segmento temático no Brasil. 

Quando analisamos a produção, circulação e consumo de histórias em 

quadrinhos na mídia massiva e mesmo em algumas mídias especializadas como o 

canal Omelete, percebemos que o conjunto está associado a uma identidade nerd. 

Porém, o canal de Youtube Papo Zine, elaborado pelo jornalista Carlos Neto, tem se 

notabilizado por uma articulação com uma cena cultural dos quadrinhos que expande 

para essa compreensão para além de um público focado muito centrado em super-

heróis. Com números de visualizações, curtidas e inscritos bem menores do que 

muitos outros do nicho, o canal consegue reconhecimento como imprensa em 

eventos de grande porte e respeito de importantes quadrinistas (SILVA, 2019). Isso 

justifica um estudo que tenta compreender, através do canal, como seus valores 

culturais e formas de estabelecimentos de vínculos a partir das suas especificidades 

midiáticas possibilitaram ao Papo Zine virar uma autoridade cultural dentro do nicho 

das HQs. 

Este artigo traz resultados iniciais que fazem parte de uma pesquisa de 

iniciação científica cujo objetivo principal é mapear a trajetória histórica do Papo Zine 

dentro do nicho da produção audiovisual voltada para o mercado editorial dos 

quadrinhos, tendo como objetivos específicos: a) identificar as especificidades das 

estratégias que o potencializaram a virar um canal de relevância, mesmo com um 

número baixo de inscritos e visualizações, incluindo suas articulações com outros 

atores do cenário cultural local de quadrinhos; e b) por fim, entender o 

estabelecimento e os valores específicos de um circuito de produção. Como hipótese 

central, acreditamos que a relevância do canal na cena cultural dos quadrinhos se dá 
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pela expansão de um público diferente do que comumente se considera o público 

nerd, foco de diversos outros canais (maiores) do segmento. 

2 METODOLOGIA 

Acreditamos que a trajetória do canal Papo Zine indica a existência de valores 

distintos dentro de um segmento história em quadrinhos, questão que discutimos a 

partir do material coletado no histórico do próprio site do canal no Youtube, além de 

entrevistas disponíveis na internet concedidas por seu realizador a outros veículos. 

Com este suporte, tem sido possível esmiuçar uma pesquisa de caráter qualitativo 

analisando o canal a partir de seus dados básicos (como referentes ao público que 

atinge) e também suas playlists, entendendo as estratégias de construção de 

conteúdo do canal para se diferenciar dentro do nicho e angariar capital simbólico em 

sua articulação com cena local de quadrinhos. Tensionamos que o enfoque do canal 

busca se desvincular do que se compreende como público nerd; por isso, temos 

realizado uma pesquisa bibliográfica para embasar a discussão que dialogasse com 

conceitos teóricos como cena, identidade, capital cultural, cauda longa, cultura 

participativa, inteligência coletiva, lógica de transmissão de streaming e Youtube. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O canal, criado pelo maranhense Carlos Neto em janeiro de 2016, surgiu através 

de sua paixão pelos quadrinhos. O contato com as HQs teria sido recente: em 2013, o 

jornalista ganhou de presente alguns, dentre eles: Superman e Sin City. Segundo 

entrevista concedida a Gustavo Sampaio (2016), Neto logo percebeu que gostou mais 

de Sin City e então começou a ler histórias mais alternativas, evitando os super-heróis.  

A partir de então, aos poucos, foi surgindo sua paixão pelos quadrinhos 

nacionais. Acompanhava outros canais que tinham como foco sua paixão como 

Central HQs, Pipoca e Nanquim e 2 Quadrinhos. Logo percebeu que não havia um 

canal específico cujo foco eram HQs mais alternativas. Desse modo, nasceu o Papo 

Zine, um canal concentrado em quadrinho nacional e com conteúdo mais autoral. A 

proposta era dar visibilidade principalmente a obras nacionais através de resenhas, 
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entrevistas e cobertura de eventos. O seu crescimento teria levado o jornalista a se 

mudar para São Paulo, maior foco de uma cena brasileira, para poder se dedicar com 

mais afinco.   

O seu perfil demográfico se trata de um público majoritariamente masculino 

com idade entre 25 e 35 anos, de acordo com dados do Youtube. É interessante, nesse 

sentido, perceber que, apesar de se diferenciar de outros canais na proposta de 

recorte de segmento, nesses aspectos ele siga se assemelhando com tais canais, 

segundo o levantamento de 2018 feito por Raphael Pinheiro. Apesar de pesquisas 

recentes indicarem uma maior relevância da presença feminina como consumidora 

no mundo, assim como no Brasil (BUARQUE, 2008; MCNAIL, 2015; SCHENKER, 2014). 

O que significa que esteja faltando alguma estratégia mais específica para se chegar 

nesse público ainda. 

O nome zine de Papo Zine vem de publicações independentes e não 

profissionais que, por sua vez, advém de fanzine, aglutinação de fan maganize, isto é, 

“revista de fãs”. As zines tornaram-se populares por divulgar trabalhos artísticos, 

literários e musicais. Dessa forma, o nome identifica um dos objetivos do canal que é 

apresentar novos nomes fora do mainstream. Todavia, Neto fala de autores 

consagrados também. O sucesso massivo não é um empecilho. Em entrevista a 

Gustavo Sampaio (2016), Carlos Neto diz que só fala dos quadrinhos que gosta.  

Em pouco tempo, o Papo Zine ocupou um lugar de autoridade cultural dentro 

do nicho das HQs nesse contexto brasileiro mais atual. O capital social diz respeito ao 

“conjunto de recursos reais ou potenciais ligados à posse de uma rede de relações 

mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento” a partir da vinculação a um 

grupo (BOURDIEU, 1998, p.67). Já o capital subcultural, elaborado por Sarah Thorthon, 

se relacionaria a performances condicionantes específicas relacionadas ao 

reconhecimento no grupo e valores de uma subcultura de nicho. (SILVA, 2019). A 

tensão entre os veículos massivos e as mídias segmentadas e de nicho estabelecem 

uma hierarquização cultural bastante própria entre os participantes de uma cena 

específica. O fato de os veículos massivos não darem chance a eventos subculturais, 

por exemplo, permitem que canais como o Papo Zine sejam criados e estabelecidos, 

muitas vezes arrebatando fãs que se vangloriam do trabalho que tais mídias fazem 

em oposição às não segmentadas ou de nicho. Trata-se de uma dinâmica de maior 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 37 

 

 

proximidade entre o público e o produtor de conteúdo, muitas vezes sendo este, antes 

de mais nada, um fã que busca falar de igual para igual. O que dialoga com a 

contribuição de Jenkins (2008) sobre a cultura participativa que a convergência teria 

contribuído para ter uma maior relevância no contexto contemporâneo.  

O canal dialoga com públicos que vão além do público relacionado à cultura 

nerd, a qual tem sua base no consumo midiático, sendo assim este essencial para a 

formação da identidade pessoal e social desses jovens. O conceito de capital 

simbólico (BOURDIEU, 1983) nos ajuda a entender como esses jovens se utilizam do 

consumo como forma de construir identidades e gerar identificação. Eles se 

apropriam desses produtos da cultura da mídia e produzem seu próprio sentido a fim 

de gerar distinção social. Os nerds não são fãs de ídolos pop ou um objeto específico, 

mas de um conjunto de texto e narrativas que circulam na mídia, como séries de TV, 

literatura (ficção científica, fantasia e mistério) e histórias em quadrinhos 

(particularmente, super-heróis). A cultura nerd é baseada essencialmente no 

consumo, porém o nerd não é um simples consumista, posto que "adquire, se apropria 

e transforma artefatos culturais (estejam eles em suportes físicos ou não) de modo a 

fazê-los significar e, principalmente, ajudar a construir sua narrativa biográfica" 

(MATOS, 2011, p. 11).  

Mesmo que distante de um consumo propriamente nerd, a lógica da distinção 

tem seus parâmetros próprios no caso do público abordado pelo Papo Zine. Ainda que 

o foco nesse artigo não seja a análise de recepção, vale entender como o canal pensa 

as suas estratégias de conteúdo, em termos de sua organização em playlists, para 

discutir o que parece buscar atingir com estas.  

Tendo se constituído inicialmente um espaço de resenhas de obras nacionais 

e autorais, aos poucos, o canal foi diversificando sua programação, contando com 

entrevistas, registros de bate-papo, coberturas de eventos e quadros diferenciados em 

relação “à concorrência”, como o Perfil Quadrinístico e o HQs & Negócios.   

Na playlist com o título de Cobertura de Eventos, o produtor de conteúdo cobre 

eventos consagrados de maior (CCXP) a menor porte (DES.GRÁFICA, Feira Miolo(s) e 

Banca de Quadrinistas). O destaque são as entrevistas com quadrinistas que não 

fazem parte do mainstream nacional, como Felipe Parucci, autor de Apocalipse Por 

Favor, e Camilo Solano, de Desengano. Porém, exibe também momentos como o do 
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próprio Carlos Neto consegue um autógrafo do consagrado quadrinista Frank Miller, 

ou seja, ele busca se notabilizar como fã. Nesse sentido, é importante sublinhar, 

conforme adiantamos, que essa realidade estratégica dialoga diretamente com a 

cultura participativa, a partir da noção da convergência (JENKINS, 2008), a qual nos 

ajudar a compreender como alguns fãs se destacam como produtores de conteúdo, 

ganhando credibilidade e legitimidade.  

O quadro HQs & Negócios traz a visão profissional do quadrinho nacional, no 

qual os entrevistados falam sobre carreira, mercado, formação e compartilham sua 

trajetória no mundo editorial. Dentre os destaques estão Rogério de Campos (Editora 

Veneta), Klebs Junior (Escola IHQ Studios) e Janaina de Luna (Editora Mino). Os 

comentários dos vídeos indicam o quanto fãs, autores e aspirantes a autores 

consideram o quadro relevante. Afinal, são profissionais falando sobre mercado, 

como e onde estudar para ser tornar um profissional do meio. São vídeos longos, com 

cerca de 1 hora de duração, e que possuem em média 4 mil visualizações, segundo 

os dados do próprio Youtube, sendo um dos quadros com números mais expressivos 

nesse sentido.   

Outro quadro que se destaca é o de Entrevistas, em que Neto conversa com 

autores premiados e conhecidos de HQ alternativos, cujas histórias estão bem longe 

do universo mais habitual da cultura pop-nerd, como Marcello Quintanilha e Diego 

Gerlach. Os quadrinistas compartilham suas trajetórias, inspirações, acertos e erros. 

São artistas de várias regiões do Brasil, não só do Sudeste, o que permite compreender 

a diversidade regional como um elemento estratégico na postura do canal.   

Já o Perfil Quadrinístico é um dos quadros mais interessantes. Nele, donos de 

lojas de quadrinhos, editores e quadrinistas respondem a sete perguntas: “um 

quadrinho para rir”, “um para chorar”, “um nacional”, “um que todo mundo gosta, 

menos você”, “um que mudou sua vida”, “um quadrinista que você considera o ou a 

grande” e “uma indicação de quadrinho”. O quadro ajuda a conhecer o gosto pessoal 

de cada entrevistado, pelas dicas de leitura e pelas surpresas nas respostas. Como 

por exemplo, Marcello Quintanilha, um dos maiores quadrinistas do mundo e autor de 

Tungstênio (2014), respondeu que nenhum quadrinho tinha mudado sua vida. Já 

Marco Tonanni que trabalha no canal da editora Panini, ao escolher um quadrinho que 

não gosta, optou pelo Deadpool, editado pela própria Panini. Respostas 
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surpreendentes e sinceras que contribuem para o quadro ter em média 3 mil 

visualizações, superior à dos vídeos do canal como um todo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando observamos as visualizações e inscrições do canal, os números não 

são grandes. O Papo Zine tem quase 8 mil inscritos e o vídeo mais assistido 

ultrapassou um pouco mais de 5,2 mil visualizações. Como explicar a credibilidade e 

relevância adquiridas pelo canal? 

Segundo Jenkins (2008), o YouTube funciona como um arquivo de mídia onde 

curadores amadores esquadrinham o ambiente à procura de conteúdos significativos. 

O autor esclarece que na era da cultura da convergência, quando temos uma 

transformação na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de 

comunicação, não existe mais uma cultura mainstream forte, mas diferentes pontos 

de produção e consumo de mídia mais dispersos. Atividades que antes eram 

consideradas marginais passaram a serem vistas como normais. Como os meios de 

comunicação de massa não davam oportunidade para alguns nichos, como 

quadrinhos nacionais e autorais, o próprio público virou produtor de conteúdo e se 

encontrou no YouTube, assumindo em algum grau certo controle sobre mídias. 

A cultura dos nichos sempre existiu, só que a Internet diminuiu os custos 

possibilitando que consumidores encontrem produtos de nicho e produtores de nicho 

encontrem consumidores, segundo Anderson (2013). O canal Papo Zine justificaria 

sua relevância porque nossa cultura e economia avançariam em direção a grande 

quantidade de nichos, entendendo que as preferências dos consumidores são mais 

diversificadas do que sugerem os planos de marketing e, esse público é uma 

audiência importante que precisa estar representada. Porém, o estudo de caso nos 

faz lembrar das limitações dos nichos para a profissionalização da produção de 

conteúdo por meio do Youtube. Mesmo considerando que caberia ainda ao canal 

refinar as estratégias buscando chegar mais, por exemplo, a um público feminino, há 

subsídios para compreender que, apesar de se posicionar distintamente dentro do 

nicho, o Papo Zine parece não ter conseguido se capitalizar suficientemente para se 

manter, visto que já está há alguns meses sem atualizações. A continuidade da 
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pesquisa nos fornecerá mais dados sobre o recorte em específico, contribuindo para 

se discutir com mais profundidade as questões aqui levantadas nesse sentido. 
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RESUMO 

Fazendo uma análise da atuação dos advogados do filme História de Um casamento, 

a presente pesquisa buscou confrontar a conduta profissional duelista em tela com 

as disposições do Código de Ética e Disciplina da OAB, além dos princípios que regem 

o processo civil no Brasil, orientando o exercício pacífico e voltado para os meios 

alternativos de resolução de conflitos, especialmente nas ações de direito de família. 

Para tanto, realizou a conceituação dos tópicos envolvidos na discussão com vistas 

a confirmar o posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro no incentivo à 

preservação do bem estar das partes. Além disso, procurou relacionar o tema com o 

surgimento do divórcio direto no Brasil, pela Emenda Constitucional 66/2010, 

revolucionando esse instituto jurídico que, anteriormente, submetia as partes a 

desgastes emocionais agora entendidos como desnecessários e prejudiciais. A 

metodologia de pesquisa se fundamentou na análise dos dados coletados a partir da 

revisão bibliográfica. 

Palavras-chave: Advocacia. Conflito. Culpa. Divórcio. Mediação.  

1 INTRODUÇÃO  

Trata-se a presente de pesquisa integrante do Programa de Iniciação Científica 

do Centro Universitário Geraldo Di Biase – UGB/FERP, cujo tema é o comprometimento 

ético do advogado no fenômeno da desculpabilização no direito de família: o filme 

“História de um casamento”. 

O filme “História de um Casamento” (Marriage Story, 2019), de Noah Baumbach, 

mostra o desenrolar de um processo de divórcio entre os personagens principais. 

Inicialmente, as partes optam pelo modelo extrajudicial, até que Nicole é orientada a 

mailto:gabriel.floriana@hotmail.com
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procurar uma advogada, o que leva Charlie a fazer o mesmo. Ao longo do filme, fica 

claro o quão emocionalmente instáveis podem ficar as partes neste tipo de lide. 

Judicializado o conflito, a natureza adversarial do processo e a postura dos 

respectivos advogados promove uma postura duelista no casal que, 

consequentemente, passa a enfrentar mais obstáculos para a composição da lide. 

Diante do exposto, a pesquisa buscou explorar o dever dos advogados de 

prezar pela solução pacífica de conflitos, fundamentado no CPC e no Código de Ética 

e Disciplina da OAB, de forma a evitar novos litígios, bem como através dos institutos 

da conciliação e da mediação como alternativas preferenciais de resolução 

consensual. Além disso, analisou os efeitos da atuação agressiva e duelista dos 

advogados nas ações de família, especialmente sob a ótica do filme “História de um 

Casamento”. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, com a realização 

de consultas ao referencial teórico atualmente publicado sobre a temática, em livros, 

artigos e dissertações, físicos e eletrônicos. 

Igualmente, foi utilizado o método de análise documental, consistente no 

estudo da normativa nacional que trata dos tópicos abordados, como: Código de Ética 

e Disciplina da OAB; Lei de Mediação; Código de Processo Civil; Código Civil de 2002; 

Constituição Federal de 1988, entre outros; bem como foram analisados precedentes 

judiciais relacionados ao dever de incentivo à solução pacífica dos conflitos e ao dever 

de cooperação e provimentos e resoluções do Conselho Nacional de Justiça que dão 

orientações sobre os meios alternativos de solução de conflitos. 

Foi realizado um estudo – de cunho exploratório qualitativo – do caso 

representado no filme “História de um Casamento”, utilizado de forma a introduzir o que 

o ordenamento brasileiro prevê como indicação de comportamento para o advogado 

atuante, através de observação e comparação com as condutas representadas na 

produção. 

Será realizada, ainda, pesquisa de campo de cunho exploratório qualitativo 

junto a advogados para averiguar o perfil ético esperado na representação judicial em 
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causas de família. O instrumento a ser utilizado nas entrevistas, e que será submetido 

ao comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos do UGB, será um questionário 

contendo cinco perguntas relacionadas ao objeto da pesquisa. Os dados obtidos 

serão tratados e analisados de modo contextualizado com os resultados obtidos 

pelos demais métodos empregados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observando o ordenamento brasileiro, os efeitos que o processo de divórcio 

pode causar são os mesmos relatado pelo filme “História de um Casamento”.  

Historicamente, o processo de separação  judicial envolvia a intervenção direta 

do Estado na vida dos cônjuges, questionando os motivos que os levavam a buscar o 

divórcio e quem teria sido o cônjuge culpado, ou seja, o responsável pela dissolução 

da sociedade conjugal. Nessa atuação, o Estado-juiz se valia de ferramentas 

processuais, tal como a audiência de conciliação, para buscar a reconciliação do casal 

e a preservação do casamento. 

No entanto, a exposição das razões que instaram a intenção de se divorciar 

pode causar, como representado no filme, mais angústias aos envolvidos na 

demanda. Trazer à tona as situações desagradáveis que aconteceram ao longo do 

relacionamento, culpando um ao outro, são consequências de um processo que gera 

constrangimento. 

A Constituição Federal de 1988, em seu texto original, trouxe a possibilidade da 

separação judicial dos cônjuges como condição para o divórcio. A separação, 

enquanto regra, era um processo lento conduzido até que a sociedade conjugal fosse 

dissolvida. Para que fosse possível a dissolução do vínculo do casamento pelo divórcio, 

o artigo 226, § 6º, a CF/1988 previa a necessidade de prévia separação judicial por 

mais de um ano ou separação de fato por mais de dois anos. 

O divórcio direto, que viria para facilitar a dissolução do casamento sem 

submeter os cônjuges aos embaraçamentos do processo de separação judicial, 

somente chegou em 2010, com a chamada PEC do Divórcio, Emenda Constitucional 

nº 66/2010. A partir daí, o divórcio não precisou mais obedecer a  um requisito 
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temporal, mas apenas às vontades das partes, tanto nas situações de divórcio 

consensual, como nas elações litigiosas. 

Trata-se de uma total mudança de paradigma sobre o tema, em que o Estado 

busca se afastar da intimidade do casal, reconhecendo a sua autonomia para 

extinguir, pela sua livre vontade, o vínculo conjugal, sem necessidade de 

requisitos temporais ou de motivação vinculante (GAGLIANO, 2019, p. 586). 

A visão da emenda constitucional é acolhida por diversos doutrinadores, 

segundo os quais visa não apenas o acesso à justiça, mas também alcançar meios 

para propiciar uma verdadeira prestação jurisdicional, tão sonhada pelas partes e 

pelos profissionais de direito que sofrem no cotidiano as mazelas oriundas de 

processos longos e intermináveis. 

Nesta linha de análise acerca dos instrumentos de acesso e obtenção rápida 

de justiça, insta analisar os meios alternativos de soluções de conflito, todos 

relacionados a um meio de conciliação para obtenção de acordo entre as partes; 

segundo ALEXANDRE FREITAS CÂMARA: 

(...) a valorização da utilização desses meios de solução de conflitos de 

interesses seria capaz de garantir resultados satisfatórios para todos, 

inclusive para aqueles que não empregassem esses métodos alternativos, 

preferindo se valer do tradicional processo jurisdicional (...) (2007, pag. 41), 

A raiva que vemos nos personagens durante o filme, encorajada pelo processo 

judicial, encontra apoio nas ações dos advogados de ambas as partes: Nora Fanshaw 

e Jay Marotta. Nos diálogos, os advogados insistem em responsabilizar o cônjuge 

adversário pelos acontecimentos ao longo do casamento que culminaram no divórcio, 

além de sugerirem, diversas vezes, que um buscasse vantagem sobre o outro ao fim. 

É uma preocupação do direito brasileiro, bem como da Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB, o incentivo às formas alternativas de resolução de conflitos, através 

de conciliação e mediação. Entende-se que, desta forma, é mais seguro que ambas as 

partes se sintam satisfeitas com os resultados que obtiverem, já que a sentença 

judicial, em regra, beneficia uma parte em detrimento da outra. 

O dever de cooperação do advogado na prevenção da instauração de litígios 

está expresso no artigo 2º, VI do Código de Ética e Disciplina da OAB, que também 

prevê o dever de estimular a conciliação e a mediação como alternativas de resolução 

de conflitos.  
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O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) também carrega princípios que 

ordenam o dever de estímulo pelos advogados, ao que Marcos Vinicius Rios Gonçalves 

se refere como sendo uma “busca pela solução consensual dos conflitos” 

(GONÇALVES, vol. 2, 2019, p. 460), apontada no artigo 3º, §§ 2º e 3º. 

Nesse diapasão, a mediação e a conciliação receberam novos contornos pelo 

Diploma Adjetivo. A primeira providência do legislador foi firmar o compromisso com 

o fomento dos meios alternativos de solução de conflitos no artigo 3º. Especialmente 

nos parágrafos 2º e 3º, a mediação ganhou destaque: 

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. 

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. 

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos 

e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

A nosso ver, o legislador mostrou-se antenado às novas tendências de solução 

das controvérsias, com vistas à concretização do acesso à justiça. O estímulo aos 

meios alternativos pelos sujeitos do processo judicial é viabilizado pela inserção, no 

processo de conhecimento, de uma audiência de conciliação ou sessão de mediação. 

Já nas primeiras manifestações devem as partes consignar se têm ou não interesse 

na aludida audiência/sessão. 

Nas ações de família, como a de “História de um Casamento”, a solução 

consensual e pacífica do litígio é um dos principais objetivos, de forma que se  

recomenda que todos os esforços sejam empreendidos para que isso seja 

possível (GONÇALVES, vol. 2, 2019, p. 317). 

Os advogados têm um papel   essencial de prezar pela prevenção de novos 

confrontos, desarmando as partes. A conciliação e a mediação como meios de 

resolução consensual de conflitos são preferidas por garantirem a satisfação de 

ambas as partes, algo que a sentença judicial não pode garantir. Assim defende o 

Ministro Dias Toffoli: que a conciliação e a mediação são meios eficazes e 

saudáveis, e devem ser encorajados. 
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4 CONCLUSÕES 

Até aqui, a pesquisa mostrou que, no Brasil, a regulamentação do divórcio está 

diretamente relacionada à intenção do Estado de intervir, ou não, nos arranjos 

familiares. Identificou-se que a previsão normativa do fim do vínculo conjugal pelo 

divórcio foi fruto de uma longa e histórica batalha travada por juristas vanguardistas. 

A admissão do divórcio, num primeiro momento, só foi possível com a previsão 

de um processo burocrático que acabava por desestimular os casais à ruptura do 

casamento. Exigia-se, dos postulantes, a exposição de motivos que justificassem a 

autorização estatal de rompimento conjugal. Daí que se instituiu um processo 

adversarial, impregnado de subjetividade estatal ante a análise do que seria ou não 

considerado falta conjugal. 

Na defesa dos interesses de seus clientes, os advogados especializaram-se 

nessa disputa judicial, desenvolvendo habilidades para a batalha judicial. Assim como 

retrata o filme “História de um casamento”, os jurisdicionados, em muitas ocasiões, 

se viam influenciados por seus patronos, envolvendo-se numa espiral crescente de 

conflitos e ações judiciais. 

Fundada na dignidade da pessoa humana, a nova ordem constitucional garante 

o acesso à justiça, o que implica na solução justa e pacífica dos conflitos. Neste 

sentido: a intervenção estatal nas relações familiares encontra limites e justificativa 

na dignidade humana; e, o sistema processual precisou ser remodelado ao ponto de 

se promover os meios alternativos e pacíficos de solução de conflitos, em especial, 

os de natureza familiar. 

Pela análise do levantamento bibliográfico, observamos, desde já, que o 

modelo processual brasileiro se fez alterado pelo Novo Código de Processo Civil, ao 

instituir, aos sujeitos do processo, o dever de cooperação e o dever de incentivo à 

autocomposição. Neste sentido, o modelo de processo adversarial dá lugar ao 

processo cooperativo, em que os sujeitos do processo, inclusive os advogados, devem 

comungar esforços para uma solução pacífica dos conflitos, em especial, por meios 

que valorizam a autocomposição, como a conciliação e a mediação. 
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RESUMO 

Tendo em vista o debate atual acerca do direito ao esquecimento, a presente pesquisa 

correlacionou o tema com o instituto do nome social, regulamentado no ordenamento 

brasileiro pelo Decreto nº 8.727/2016, principalmente. A pesquisa tratou dos dois 

conceitos como meios de garantia da dignidade da pessoa humana, especialmente 

das pessoas transgênero, e dos direitos da personalidade, focando no direito ao nome. 

Para tanto, realizou a conceituação dos tópicos envolvidos na discussão com vistas 

a confirmar o vínculo existente entre os direitos que são inerentes à pessoa, por sua 

natureza, e fundamentais para a promoção da dignidade. Além disso, procurou 

esclarecer do que se trata a identidade de gênero e a essencialidade do respeito ao 

nome social. A metodologia de pesquisa se fundamentou na análise dos dados 

coletados a partir da revisão bibliográfica. 

Palavras-chave: Gênero. Identificação. Personalidade. Registro. Transgênero.  

1 INTRODUÇÃO  

A discussão acerca do direito ao esquecimento ganhou destaque após o 

julgamento do Supremo Tribunal Federal no caso Aida Curi, realizado em fevereiro de 

2021, após anos de tramitação. Depois do indeferimento da ação pelo STF, iniciaram-

se os debates quanto à existência do direito ao esquecimento no ordenamento 

brasileiro, os possíveis entendimentos que decorrem deste instituto e de sua 

amplitude. 

O objetivo do direito ao esquecimento é prevenir que se defina algo ou alguém 

com base na observação de um fato ultrapassado, fora de uma eventual perspectiva 

mailto:gabriel.floriana@hotmail.com
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histórica sobre o caso. Quando recair sobre uma pessoa humana, a invocação de uma 

memória ou episódio vivido e sua associação desatualizada e fora de contexto pode, 

então, ser opressiva à personalidade.  

Nesse sentido, convém explorar a importância do direito ao esquecimento na 

garantia da dignidade humana, dos direitos fundamentais e dos direitos da 

personalidade, especificamente no direito ao nome e ao nome social de pessoas 

transgêneros. Para esta finalidade, o artigo se propõe a conceituar os referidos temas 

e correlacioná-los. 

O nome é um direito da personalidade de grande relevância na identificação de 

determinado indivíduo na sociedade, e tem íntima ligação com o seu 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Desta forma, em respeito à identidade 

de gênero de pessoas transgêneros, que não se identificam com o gênero de 

nascimento (e, portanto, não devem ser socialmente reconhecidas dessa forma), o 

nome social foi instituído pelo Decreto nº 8.727/2016.  

Desta forma, o presente artigo visa ao debate acerca do conceito dos direitos 

da personalidade e sua relação com o princípio da dignidade da pessoa humana; à 

compreensão do direito ao esquecimento sob os parâmetros dispostos no Decreto nº 

8.727/2016; e, por fim, a importância do reconhecimento efetivo do nome social e do 

direito ao esquecimento como instrumentos eficazes na prevenção do 

constrangimento pelo uso do nome e gênero atribuídos no nascimento. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, com a realização 

de consultas ao referencial teórico atualmente publicado sobre a temática, em livros, 

artigos e dissertações, físicos e eletrônicos. 

Igualmente, foi utilizado o método de análise documental, consistente no 

estudo da normativa nacional que trata dos tópicos abordados, como: Decreto do 

Nome Social, nº 8.727/2016; Lei de Registros Públicos, n° 6.015/1973; Código Civil de 

2002; Constituição Federal de 1988, entre outros; bem como foram analisados 

precedentes judiciais relacionados ao direito ao esquecimento, ao nome social das 
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pessoas transgênero e provimentos e resoluções do Conselho Nacional de Justiça 

que dão orientações sobre a temática. 

Será realizada, ainda, pesquisa de campo de cunho exploratório qualitativo 

junto a pessoas transgênero, por meio da qual será averiguada a importância do nome 

social e do esquecimento de sua antiga identificação social. O instrumento a ser 

utilizado nas entrevistas, e que será submetido ao comitê de Ética de Pesquisas com 

Seres Humanos do UGB, será um questionário contendo cinco perguntas relacionadas 

ao objeto da pesquisa. Os dados obtidos serão tratados e analisados de modo 

contextualizado com os resultados obtidos pelos demais métodos empregados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os direitos da personalidade, segundo o entendimento de BITTAR (2015), são 

direitos que “referem-se ao modo de ser da pessoa e suas projeções na coletividade”. 

São direitos compostos por uma série de atributos inerentes à pessoa humana, ou 

seja, direitos que independem da regulamentação legislativa para existirem, mas que 

são adquiridos e exercidos pelos indivíduos em si mesmos e perante a sociedade 

desde o nascimento. 

Os direitos da personalidade são essenciais ao desenvolvimento pessoal. Os 

elementos formadores da personalidade, como é o nome, estão presentes na 

composição física, mental e moral da pessoa, de forma que devem ser protegidos pelo 

ordenamento jurídico para, assim, se fazer cumprir a tutela de sua dignidade. 

O nome e a personalidade são incindíveis porque através da pronúncia 

daquele vêm todos os predicados desta, de maneira automática, de fora que 

podemos dizer que, sob este aspecto, o nome identifica-se com a própria 

personalidade humana. (BRANDELLI, 2012) 

Por formarem a estrutura subjetiva do indivíduo, compondo a sua forma de ver 

a si mesmo e ser visto, é que os direitos da personalidade passaram a ser 

relacionados com o princípio da dignidade da pessoa humana (SCHREIBER, 2013). A 

percepção de que os direitos fundamentais e os atributos da personalidade têm 

ligação subjetiva com o exercício da dignidade da pessoa humana – esta criando um 

elo entre ambos, deixa claro o papel de proteção do Estado. 
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A identidade de gênero, assim como o nome, é elemento da personalidade do 

indivíduo que, junta das demais características, definem a sua identidade pessoal, ou 

seja, a maneira como se vê e apresenta em sociedade. O Decreto nº 8.727/2016 

regulamenta o uso do nome social, isto é, o nome pelo qual as pessoas transgênero 

se identificam e são socialmente reconhecidas. 

Na vida do transgênero, aquela que se identifica com o gênero oposto ao seu 

de nascimento ou com nenhum gênero, masculino ou feminino, como é o caso das 

pessoas não-binárias, o nome social representa a transição completa da identidade 

de alguém, readequando a sua personalidade para aquela na qual ela se reconhece e 

quer ser reconhecida pela coletividade. 

O nome social, enquanto serve de instrumento que tem o intuito de evitar 

constrangimento, expressa a identidade de gênero de seu titular, que pode não se 

sentir representado pelo nome atribuído ao nascimento (nome civil), do mesmo modo 

que não se vê naquele gênero biológico. 

A partir da mudança para o nome social, o Direito ao Esquecimento é cabível 

em função do dever da sociedade a se referir ao indivíduo pelo seu atual registro, 

deixando parta trás o antigo que não mais o serve. Ser apresentado como outra 

pessoa, com seu nome antigo, nessas circunstâncias, representa um golpe à 

personalidade de quem está se adaptando à própria realidade. 

Referir-se a uma pessoa trans pelo seu nome de registro, em claro 

desrespeito à sua expressão de gênero ou à sua identidade de gênero 

autodeclarada, pode evocar, nessas pessoas, experiências do passado que 

não mais condizem com a atualidade. (PEDRA, 2018, p. 152) 

O direito ao esquecimento, tema que se tornou atual após o julgamento do RE 

1.010.606-RJ, sobre o caso Aida Curi, em fevereiro de 2021, pelo STF. A ação 

apresenta o direito ao esquecimento como direito que protege alguém de ser 

submetido à lembrança de episódios que causaram alguma dor ou opressão. Essa 

ideia de esquecimento, defendido como o “direito da pessoa humana de se defender 

contra uma recordação opressiva de fatos pretéritos que podem minar a construção 

e reconstrução da sua identidade pessoal” (SCHREIBER, 2020, p. 227), orienta o uso 

do nome social como forma de garantir o desenvolvimento livre e pleno da pessoa 

através da proteção de seus direitos de natureza personalíssima, respeitando, assim, 

a identidade pessoal e a dignidade da pessoa. 
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O Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil evidencia a correlação entre 

direito ao esquecimento e direitos da personalidade ao reconhecer que aquele se 

tornou uma garantia da dignidade humana, enquanto uma ferramenta de análise da 

finalidade e do modo como determinados fatos pretéritos referentes a alguém poderão 

ser buscados e utilizados: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento” (CJF/Enunciado 531). 

Os efeitos do direito ao esquecimento se tornam uma ferramenta eficaz neste 

sentido, capaz de garantir que a dignidade da pessoa transgênero que adotou nome 

social não seja violada por qualquer negativa ao reconhecimento de sua identidade e 

tentativa de invocá-la pelo nome de nascimento, que não a caracteriza. É por meio do 

esquecimento, como o estudamos, que o ordenamento prevalece o reconhecimento 

e tratamento pelo nome social a pessoa transgênero. 

4 CONCLUSÕES 

Até aqui, a pesquisa mostrou que, apesar do desfecho do caso Aida Curi, o 

direito ao esquecimento se faz presente no ordenamento jurídico brasileiro. Seus 

efeitos se mostram fundamentais na vida das pessoas transgênero, especialmente, 

que, depois de assumirem o nome social, se utilizam dos efeitos do esquecimento 

como garantia de respeito à identidade de gênero. 

O tratamento apropriado pelo nome social ao se referir à pessoa transgênero é 

uma manifestação de reconhecimento aos direitos da personalidade. O nome é o 

direito que permite a individualização de alguém em meio à sociedade e que permite 

o desenvolvimento pessoal de seu titular, já que é o elemento personalíssimo que 

relação direta com a identificação social. 

Entendendo como identificação pessoal todos os traços da personalidade da 

pessoa que se projetam sobre ela, tornando-a única, a identidade de gênero deve ser 

incluída nesse rol. O nome social, instituto nascido do Decreto nº 8.727/2016, e os 

procedimentos de retificação do nome de pessoas transgênero, instruídos pelos 

demais instrumentos do ordenamento jurídico brasileiro, direitos conquistados pela 

população LGTB+, ostentam a finalidade de promover dignidade à esta parcela da 

população. 
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Pela análise do levantamento bibliográfico, é possível entender que os efeitos 

do direito ao esquecimento se tornam uma ferramenta eficaz, capaz de garantir que a 

dignidade da pessoa transgênero que adotou nome social não seja violada por 

qualquer negativa ao reconhecimento de sua identidade e tentativa de invocá-la pelo 

nome de nascimento, que, nesses casos, não a caracteriza. É por meio do 

esquecimento, como o estudamos, que o ordenamento prevalece o reconhecimento 

e tratamento pelo nome social a pessoa transgênero. 

REFERÊNCIAS  

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da Personalidade. 8. Ed. São Paulo: Saraiva. 2015.  

BRANDELLI, Fernando. Nome Civil da Pessoa Natural. 1. Ed. São Paulo: Saraiva. 2012. 

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. CJF. IV Jornada de Direito Civil. Enunciado 531. 

Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/142> Acesso em: 07 

mar. 2021. 

______. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Provimento nº 73, de 28 de Junho de 2018. 

Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2018/06/434a36c27d599882610e933b8505d0f0.pdf> Acesso em: 30 

jul. 2021.  

_______. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Resolução nº 270, de 11 de Dezembro de 

2018. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2779> Acesso em: 30 jul. 

2021. 

_______. Planalto. Decreto nº 8.727, de 28 de Abril de 2016. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm> 

Acesso em: 07 mar. 2021. 

_______. Planalto. Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm> Acesso em: 12 jul. 

2021. 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 55 

 

 

_______. Supremo Tribunal Federal. STF. Ação Direta de Insconstitucionalidade 4.275 

Distrito Federal. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/voto-marco-aurelio-

mudanca-nome.pdf> Acesso em: 29 jul. 2021. 

BUTTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 16. 

Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 

CHAKIAN, Silvia. Caso Ainda Curi: o direito ao esquecimento, a violência contra a 

mulher e a imprensa. Revista Marie Claire. Disponível em: 

<https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/Silvia-Chakian/noticia/2021/02/caso-aida-

curi-o-direito-ao-esquecimento-violencia-contra-mulher-e-imprensa.html> Acesso em: 

221 mar. 2021. 

COACCI, Thiago. Conhecimento Precário e Conhecimento Contra-Público: a 

coprodução dos conhecimentos e dos movimentos sociais de pessoas trans no Brasil. 

Tese (doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. 

PEDRA, Caio Benevides. Acesso a cidadania por travestis e transexuais no Brasil: um 

panorama da atuação do Estado no enfrentamento das exclusões. Dissertação 

(Mestrado em Administração Pública) – Fundação João Pinheiro, Escola de Governo 

Professor Paulo Neves de Carvalho, 2018. 

SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

______.Manual de Direito Civil Contemporâneo. 3. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2020. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 9. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 56 

 

 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: rastreando mediações em 

uma produção coletiva  

Júlio Cesar de Almeida Nobre1; Ivanete da Rosa Silva de Oliveira1; Yasmim 
Rodrigues Ribeiro1; Higno Rafael Machado Martins1; Lucas de Jesus Aguiar de 

Oliveira1; Higor Michael da Silva1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
julio.nobre@foa.org.br 

RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista – TEA é uma condição que tem sido abordada 

controvertidamente. De um lado, tem-se um modelo biomédico, cujo foco reside na 

noção de patologia, compreendendo a respectiva pessoa como doente ao lhe atribuir 

uma deficiência. Do outro, tem-se um inclusivista entendido como modelo social da 

deficiência, onde os diversos tipos de autismo seriam compreendidos como 

expressões da diversidade humana. Diante de tal controvérsia, o principal objetivo deste 

estudo é produzir uma análise cartográfica descritiva que evidencie redes heterogêneas 

de mediadores/mediações que produzem coletivamente a pessoa com TEA. Tendo por 

base o referencial teórico-metodológico da Teoria Ator-rede – TAR, foram identificados 

diferentes materiais impressos e digitais, tais como mídia acadêmica especializada, a 

grande mídia, legislações e políticas públicas, diferentes atores do cenário da educação, 

dentre outros, imbricados com as controvérsias que produzem coletivamente a pessoa 

com TEA. Conclui-se que o TEA se constitui como uma rede ainda fortemente instável, 

na medida em que diversos mediadores importantes, entre eles, as políticas públicas, 

argumentam pelas potencialidades das pessoas com o respectivo autismo, bem como 

pela necessidade de inclusão destas, porém, por outro lado, muitas são as resistências 

nesse sentido. Inclusive, ícones midiáticos com TEA são alvos de argumentos 

negativos, como Lionel Messi e Greta Thumberg.  

Palavras-chave: Modelos educacionais. Transtorno do Espectro Autista. Inclusão. 

Teoria Ator-Rede.  
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1 INTRODUÇÃO  

Transtorno do Espectro Autista – TEA1 é uma condição caracterizada por uma 

modificação no neurodesenvolvimento de uma pessoa que ocasiona alterações 

referentes à sua interação e processos comunicacionais, bem como a faz apresentar 

interesses restritos, estereotipias e repetição nos comportamentos. A abordagem da 

condição autista, no entanto, apresenta um cenário bastante controvertido. De um 

lado, um modelo biomédico que a compreende como patologia, anormalidade 

negativizada. Em resistência, um paradigma inclusivista, entendido como modelo 

social da deficiência no qual os diversos tipos de autismo são entendidos como 

expressão flexível, coletiva e social da diversidade humana, que dialoga com as 

diferenças, que compreende a pessoa com TEA em suas potencialidades e 

singularidades, portanto, universal, que necessita ser incluído. 

Esse cenário contribuiu no delineamento do seguinte objetivo: produzir uma 

análise cartográfica descritiva que evidencie redes heterogêneas de 

mediadores/mediações que produzem coletivamente a pessoa com TEA. Para tal, o 

referencial da Teoria Ator-Rede - TAR, configura-se como uma abordagem de instáveis 

coletivos, que permite rastrear a ação de mediadores2, performando uma 

multiplicidade das existências em formação, a “cozinha dos fatos” (LATOUR, 2000). 

Então, de mediador em mediador (humano ou não-humano), uma realidade vai sendo 

tecida. Tal tessitura pode circular dentro de um regime de caixa preta, como uma 

circulação sem maiores controvérsias. Entendemos que as controvérsias podem ser 

compreendidas como um momento de instabilidade nessas circulações. Uma 

abertura de caixa-preta. Mais precisamente, uma caixa-cinza3. 

Propomos uma cartografia, um rastreamento de mediações que possibilite a 

elaboração de um relato descritivo dos coletivos, que não se queira uno e verdadeiro. A 

produção de um relato/mediador potente devido à multiplicidade de vozes que são trazidas 

                                                 

1  A terminologia TEA (contempla as condições anteriores de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de 
Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra 
especificação (TDG-SOE), transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger) apresenta uma 
perspectiva dimensional (espectro) para representar a grande variabilidade dentro do transtorno, bem como de um 
conjunto sintomatológico de sinais e sintomas, com classificações de leve a severo (SANTOS; ELIAS, 2018). 
2 São aqueles que detém a capacidade do desvio.  
3 “Quando uma técnica ainda não está completamente estabelecida como caixa-preta, falamos de caixa cinza 
(Latour). ” (VINCK apud NOBRE; PEDRO, 2007, p. 228). 
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a argumentar, sejam elas materiais impressos e digitais, diferentes atores sociais que 

produzem coletivamente a perspectiva inclusiva em relação à pessoa com TEA.  

2 CARTOGRAFANDO CONTROVÉRSIAS: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-

METODOLÓGICA 

A Teoria Ator-Rede - TAR4 é uma abordagem teórico-metodológica que concebe 

todo fato como sendo produzido imbricado com a atuação de múltiplos mediadores, 

uma rede heterogênea de humanos e não-humanos a produzir uma realidade sempre 

processual (ALCADIPANI; TURETA, 2009). Mediadores devem ser definidos com base 

nos seus desempenhos, indicando que novas coerções defrontam antigas e as 

deslocam (NOBRE; PEDRO, 2010). 

Diante dessa realidade em ação, Latour (2000) nos traz o conceito de caixa-

preta, sinalizando que alguns mediadores, em determinados momentos, serviriam 

como premissa para novas produções, seguindo, nessa condição, como 

inquestionáveis. Assim, uma caixa preta, pode ser entendida como uma rede de 

mediações esvaziada de controvérsias. Apesar de parecer possuir autonomia quando 

produzida como fato, depende, na verdade, de muitos mediadores aliados, em um 

coletivo estabilizado (NOBRE; PEDRO, 2010). 

Por sua vez, o conceito de caixa-cinza – ou abertura de caixa-preta – indica um 

coletivo que ainda não se estabilizou e que vivencia controvertidas batalhas entre 

diferentes modalidades: as positivas, que seriam mediações atuantes a favor da 

atribuição da condição de fato inquestionável a um artefato; e as negativas que, por 

sua vez, conduziriam o artefato para a condição de mera produção (NOBRE; PEDRO, 

2010)5. 

A TAR propõe uma análise desse embate pelo fato, uma exploração do 

processo coletivo de mediações, um método capaz de descrever a construção do 

social por meio de uma cartografia que desenvolve “mapas”6, onde o próprio relato se 

                                                 

4 Referencial teórico-metodológico desenvolvido por pesquisadores como Bruno Latour, John Law, entre outros.  
5 Para a descrição da construção da trama social, é necessário o entendimento dos conceitos de grupos e 
antigrupos. Os grupos são mediadores em um mesmo compasso de ideias ou interesses, que divergem de outros 
grupos, antagônicos, os antigrupos. É estabelecida uma fronteira, uma divisória, haja vista que a controvérsia 
pressupõe a gênese de grupos fortemente dispostos em oposição (NOBRE; PEDRO, 2010). 
6 Ao contrário da busca de referências fixas, segue a riqueza das múltiplas rotas (NOBRE; PEDRO, 2010). 
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mostra como mais um mediador, exercendo também sua influência na dinâmica 

social. Então, a fim de se manter fiel ao caráter descritivo, o foco deve ser sempre de 

seguir os múltiplos mediadores e descrever suas ações.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As pessoas com TEA7 apresentam alterações distintas nas áreas de interação 

social, comunicação (verbal/não verbal) e comportamento, com variabilidade no conjunto 

de sinais e sintomas, classificadas em graus de severidade, de acordo com impedimentos 

(áreas e interesses) e necessidade diária de apoio (OLIVEIRA; NOBRE, 2020). 

O autismo dificilmente está presente da mesma maneira em mais de uma pessoa, 

sua origem possui fatores multicausais, pois há hipóteses de causas psicoafetivas 

articuladas aos processos de constituição subjetiva ou de perturbações profundas nas 

conexões que a criança estabelece com o meio. Também existem hipóteses de causas 

neurobiológicas, genéticas, alterações neuronais ou translocações cromossômicas. 

Portanto, há inúmeras discussões e controvérsias acerca do diagnóstico, causas e 

tratamentos adequados (GUEDES; TADA, 2015).  

Algumas discussões em torno da condição autista estão atreladas ao modelo 

biomédico, cuja noção8 de patologia subestima a concepção da pessoa, expropriando sua 

condição social e de participação coletiva, atribuindo-lhe estereótipo de doente/deficiente, 

por não atender a um padrão normativo que está atrelado às capacidades laborais e 

produtivas. Outras, que se articulam à perspectiva inclusivista, percebem o TEA como 

características da diversidade humana, que envolve a dimensão social e coletiva, 

compreendendo a pessoa em sua singularidade, com necessidades e potencialidades 

(OLIVEIRA, NOBRE, 2000). 

O modelo biomédico, mecanicista e reducionista, promove a forçosa adaptação do 

estudante à escola por meio da nulidade de suas singularidades e diferenças. “Ignora o 

subjetivo, o afetivo, o criador” (MANTOAN, 2003, p. 13) produzindo uma falsa ideia de 

direito à inclusão. No entanto, com o advento da tecnologia diferentes culturas vêm 

ganhando visibilidade, se constituindo como uma porta de entrada privilegiada para se 

conceber a diversidade. Essa concepção tem impactado até mesmo o sistema 

                                                 

7 Há cerca de 70 milhões de pessoas no mundo com autismo, sendo 2 milhões no Brasil. (OMS, 2020), 
8 Noção é um termo que desestabiliza certezas, pois várias noções podem ser encontradas e produzidas por 
diferentes cenários ao buscar semelhança, controvérsias, divergências etc. Enquanto conceito é cristalizado, uma 
verdade. Portanto, neste texto procuraremos compreender a ideia do conceito com a “humildade da noção” 
(MAFFESOLI, 2000).  
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educacional, mesmo que de maneira gradativa, que ainda se encontra pautado por uma 

visão democrática defasada, que enfatiza ambientes segregadores, que visam à 

massificação em detrimento do diálogo entre as diferenças (MANTOAN, 2003). 

Pode-se inferir que, atualmente, três perspectivas coexistem - segregação, 

integração e inclusão9, produzindo tensões e, muitas vezes, reforçando práticas de 

exclusão social. A inclusão escolar, segundo Carvalho (2019), torna as classes mais 

heterogêneas, onde todas as crianças devem aprender efetivamente, promovendo o 

respeito às diferenças, às práticas de cooperação e de solidariedade, bem como posturas 

menos agressivas e competitivas. “Tais vertentes científicas, muitas contraditórias entre 

si, formam a complexa conjuntura na qual o autismo está inserido, contribuindo para que 

muitas questões continuem na obscuridade” (GUEDES; TADA, 2015, p.303). 

Para Bartyra de Castro o autismo se trata de um modo de vida como perfil pessoal.  

“O autismo não tem cura porque não é uma doença, é um jeito de ser, um 

modo de viver”, explica a psicóloga e psicanalista Bartyra Ribeiro de Castro, 

com a experiência de quem pesquisa o tema há 15 anos e coordena, em 

Vitória, o Pipa (e rabiola): Projeto de Investigação Psicanalítica do Autismo. 

Nesta entrevista, ela ressalta a importância de se ter um olhar dedicado sobre 

esse problema tão complexo e sobre como lidar com a singularidade do 

autista na família, na escola, na sociedade. (A GAZETA, 2017). 

Existe muita controvérsia sobre os diferentes entendimentos de TEA. Muitos 

são aqueles que traduzem pessoas com TEA como indivíduos incapazes ou 

desconectados da realidade, no entanto, é pertinente salientar como grandes nomes 

da ciência, ícones intelectuais e sociais se destacam em suas áreas, tendo como 

característica algum grau de introdução para o TEA (A GAZETA, 2017). 

No panorama internacional é ainda muito difícil estabelecer um diagnóstico 

claro e preciso do TEA, visto que este requer a atenção de profissionais e estabelece 

um grau muito alto de observação e subjetividade. Marques e Bosa (2015) sinalizam 

                                                 

9 O processo de segregação considerava a pessoa a partir de sua deficiência como um corpo adoecido. Elas eram 
segregadas em instituições especializadas que mantinham o controle individual em um modo de divisão binária – 
louco/não-louco; perigoso/inofensivo, normal/anormal – e definindo, coercitivamente, quem era o indivíduo e onde 
ele deveria estar. No entanto, o movimento de desinstitucionalização dessas entidades acabou por produzir novas 
e problemáticas formas de se perceber a pessoa com deficiência, como a perspectiva da integração e da 
normalização, na qual os autistas poderiam participar socialmente, contanto que se adaptassem à sociedade. A 
escola, principal instância integradora, promoviam ações para que tais pessoas deveriam ser capazes de superar 
os desafios físicos e atitudinais que encontrassem e a responsabilização do sucesso ou insucesso era somente 

atribuída à pessoa com deficiência, por via unilateral. A partir de 1981, quando a ONU promoveu o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes, tendo como principal pressuposto, a necessidade de tornar a sociedade 
inclusiva e, se necessário, promover adaptações nela (e não o sujeito), efetivando a equiparação de oportunidades 
para todos, produzindo, assim, um modelo social da deficiência que produziria uma perspectiva de sociedade em 
que todos seriam coparticipantes e responsáveis pelo processo inclusivo, em oposição ao modelo médico 
(SASSAKI, 2010). 
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que existem dois instrumentos para tal diagnóstico, subjetivos, necessitando a 

realização de entrevistas, aceitos internacionalmente como excelentes: o ADI-R e o 

ADOS. Eles argumentam que, por serem subjetivos e exigirem um maior grau de 

treinamento e conhecimento por parte de seu aplicador, tem-se um cenário de falsos 

diagnósticos e contribuições negativas para o conhecimento coletivo da doença. 

Desse modo, estudiosos da UFRGS, em 1998, estabeleceram o Protocolo de Avaliação 

para Crianças com Suspeita de Transtornos do Espectro do Autismo – PRO-TEA – 

como protocolo para o diagnóstico a fim de diminuir tais problemas (MARQUES; 

BOSA, 2015). 

Surgiu em decorrência da necessidade de sistematizar a observação clínica 

em avaliações e reavaliações de crianças com suspeita de autismo, na 

ausência de instrumentos internacionais validados. Na prática, (...) já vem 

sendo utilizado na clínica por diferentes especialistas (…) (MARQUES; BOSA, 

2015, p. 44). 

O preconceito com as pessoas com TEA é visível, sobretudo na internet, pois 

existe maior liberdade para crimes cibernéticos de opinião/discurso de ódio 

(SNOWDON, 2017). No caso do argentino Lionel Messi, eleito o melhor jogador de 

futebol do mundo, o TEA parece ser traduzido pela mídia como empoderador, 

contribuindo para torná-lo atleta fora de série (UOL, 2020a); (R7, 2013). 

Mas será que Lionel Messi é mesmo 'meio autista'? E até que sua genialidade 

dentro dos gramados é reflexo de algumas características dessa condição? 

(...) O texto trazia uma série de características de Messi que comprovariam 

seu autismo: a timidez com a imprensa, seu estilo de finalização e o uso de 

dribles parecidos, que indicariam um gosto por padrões repetidos, uma das 

características dos portadores da síndrome (UOL, 2020a).  

Mais ainda... 

Segundo Amado, o autismo de Messi ajudou o argentino a se tornar o gênio 

que é e foi diagnosticado quando o craque ainda era criança, aos oito anos 

de idade. (...) — Ter síndrome de Asperger não é nenhum demérito. (...). 

Popularmente, a síndrome é conhecida como uma fábrica de gênios. É o caso 

de Messi. É possível identificar, pela experiência, como o autismo revela-se 

no seu comportamento em campo, nas jogadas, nos dribles, na 

movimentação, no chute (R7, 2013). 

Contudo, pode-se perceber que concepções menos receptivas acerca do TEA 

também se inserem nas relações de trabalho. Em relação ao Messi, seu colega de 
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clube, o francês Griezmann, demonstrou comportamento hostil devido à dificuldade 

de relacionamento com o argentino. Destaca-se que o atleta se utilizou do argumento 

que articulou Messi com Asperger como ofensa e algo pejorativo, demonstrando o 

modo como parece conceber os indivíduos com TEA (UOL, 2020b). 

Messi "De que ele (Griezmann) tem medo? De um garoto de 1,5 m de altura 

que é meio autista? O que precisa fazer é se impor de vez em quando. Faz um 

ano que se diz que ele tem problemas com Messi. O que tem que fazer é dar 

um soco na cara", disse à RMC Sport. (UOL, 2020b, online). 

Em sintonia, o clube, a família e pessoas próximas ao jogador negaram a 

presença do TEA em Messi. Porém, tal quadro parece apontar para a produção do TEA 

como sendo uma característica ruim ou doença, trazendo ônus desde o próprio 

preconceito até a dificuldade de relacionamento com colegas (UOL, 2020a). 

O quadro de Messi parece muito sintonizado com o caso da ativista climática 

Greta Thumberg, jovem adolescente considerada como pioneira para a sua geração, 

ao advogar com fundamentação em favor da proteção climática. Assim como com 

Messi, seus apoiadores estabelecem o TEA como um diferenciador e um certificado 

de sua capacidade para focar um determinado assunto, visto que ela estuda a questão 

climática desde seus nove anos10. Por outro lado, aqueles que opinam de maneira 

divergente parecem lutar para produzir o TEA como sendo um ponto fraco, utilizando 

como munição para seus ataques à menina eleita pela revista Time como figura 

influente e indicada ao prêmio Nobel da paz.  

No Brasil, diversas associações defendem a inclusão social dos autistas. São 

ONGs11 ou instituições sem fins lucrativos formadas, muitas vezes, por pais e 

profissionais que prestam serviços e orientação aos autistas e aos familiares, como 

a AMA-SP12, cujo objetivo consiste em “proporcionar uma vida digna que contemple o 

trabalho, saúde, lazer e integração à sociedade das pessoas com TEA”. A família da 

pessoa com autismo também é contemplada com propostas de apropriação de 

                                                 

10 Característica de algumas pessoas com TEA em seus graus variados, como a Síndrome de Asperger (UNITEA, 

2019). 
11 O primeiro grupo organizado de pais a surgir no Brasil foi o da Associação dos Amigos dos Autistas de São 
Paulo, a AMA-SP, em 1983. O objetivo básico era fomentar a busca de conhecimento e troca de experiências 
sobre o autismo, em um período anterior à criação do SUS, no qual o Estado brasileiro não provia nenhuma 
estratégia para o acolhimento de crianças e adolescentes com sofrimento mental, tal como o autismo. (OLIVEIRA 
et al, 2017, p.709) 
12 https://www.ama.org.br/site/ama/missao/ 

https://www.ama.org.br/site/ama/missao/
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instrumentos que contribuem para a convivência no lar e em sociedade. Essa 

associação se expandiu por todos os estados brasileiros, influenciando a criação de 

outras associações, bem como a produção de um conceito sobre as pessoas com 

TEA.  

Salienta-se que, com a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 200113, que assegura 

proteção e os direitos de pessoas com transtornos mentais e, simultaneamente, 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental, tornando-o uma política de 

Estado, toda a rede de serviços sofre alteração e são implantados os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) como principais estratégias de cuidado (OLIVEIRA et al., 

2017). 

Simultaneamente à construção dos primeiros CAPSi, determinadas 

associações, como a AMA-SP, foram conquistando maior protagonismo nos 

campos político, assistencial e técnico, em uma época que ainda apresentava 

grande escassez de recursos públicos para o cuidado de autistas. (OLIVEIRA 

et al., 2017, p. 710) 

Existem muitas outras associações14 que defendem a mesma causa e utilizam 

seus sites/redes sociais para promover debates, disseminar informações e conteúdos 

sobre TEA. Um exemplo é a Casa de Brincar, que utiliza o “Canal Autismo” para 

promover debates sobre temáticas como o capacitismo15, que se caracteriza pelo ato 

de diminuir/desvalorizar uma pessoa autista, considerando-a incapaz em 

determinados aspectos atrelados a produtividade do mercado de trabalho. 

Controvertidamente, a maioria das publicações abordam o diagnóstico do TEA 

durante a infância. No entanto, o capacitismo impacta diretamente os adultos 

autistas. E esse é o público alvo do canal da Casa do Brincar.  

Ao pensarmos em bom programa educacional para adultos, ter em mente a 

promoção de: habilidades de comunicação, sociais, emocionais, cognitivas e 

                                                 

13 Produzida como resultante do Movimento de Reforma psiquiátrica de 1980 no Brasil (OLIVEIRA et al, 2017), 
14 Associação Brasileira de Autismo (ABRA), Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com 
Autismo (ABRAÇA), Fundação Mundo Azul, Casa de Brincar etc. 
15 [...] capacidade/deficiência são históricas e socialmente construídas. [...] o termo compulsory able-bodiedness, 
cuja tradução em português de able-bodied é apto, faz referência à condição de um corpo apto e fisicamente capaz 
(...). Em linhas gerais, dependendo do contexto das frases usadas com este termo, poder-se-ia traduzir como 
corpos sãos, hábeis, aptos, capazes ou sem deficiência. Entretanto, ao invés de “aptonormatividade”, considero 
corponormatividade uma tradução mais inteligível para o sentido de able-bodiedness em português. Assim, por 
convenção, adotarei corpos capazes, ao invés de corpos aptos. Essa distinção etimológica é necessária para o 
acionamento da categoria capacitismo, materializada através de atitudes preconceituosas que hierarquizam 
sujeitos em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Com base no 
capacitismo discriminam-se pessoas com deficiência (MELLO, 2016, p. 3266).  
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também as vocacionais — investirmos de forma positiva em áreas como 

atenção, memória e funções executivas. Proporcionar flexibilidade na 

formação, pode fazer com que adultos autistas desenvolvam melhor o 

controle de situações, encontrem soluções para reduzir o estresse e a 

ansiedade, sejam capazes de melhor generalizar, desenvolver ou aumentar 

empatia, lidar com as emoções, ter mais autoestima, entre outros. (...) 

Autistas apresentam potenciais que por vezes nem sequer imaginamos, isso 

se dá por colocarmos mais foco às limitações do que às possibilidades, a 

nossa visão limitada aliada por vezes à nossa inércia, faz com que 

desprezemos imensas capacidades (CANAL AUTISMO, 2019). 

Os argumentos enfatizados pelo Canal Autismo denunciam a necessidade de 

mudar o foco da ação educacional para o desenvolvimento das potencialidades da 

pessoa autista, para possibilitar sua inserção no mercado de trabalho e inclusão social 

de uma maneira geral.  

Tais argumentos por uma maior participação social das pessoas com TEA, 

parecem sintonizadas com a Lei nº 12.764 (Lei Berenice Piana), sancionada em 2012, 

que institui a Política Nacional de Proteção Dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Essa normativa, que 

dispõe sobre o direito à educação e ao ensino profissionalizante, reforça temáticas 

que estão presentes na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quando estabelecem que é dever do Estado garantir a todos o 

atendimento especializado na rede regular de ensino. Contudo, Danyele de Oliveira 

reforça que em relação ao direito à educação, pode-se perceber um contrapondo: 

(...) para que um responsável consiga este especialista precisam entrar com 

um procedimento administrativo para fazer valer seus direitos, além do mais, 

o ordenamento jurídico brasileiro garante a criança uma assistência 

satisfatória, também assegura os seus encarregados responsáveis daquela 

pessoa. 

Infelizmente, por diversas vezes lhe são negadas essas garantias dispostas 

em razão da ineficácia. O acesso à educação é um direito fundamental a 

pessoa, no entanto, aos autistas (...) não ocorre desta maneira (OLIVEIRA, 

2019, Online). 

Articulada com o art. 227, da Constituição Federal, ainda argumenta: 

(...) está disposta na Carta Magna que esses indivíduos possuem essa 

garantia constitucional da educação, de forma que lhe traga um avanço 

positivo no seu diagnóstico, no presente tema, ao transtorno espectro autista, 

pois ao invés disto, com a ineficácia escolar, sem o acompanhamento 

específico, não terão o mesmo rendimento dos demais e, fora o atraso mental 

https://www.canalautismo.com.br/004/a-educacao-de-pessoas-adultas-com-autismo/
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do portador acarretando prejuízos a diversas áreas de sua vida, como 

exemplo, não conseguir entrar no mercado do trabalho por razões da falta de 

acompanhamento escolar ou quando fornecido por um profissional que não 

seja especializado na ABA (OLIVEIRA, 2019, Online). 

Em sintonia com tais legislações, muitos são os estudiosos sobre o tema que 

defendem maior inclusão e, simultaneamente, desenvolvem estudos sobre o TEA para 

que se conheça mais sobre a síndrome. Para o campo educacional, que se propõe 

inclusivo, esses estudos contribuem com saberes que favorecem o processo ensino-

aprendizagem para pessoas com TEA, possibilitando a compreensão das diferenças, 

promovendo ações de sociabilização e evitando problemas como bullying no meio 

escolar. Tal importância pode ser observada no argumento trazido pela ativista 

ambiental Greta Thumberg, já citada anteriormente neste artigo: 

"O autismo, assim como outras condições não é uma "dádiva". Para a maioria 

de nós é uma luta sem fim contra escolas, trabalhos e bullying. Mas, nas 

circunstâncias corretas e com o suporte correto, ele PODE ser um 

superpoder. Eu tive meu quinhão de depressão, alienação, ansiedade e 

desordem. Mas sem meu diagnóstico, eu nunca teria começado a greve 

escolar. Porque daí eu seria como todo mundo." (…) "Nossas sociedades 

precisam mudar e precisamos de pessoas que pensem fora da caixa e 

precisamos começar a cuidar um dos outros. E abraçar nossas diferenças". 

(UNITEA, 2019, online). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de rastreamento de controvérsias desenvolvido nos possibilitou a 

construção de um relato que demonstra forte instabilidade no que tange a produção 

coletiva da pessoa com TEA. Se por um lado temos importantes mediadores e grupos 

a argumentar por uma realidade mais inclusiva em diferentes dimensões, por outro, 

significativas são as mediações que demonstram resistências a circulação dessa 

abordagem inclusivista. 
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RESUMO 

O presente artigo trata de parte do projeto de iniciação científica realizada em 2020 

no Centro Universitário de Volta Redonda, com alunos dos cursos de Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda, orientado pela professora Stella Arantes Aragão, no âmbito 

das pesquisas sobre cultura, mídia e comunicação, especificamente no que se refere 

à atuação de movimentos sociais e suas implicações na comunicação social. A 

presente pesquisa se utiliza do método de análise do discurso e conta com a 

execução da análise em quatro veículos de comunicação nacionais e internacionais, 

da grande mídia e de circulação independente, tratando especialmente das revoltas 

que ocorreram em 2019 no Chile. 

Palavra chave: Análise do discurso. Chile. Movimentos sociais. 

1 INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa trata das questões referentes ao discurso midiático sobre 

as revoltas populares que ocorrem na América Latina. A pesquisa tem como objeto 

escolhido um tema extremamente amplo, principalmente por conta de uma série de 

instabilidades sociais, econômicas e culturais que fizeram eclodir novas revoltas na 

América Latina. Assim, decidiu-se que a pesquisa de iniciação científica que 

fundamenta o presente artigo seria recortada e dividida em etapas que pudessem 

padronizar um método específico para análise das diversas experiências do que aqui 

se chamou de “cataclismo latino-americano”, em clara referência ao fenômeno da 

“primavera árabe” no início da segunda década dos anos 2000.  

Trata-se, portanto, de uma pesquisa com análise de discurso dos veículos de 

comunicação da grande imprensa e de veículos independentes no que se refere 

especificamente ao contexto das revoltas chilenas em 2019. A estrutura das revoltas 

mailto:aragaostella@gmail.com
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populares tem cada vez mais participação das redes sociais on-line, como bem 

salienta Manuel Castells (2013) quando trata das redes de indignação e esperança 

que se formam na era da internet, ainda que em um contraponto claro com as ideias 

trazidas por Moretzsohn (2017) possam demonstrar o contrário (a partir de uma 

persperctiva crítica). 

2 METODOLOGIA 

A metodologia escolhida para a pesquisa, conforme inicialmente proposto, foi 

a análise de discurso de veículos da grande imprensa, dita hegemônica, e de veículos 

alternativos e independentes. O intuito da utilização do método da análise de discurso 

é a comparação das duas linhas editoriais. Para o caso específico do Chile em 2019, 

as redes de veiculação de informação escolhidas foram Mídia Ninja (Brasil), Redfish 

(Rússia), The New York Times (EUA) e Folha de São Paulo (Brasil).  

Todo conteúdo analisado ou a ser analisado está disponível na internet e pode 

ser acessado por todos. Os veículos de comunicação em língua estrangeira foram 

traduzidos pela equipe de pesquisa. Foram escolhidas duas matérias sobre as 

revoltas populares do Chile de cada veículo de comunicação. 

Como forma de tentar compreender os sentidos colocados textualmente frente 

o mesmo acontecimento, utiliza-se, aqui, a análise de discurso como método de 

análise dos títulos das notícias que figuram como objeto de análise. Os veículos de 

comunicação escolhidos fazem parte da escolha metodológica de comparar dois 

pares de mídias que produzem discursos dentro das mídias tradicionais e na chamada 

mídia alternativa, recentemente desenvolvida na sociedade. Assim, Redfish e Mídia 

Ninja são as mídias independentes e Folha de São Paulo e The New York Times são 

as mídias mais tradicionais.  

É importante ressaltar que a análise de discurso aqui realizada terá seus limites 

apenas nos textos que compõe o lead de cada uma das notícias. Assim, o método da 

análise de discurso pode ser explicado melhor nas palavras de Eni Orlandi (2005): 

Fatos vividos reclamam sentidos e os sujeitos se movem entre o real da 

língua e o da história, entre o acaso e a necessidade, o jogo e a regra, 

produzindo gestos de interpretação. De seu lado, o analista encontra, no 

texto, as pistas dos gestos de interpretação, que se tecem na historicidade. 
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Pelo seu trabalho de análise, pelo dispositivo que constrói, considerando os 

processos discursivos, ele pode explicitar o modo de constituição dos 

sujeitos e de produção dos sentidos. Passa da superfície linguística (corpus 

bruto, textos) para o objeto discursivo e deste para o processo discursivo. 

Isto resulta, para o analista com seu dispositivo, em mostrar o trabalho da 

ideologia. Em outras palavras, é trabalhando essas etapas de análise que ele 

observa os efeitos da língua na ideologia e a materialização desta na língua. 

Ou, o que, do ponto de vista do analista, é o mesmo: é assim que ele apreende 

a historicidade do texto (p. 68). 

Assim, a análise de discurso tem como objetivo último a compreensão do 

discurso, principalmente no que se refere à constituição dos sujeitos e da sua própria 

construção de sentidos. Na comparação de dois polos distintos de produção de 

informação, como é o caso do recorte aqui proposto, a questão ideológica é algo que 

precisa, também, ser processado a partir de análise do discurso.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Cabe, inicialmente, a apresentação das mídias que foram escolhidas, já que 

partimos inicialmente da compreensão da construção do discurso como algo que se 

constitui de sujeitos e ideologias. Assim, temos: 

3. Redfish é uma rede de criação de conteúdo alternativa, com múltiplos 

prêmios internacionais, que se preocupa com lutas no mundo afora que 

envolvam pessoas em situações de risco e marginalizadas. A rede cria 

conteúdo a partir de documentários, postagens e imagens a partir de 

colaborações em diversos países, de diversos profissionais, que trabalham 

para contribuir com a produção de informação de forma independente e 

alternativa aos grandes veículos de comunicação, sobretudo aqueles que 

compactuam com a ordem econômica capitalista vigente.  

4. The New York Times é um veículo de grande circulação mundialmente, 

que está na ativa desde 1851. É um jornal estadunidense, ou seja, dos Estados 

Unidos da América, mas que tem capacidade para produzir conteúdo e de se 

fazer presente mundialmente.  

5. A Folha de São Paulo é o veículo com maior capacidade de circulação 

no Brasil, segundo pesquisas recentes. É editado na cidade de São Paulo e 
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possui também grande impacto enquanto veículo de informação em território 

brasileiro, para além da cidade e do estado de São Paulo.  

6. A Mídia Ninja ganha visibilidade no Brasil após as manifestações de 

2013, que ficaram conhecidas como as “Jornadas de Junho”, como uma 

alternativa à grande imprensa hegemônica no Brasil. A produção de conteúdo 

da rede é totalmente fundamentada na militância sociopolítica e atualmente 

possuem atuação em mais de 250 cidades no Brasil.  

No caso específico do Chile em 2019, escolhemos as seguintes matérias para 

compor a análise aqui proposta: 

1. “Chile awakens: the end of the neoliberal “miracle”; vídeo publicado em 

11 de dezembro de 2019 nas mídias digitais da Redfish16; 

2. “A crise no Chile é mais profunda que apenas o aumento da passagem”, 

matéria publicada em 24 de outubro de 2019 no sítio eletrônico da Mídia 

Ninja17; 

3. “‘Chile Woke Up’: Dictatorship’s Legacy of Inequality Triggers Mass 

Protests”, publicado dia 3 de novembro de 2019 na plataforma digital de 

notícias do The New York Times18; 

4. “Protestos no Chile reforçam insatisfação da população com aumento 

de tarifas”, publicado no dia 22 de outubro de 2019 na plataforma digital 

de notícias da Folha de São Paulo19. 

Os textos que fazem parte da análise são, portanto, esses que se apresentam 

no chamado lead de cada uma das notícias. O lead é o texto que compõe a 

“manchete” do que está sendo noticiado.  

Na primeira construção discursiva analisada, o texto faz menção ao fato de que 

os protestos que ocorriam no território chileno faziam parte de um grande “despertar” 

                                                 

16 Disponível em: <https://redfish.media/chile-awakens-the-end-of-the-neoliberal-miracle/>. Acesso em 06 de julho 

de 2021. 
17 Disponível em: https://midianinja.org/news/a-crise-no-chile-e-mais-profunda-que-apenas-o-aumento-da-

passagem/>. Acesso em 06 de julho de 2021. 
18  Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/11/03/world/americas/chile-protests.html>. Acesso em 06 de 

julho de 2021. 
19 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/protestos-no-chile-reforcam-insatisfacao-da-

populacao-com-aumento-de-tarifas.shtml>. Acesso em 06 de julho de 2021. 
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do país e figuravam como um período de finalização do “milagre” neoliberal. É 

importante ressaltar o uso das aspas para se referenciar ao período de neoliberalismo 

adotado pelo estado chileno, já que este país foi tido como um laboratório para as 

experiências neoliberais que, posteriormente, afetariam outros países da América 

Latina.  

Na segunda notícia, o título chama o que ocorre no território chileno de “crise” 

e aponta para causas para além do simples aumento das passagens. É importante 

analisarmos o aumento das passagens como um elemento que, por si só, já restringe 

a circulação dos sujeitos e acaba por inviabilizar o acesso das pessoas às instituições 

do Estado, já que o transporte público é algo essencial para que a população consiga 

acessar as instituições de saúde, segurança, educação, justiça e lazer. Nesta matéria, 

a menção feita à crise a relaciona diretamente com outras justificativas que iriam além 

dessa questão do transporte público (situação muito parecida com as experiências 

dos acontecimentos das “Jornadas de Junho”, em 2013, aqui no Brasil).  

A terceira produção discursiva também faz referência ao “despertar” da 

população chilena, mas faz uma relação não ao período de neoliberalização do país, 

mas sim da herança do período ditatorial vivido nos anos 80 no Chile, sobre o 

comando de Augusto Pinochet. É importante ressaltar o uso das expressões “legado 

ditatorial” e “protestos em massa”. A primeira expressão faz referência às possíveis 

heranças que restam no país após a dura ditadura de Pinochet, e a segunda chama os 

acontecimentos de “protestos em massa”, termo que se diferencia de 

“manifestações”, “atos” e “passeatas”.  

A quarta e última notícia faz uso do termo “protestos” relacionado 

exclusivamente ao aumento das passagens. O conteúdo discursivo da notícia da 

Folha de São Paulo é a mais curta e com menos significado, porém, a própria ausência 

de significação da mensagem pode representar uma quantidade de ideologia maior 

no conteúdo do discurso. 

Importante ressaltar que a pesquisa ainda não está integralmente finalizada, 

sendo que outros resultados podem surgir, sobretudo na comparação entre 

experiências com outros países.  
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4 CONCLUSÃO  

As diferentes motivações utilizadas nas construções discursivas são 

mensagens repletas de significados e significantes que representam não apenas a 

visão ideológica daquele acontecimento, mas boa parte daquilo que constitui o 

próprio meio de mensagem e os sujeitos envolvidos. Nesse sentido, é sempre 

importante a análise minuciosa dos conteúdos discursivos produzidos pelos 

diferentes aparelhos de produção e veiculação de informações na sociedade, já que 

esse tipo de movimento motiva e incentiva a capacidade crítica da produção de 

informação social.  

É nessa tarefa de análise que se encontra, justificadamente, uma constante 

construção de deliberação do papel da indústria da informação na produção de uma 

esfera pública harmônica, consciente do seu papel ideológico. A pesquisa científica 

no campo comunicacional se faz essencial para sempre repensar as estruturas que 

organizam e difundem as informações em larga escala.  
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RESUMO 

O objeto de estudo desta pesquisa é a representatividade feminina no Poder 

Judiciário, mais precisamente em seus órgãos superiores, e como os cargos de 

agentes da justiça e operadores do direito tem em sua composição uma maioria 

masculina. A metodologia usada na elaboração deste artigo é qualitativa e 

quantitativa e os métodos e técnicas de pesquisa utilizada são a análise documental 

e de dados quantitativos. O objetivo desse trabalho é observar a representatividade 

feminina negra entre os cargos de liderança da Justiça no Brasil abordando a 

mudança na esfera estadual após a Resolução nº 203/2015 que dispõe sobre a 

reserva de 20% (vinte por cento) a pessoas negras para concursos de ingresso a 

magistratura. Pretende-se compreender o que limitaria a chegada das mulheres 

negras de forma efetiva aos cargos de poder decisório, bem como tratar do racismo 

estrutural intrinsicamente ligado a este. Esta pesquisa contribui para a busca de 

soluções a fim de viabilizar ações e fortalecer políticas públicas aplicáveis à 

promoção da igualdade de gênero, bem como representatividade negra em cargos do 

Judiciário. 

Palavras-chave: Representatividade Feminina Negra. Poder Judiciário. Cargos de 

liderança. Racismo Estrutural. 

1 INTRODUÇÃO  

O presente estudo busca analisar a representatividade feminina de mulheres 

negras no Poder Judiciário, através de um estudo analítico. O objetivo dessa pesquisa 

é demonstrar a invisibilidade de mulheres negras nos cargos de magistratura, 

servidoras e colaboradoras e a falta de políticas públicas que viabilizem a igualdade 

de gênero nos cargos de tomada de decisão.  
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A partir de dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, buscamos 

demonstrar a relação do racismo estrutural e a baixa representatividade negra no 

Poder Judiciário. Além disso, evidenciamos a lacuna de dados que diferenciem a 

representatividade masculina negra da feminina negra, a fim de evidenciar a 

necessidade de políticas públicas que visem a igualdade de gênero e a igualdade 

racial na esfera jurídica brasileira.  

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo será realizada uma pesquisa 

bibliográfica embasada em informações obtidas em fontes da literatura 

especializada, artigos científicos, artigos eletrônicos dispostos em sites de busca 

especializada, privilegiando plataformas acadêmicas que hospedem publicações 

acadêmico-científicas, sendo que o método empregado será o hipotético-dedutivo, 

iniciando pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos. Assim, tendo como base 

a estruturação metodológica ajustada à revisão de literatura, o estudo trará uma 

abordagem qualitativa, descritiva e narrativa. Também faremos uso de dados 

estatísticos dispostos em pesquisas realizadas por entidades competentes. 

3 MULHERES E O JUDICIÁRIO: REPRESENTATIVIDADE FEMININA NEGRA 

A sociedade brasileira é marcada por desigualdades que estão intrinsicamente 

refletidas na composição de instituições de poder, o que não seria diferente dentro do 

Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça elaborou em 2019 o “Diagnóstico 

da participação feminina no Poder Judiciário”, em que resultou na pesquisa que o 

Poder Judiciário brasileiro é composto em sua maioria por magistrados do sexo 

masculino, com apenas 38,8% de magistradas em atividade. A participação feminina 

na magistratura é ainda menor se considerar os magistrados que atuaram nos últimos 

10 anos, com 37,6%, deve-se ressaltar que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 78 

 

 

e Estatística (IBGE)1, no mesmo ano da pesquisa do CNJ a população brasileira é 

formada por 51,8% pessoas do sexo feminino e 48,2% pessoas do sexo masculino. 

Figura 1: Percentual de Magistradas, Servidoras e funções ocupadas por servidoras 

no Poder Judiciário. 

 

Fonte: (CNJ, 2018) 

Essa desigualdade é ainda mais evidenciada ao falarmos de mulheres negras. 

Em 2014 foi realizado o Censo do Poder Judiciário, sendo este o mais recente dado 

de pesquisa quanto à distinção de raça na magistratura brasileira. Neste Censo, as 

mulheres na magistratura correspondiam ao percentual de 39,5%, e apenas 15,6% 

correspondiam aos magistrados pretos e pardos. Apesar da omissão relativa à 

representatividade das juízas negras, não trazendo especificadamente seus dados, é 

possível concluir que sua representação no Judiciário é pequena. 

A Mestra em Ciências Jurídicas, Raíza Feitosa Gomes buscou depreender em 

seu estudo o porquê dessa disparidade em que a população negra está inserida. 

A escravidão das pessoas negras no Brasil perdurou por mais de 350 anos e 

as marcas profundas desse período repercutem até hoje. Após a abolição, as 

pessoas negras não foram amparadas pelo Estado, não houve políticas 

públicas que permitissem de fato a sua integração. Assim, o racismo 

atravessa a sociedade brasileira de forma drástica, permeando as mais 

                                                 

1 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua 2012-2019. 
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diversas esferas cotidianamente. A ideia de raça foi utilizada para que as 

relações sociais fossem estabelecidas através da dominação e para que as 

identidades raciais fossem hierarquizadas, determinando lugares e papeis 

sociais em diversos âmbitos, inclusive na divisão do trabalho no mundo 

capitalista. Essa noção de raça segue desumanizando aqueles e aquelas que 

não se encaixam no padrão eurocêntrico. Nesse sentido, as mulheres negras, 

por serem mulheres e por serem negras, não se enquadram nesse modelo 

eurocêntrico, sendo desumanizadas ao longo do tempo (GOMES, 2018, p. 9). 

Inviabilizar o segmento de mulheres negras como categoria avaliativa no Censo 

de 2014 ou então no diagnóstico de representação feminina de 2019 apenas deixa em 

evidência o que Gomes trata como a “desumanização daqueles que não se encaixam 

no modelo eurocêntrico hierarquizado” (GOMES, 2018). E esse quadro social 

evidencia a necessidade de um reconhecimento ao se considerar a subordinação dos 

marcadores de gênero e raça, como fator necessário para compreendermos o 

funcionamento das instituições públicas, e a sua realidade social. A professora Ana 

Paula Sciammarella traz em sua obra uma importante reflexão sobre o afastamento 

das mulheres dos cargos de tomada de decisões e poder e como isso inviabiliza ainda 

mais a chegada de mulheres a esses locais, problemática agravada nos casos de 

representatividade feminina negra.  

Além de ser uma questão de justiça e igualdade, é estruturante da própria 

democracia, o que pode beneficiar não só as mulheres, mas também toda a 

sociedade. Por essa razão, os estudos sobre mulher e política ganham 

importância, não por serem as mulheres dotadas de alguma especialidade, 

mas pelo fato de que elas são socialmente relegadas a um papel subalterno 

prejudicado pelas estruturas de poder. Além disso, a ausência de mulheres 

nesses espaços contribui para que se perpetuem as condições de seu próprio 

afastamento deles, reafirmando-se que a esfera pública – e especialmente os 

espaços de poder – são um território masculino. SCIAMMARELLA, 2020, p. 38). 

Logo o conhecimento e a publicidade dos dados referentes às mulheres negras 

que integram a magistratura é uma condição necessária para que se conheça o perfil 

do Poder Judiciário na integralidade e a ausência destes dados diz mais a respeito da 

realidade social neste ente do que um dado concretamente representado.  

4 O RACISMO ESTRUTURAL  

O racismo está presente em nosso cotidiano, seja de forma direta ou indireta, 

afetando todas as relações constantes em nossa sociedade. A história da nossa 
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sociedade moderna está intrinsecamente ligada a história das raças, moldando os 

alicerces da modelo social ao qual vivemos (ALMEIDA, 2019). 

Diariamente é trazida até nós a ideia de que o racismo seria um comportamento 

de indivíduos ou pessoas isoladas ao qual teriam atitudes em desacordo com o 

contrato social. Porém, A desigualdade racial nada mais é que a produção da 

homogeneidade de um grupo racial que, através do aparato institucional, impõe sua 

“supremacia”, neste sentido leciona Silvio de Almeida: 

Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as 

instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a 

desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas 

como “normais” em toda a sociedade. É o que geralmente acontece nos 

governos, empresas e escolas em que não há espaços ou mecanismos 

institucionais para tratar de conflitos raciais e sexuais. Nesse caso as 

relações do cotidiano no interior das instituições vão reproduzir as práticas 

sociais corriqueiras, dentre as quais o racismo, na forma de violência explícita 

ou de micro agressões – piadas, silenciamento, isolamento, etc. Enfim, sem 

nada fazer, toda instituição irá se tornar uma correia de transmissão de 

privilégios e violências racistas e sexistas (ALMEIDA, 2019, p.264). 

Portanto, o racismo se demonstra como componente do modelo social e se 

reproduz através das instituições que o perpetuam de forma estrutural, que assim 

transformam o racismo em regra social. 

5 RESOLUÇÃO CNJ Nº 203/2015 

O normativo do Conselho Nacional de Justiça dispõe em sua Resolução 

203/2015 sobre a reserva às pessoas negras, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% 

(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de 

cargos efetivos e de ingresso na magistratura. O CNJ realizou em 2020 um 

levantamento na pesquisa “Negros e negras no Poder Judiciário” cujos resultados ora 

apresentados se referem à situação de 89 tribunais, destes que responderam ao 

questionário, 33,7% (30 deles) informaram que lançam mão de outras iniciativas de 

promoção da igualdade racial para o quadro de pessoal de magistrados (as), 

servidores (as), colaboradores (as); enquanto 18% indicam uso de outros mecanismos 

de ação afirmativa para garantir acesso de pessoas negras a cargos no Poder 

Judiciário. 
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Figura 02: Iniciativas de promoção à igualdade racial. 

 

Fonte: (CNJ 2021) 

O indicativo quanto às aprovações de pessoas negras aprovadas no percentual 

imposto pela resolução, seja para a carreira de magistratura, seja para outros cargos 

efetivos do Poder Judiciário variam de 2% a 20% do total de aprovados (as) na esfera 

da Justiça Estadual. 

Figura 03: Quantidade de aprovados (as) e cotistas negros (as) aprovados nos 

concursos iniciados a partir da publicação da Resolução CNJ n. 203/2015, Justiça 

Estadual 

 

Fonte: (CNJ 2021) 

Apesar de o estudo ser denominado como “negros e negras” a ausência de 

dados referentes à aprovação de mulheres nos concursos após a resolução do CNJ 

novamente elucida a inviabilização do segmento de mulheres negras, considerando a 
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perspectiva do Judiciário brasileiro inequivocamente masculino e branco como 

representado em pesquisas anteriores.  

A ausência de magistradas negras ao longo da história da magistratura 

brasileira revela a inexistência da sociedade democrática, uma vez que não reflete 

todo o povo brasileiro. Um Judiciário que, como a figura 02 demonstra, não promove 

políticas para a promoção de igualdade racial (66,3%) distancia-se dos destinatários 

de suas decisões. 

6 CONCLUSÕES 

Embora a resolução CNJ Nº 203/2015 tenha apresentado seus resultados 

(após a implementação da política de cotas subiu a ocupação de pessoas negras de 

12% em 2013 para 21% em 2020), políticas e mecanismos de implementação para 

promover a inclusão racial e de gênero são necessárias para que tenhamos um 

Judiciário democrático e representativo. É necessário reforçar esses mecanismos em 

todas as esferas da justiça, bem como evidenciar a importância da representação 

destes dados da implementação da resolução, principalmente no que concerne sobre 

as mulheres, uma vez que poderemos saber quantas são, e em quais condições 

exercem sua jurisdição. Diante disso, será possível criar uma identidade e 

implementar as devidas políticas públicas. 
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RESUMO 

O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar a organização do Poder 

Legislativo Federal brasileiro, órgão responsável pela elaboração das leis federais no 

Brasil, que é exercido pelo Congresso Nacional, bem como a organização de suas 

duas casas legislativas. Incialmente apontamos o regime de governo democrático 

adotado pelo Brasil e como se dá seu exercício, além de como são eleitos os 

representantes do povo no Brasil, processo direcionado pelos sistemas eleitorais. 

Metodologicamente foi realizada análise documental. Como resultado será possível 

observar a importância do exercício da cidadania brasileira, através do exercício do 

sufrágio. 

Palavras-chave: Democracia. Voto. Cidadania. 

1 INTRODUÇÃO 

A democracia como regime de governo possui um papel fundamental no que 

tange à autonomia político-social de uma sociedade. Um governo que dá ao povo o 

poder de eleger quem irá os representar na esfera política, bem como a oportunidade 

de agir por si só, respeitados os limites constitucionais, garante a autonomia de 

Estado, visando à preservação dos direitos fundamentais da população. É de suma 

importância em uma sociedade civil que o povo detenha o poder de exercer seus 

direitos individuais de forma livre, e que possa escolher representantes que garantam 

a ele o acesso aos direitos sociais e políticos, de forma digna, assegurando assim o 

exercício da cidadania. 

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo demonstrar como se dá a 

organização do Poder Legislativo Federal brasileiro, exercido pelo Congresso 

Nacional, órgão responsável pela criação das leis a âmbito Federal, sob a análise do 

mailto:corahisae@hotmail.com
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funcionamento de suas duas casas legislativas e os sistemas eleitorais utilizados 

para determinar sua composição. 

Inicialmente demonstramos como se dá o exercício da democracia brasileira e 

suas características, bem como o procedimento dos sistemas eleitorais que 

direcionam as eleições para o Congresso nacional, sendo o majoritário simples 

utilizado para as eleições do Senado Federal e, o sistema proporcional utilizado para 

a Câmara dos Deputados. Por fim, demonstramos a organização de cada casa 

legislativa do Congresso Nacional, a fim de compreender a organização legislativa 

federal brasileira e sua importância para o exercício da democracia. 

2 METODOLOGIA 

Metodologicamente foi feita pesquisa de análise documental, através de dados 

de livros e artigos científicos.  

3 O PODER LEGISLATIVO FEDERAL BRASILEIRO 

O Brasil assume o regime de governo democrático, sendo este resguardado 

como princípio constitucional nos termos da CF/88 art. 34, VII, alínea a. 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 

para: [...] VII - assegurar a observância dos seguintes princípios 

constitucionais: [...] a) forma republicana, sistema representativo e regime 

democrático (BRASIL, 1988). 

Dessa forma, o que prevalece ao exercício do governo é a voz da maioria do 

povo, respeitadas as minorias.  

O governo democrático pode ser exercido de forma direta pelo povo, ou seja, 

sem a necessidade de representantes de sua deliberação, ou de forma indireta, na 

qual todas as manifestações do povo se dão através de representantes eleitos.  

Conforme dispõe a CF/88 no art. 1º, §ú “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, a democracia em vigor no Brasil é a 

semidireta, pois o exercício do poder pelo povo se dá através de instrumentos de 

deliberação direta, o plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos da CF/88, e, 
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também, através de mecanismos que fazem com que a soberania popular seja 

exercida por meio de representantes eleitos (CHIMENTI, 2019). 

Da mesma maneira, a cidadania, para o direito eleitoral, significa a prerrogativa 

de os cidadãos exercerem os direitos políticos, podendo se dar de forma ativa, através 

do direito de escolher os representantes, e de forma passiva, pelo direito de ser 

escolhido representante (CHIMENTI, 2019). Salienta-se a importância da participação 

política do cidadão, pois através dela é possível a ele manter a garantia de seus 

direitos fundamentais, bem como a soberania popular e uma democracia participativa 

(MITROFF, 2020).  

Assim, o direito do povo de manifestar sua vontade nas decisões do Estado é 

exercido através do sufrágio, instrumentalizado pelo voto; dessa forma, o Brasil adota 

o sufrágio universal, ou seja, não impõe restrições financeiras, de gênero ou religiosas 

ao direito de votar, bastando a capacidade civil e o cumprimento dos requisitos 

básicos estabelecidos na CF/88 (CHIMENTI, 2019), tais como a nacionalidade 

brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio 

eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Salienta-se que o 

alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e 

facultativos aos analfabetos, maiores de setenta anos e maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos (BRASIL, 1988). 

Desse modo, é importante que se compreenda como são eleitos os 

representantes do povo no Brasil, processo direcionado pelos sistemas eleitorais, que 

são sistemas organizacionais compostos de regras que determinam como serão 

realizadas as eleições em um país, bem como a contagem de votos suficientes para 

a constituição de mandatos eleitorais (GRAZZIOTIN et al. 2015).  

O sistema eleitoral majoritário é adotado, no Brasil, nas eleições para chefe do 

poder executivo, em todas as esferas, e para senador. Nesse sistema o candidato com 

mais votos é eleito, independente dos votos do partido ou coligação partidária, sendo 

que, para senador, é necessário, apenas, a maioria simples dos votos, ou seja, é eleito 

quem conseguir 50% (cinquenta por cento) dos votos, e para o chefe do poder 

executivo é eleito quem conseguir a maioria absoluta (50% + 1) dos votos (CHIMENTI, 

2019). 
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Já no sistema eleitoral proporcional de contagem dos votos, o número de 

eleitos é correspondente à proporção de votos obtidos pelo partido ou coligação, 

visando à representação tanto das maiorias quanto das minorias. É utilizado em 

eleições ao Poder Legislativo, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados 

distritais e deputados federais (GRAZZIOTIN et al. 2015).  

Além disso, em eleições proporcionais, o Brasil adota a lista de candidatura 

aberta, ou seja, o eleitorado vota nas candidaturas isoladamente; porém, o que conta 

é o quociente eleitoral de cada partido; dessa forma, quem possuir mais votos dentro 

da lista do partido ou coligação vai sendo eleito conforme o total de votos recebidos 

pelo partido (GRAZZIOTIN et al. 2015).  

Diferente da lista fechada, adotada por outros países, em que o eleitorado vota 

nos partidos políticos e estes determinam previamente, em uma lista disponível ao 

eleitorado, os candidatos que disputarão os cargos, com a prioridade de eleição aos 

primeiros. Após as eleições, os votos são contabilizados e as cadeiras são 

distribuídas entre os partidos proporcionalmente a quantidade de votos recebidos em 

suas listas. Salienta-se que, diferente da lista aberta, a lista fechada vincula 

diretamente o candidato ao partido, pois o eleitor vota no conjunto de candidatos 

expostos nas listas dos partidos políticos. Destaca-se que tal sistema dá maior 

liberdade aos partidos em inserir candidatas mulheres nas listas, de forma a reduzir a 

desigualdade de gênero na política (INTELIGOV, 2019). 

Quanto ao Congresso Nacional brasileiro, é importante compreender que o 

Brasil organiza as atribuições e funções do Estado de forma fragmentada aos três 

Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, que são independentes e harmônicos 

entre si, conforme dispõe o art. 2º da CF/88 (BRASIL, 1988). 

O Poder Legislativo, de que versa o objeto de estudo, é um órgão colegiado que 

estabelece as leis do Estado, possui a função típica de legislar, e a atípica de 

fiscalização, sendo que ao processo legislativo compreende a elaboração de 

emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 

medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, nos termos do art. 59 CF/88 

(BRASIL, 1988). 

Na esfera Federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 

sendo este bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
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sendo que a Câmara é composta por representantes do povo, enquanto o Senado por 

representantes dos Estados e do Distrito Federal (BRASIL, 1988). 

Conforme dispõe art. 46 da CF/88, cada estado elegerá três senadores, com o 

mandato de oito anos; além disso, as eleições ao Senado Federal utilizam o sistema 

eleitoral majoritário simples, e ocorrem de quatro em quatro anos, seguindo a regra 

de alternância de 1/3 e 2/3, devido ao mandato de oito anos (BRASIL, 1988). 

Já no âmbito da Câmara dos Deputados, conforme dispõe o art. 45 CF/88, o 

número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito 

Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, 

procedendo-se os ajustes necessários, no ano anterior às eleições, sendo atualmente 

disponíveis 513 cadeiras. As eleições à Casa Legislativa seguem o sistema 

proporcional e ocorrem, também, a cada quatro anos, com a renovação total (BRASIL, 

1988). 

É importante ressaltar a grande relevância do Congresso Nacional, pois este 

constitui-se como o principal órgão da democracia representativa no Brasil, aquele 

que melhor representa a vontade dos cidadãos, pois todos os seus membros são 

escolhidos por eleição direta.  

4 CONCLUSÃO 

Dessa forma, da análise referente ao regime de governo democrático, bem 

como dos sistemas eleitorais que direcionam a escolha dos representantes políticos 

no Brasil, da organização do poder Legislativo Federal brasileiro, e a composição de 

suas casas, foi possível observar, como resultado da pesquisa, a importância do 

Congresso Nacional, órgão inteiramente formado por representantes escolhidos pelo 

povo através do sufrágio, no processo das eleições, e local onde é formalizado o 

processo de criação das leis que irão proteger e garantir o acesso da população aos 

seus direitos fundamentais. 

De tal modo, a participação da população brasileira na política é de extrema 

relevância, bem como seu engajamento no processo de escolha dos representantes, 

fortalecendo assim o regime de governo democrático, a fim de manter a soberania 
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popular, bem como o exercício pleno da cidadania e o mais importante, a garantia dos 

direitos fundamentais. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a regulamentação da escala 12x36 na 

Consolidação das Leis do Trabalho, compreendendo se a legislação condiz com os 

impactos desse tipo de jornada de trabalho na saúde do trabalhador. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa do tipo exploratória em que as conclusões foram alcançadas 

por análises e percepções em uma abordagem qualitativa, foram lidos artigos 

científicos publicados em revistas específicas, doutrinas jurídicas e as legislações 

pertinentes ao tema. Com isso, foi possível concluir que de fato o legislador não 

observou os impactos na saúde do trabalhador ao regulamentar a escala 12x36, 

contrariando a própria legislação trabalhista no que diz respeito às jornadas de 

trabalho.  

Palavras-chave: Jornada de trabalho. Regime de plantão. Escala 12x36. Reforma 

trabalhista. Saúde do trabalhador. 

1 INTRODUÇÃO  

A Reforma Trabalhista de 2017 trouxe um novo paradigma ao Direito do 

Trabalho. Dentre as inovações trazidas pelo legislador está a regulamentação da 

escala 12x36, um tipo de jornada de trabalho que pode trazer malefícios à saúde do 

empregado. 

Isto posto, o presente artigo tem como objetivo principal estudar a 

regulamentação para compreender se os impactos na saúde do trabalhador foram ou 

não contornados.  

A hipótese foi de que o legislador foi patronal ao escrever as estipulações, de 

modo que a escala 12x36 traz sérios riscos à saúde dos empregados Brasil afora, de 

modo que deve ser revista a regulamentação.   
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Na estruturação do artigo, primeiro será compreendido o que é jornada de 

trabalho para então compreender como funciona o regime de plantão. Com a 

compreensão técnica e jurídica dos institutos, será possível fazer uma arguição crítica 

sobre o tema, para finalmente tirar as conclusões de todo o estudado.   

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi a da pesquisa exploratória em 

uma abordagem qualitativa. Foram realizadas análises de artigos, livros e leis para 

alcanças as conclusões através das percepções ora demonstradas.  

3 DA JORNADA DE TRABALHO 

É cediço que jornada de trabalho diz respeito ao lapso temporal em que o 

empregado está à disposição do empregador, executando ou não o seu labor. Sua 

definição tem azo no artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

observemos: “Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, 

salvo disposição especial expressamente consignada.” 

Como bem explica a professora Adriana Calvo (2021, p. 430), o termo “jornada” 

tem significado etimológico no italiano giorno que significa “dia”. Trata-se de um 

gênero da duração de trabalho, que engloba todo o tempo relativo à vigência do 

contrato de trabalho. 

Destarte, a jornada nada mais é do que o lapso temporal dentro do contrato de 

trabalho em que o empregado está efetivamente trabalhando, ainda que a disposição 

do trabalhador.  

Este instituto tem importância ímpar para o Direito do Trabalho, afinal, o tempo 

de labor impacta diversas facetas dos direitos trabalhistas, além de dizer respeito de 

um importante aspecto da saúde do trabalhador.  

As necessidades fisiológicas e sociais do ser humano impõe um limite à 

jornada de trabalho. Na defesa da Dignidade da Pessoa Humana regras devem ser 

respeitadas, afina, a produção está longe de preponderar ao bem-estar as pessoas; na 
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realidade o produtivíssimo deveria ser repensado tendo em vista sua nocividade na 

acepção genérica do termo.  

Isto posto, adianta-se que a Reforma Trabalhista de 2017 regulou a jornada 

12x36, em que, em termo simples, o trabalhador labora um dia e folga noutro. A 

jornada dilatada no dia de labor claramente representa uma excepcionalidade que 

deve ser observada, afinal, tal jornada apresenta sim bônus à sociedade e até ao 

empregado, por vezes. 

A partir do entendimento do instituto da jornada de trabalho, passar-se-á a 

compreender importantes aspectos da jornada 12x36. 

4 A JORNADA 12X36 

Somente em 1919, na primeira convenção da OIT, ficou estabelecido que os 

países deveriam estabelecer jornadas de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Até 

então, o comum eram jornadas de 12 a 16 horas por dia, principalmente para mulheres 

e menores. No Brasil, o primeiro Decreto limitando a jornada para 8 horas entrou em 

vigor apenas em 1932 (CALVO, 2021, P. 429).  

Embora exista a convenção de que a jornada tem duração máxima de 8 horas 

diárias, assim sobrariam 8 horas para o sono do empregado e mais 8 horas para o 

lazer, existem atividades em existe a necessidade de uma jornada mais extensa como 

a de 12x36 horas. 

Também chamada e “regime de plantão”, a jornada 12x36 é bem comum em 

hospitais e outras atividades que necessitam de profissionais ativos initerruptamente. 

O plantão garante a atividade com menos funcionários e, para compensar o desgaste 

da longa jornada, o empregado também tem um período de descanso estendido. 

Antes da Reforma Trabalhista de 2017 este regime não era regulado 

legalmente, mas era aceito pela jurisprudência desde que pactuada mediante 

negociação coletiva. Esta realidade mudou, contudo, com as mudanças trazidas pelo 

legislador em 2017, é o que explica o doutrinador Ricardo Resende (2021, p.461), in 

verbis: 

Não obstante tal prática seja bastante questionada, a jurisprudência a vinha 

aceitando há muito tempo, desde que pactuada mediante negociação 

coletiva. O grande problema é que a Reforma Trabalhista de 2017 subverteu 
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completamente a lógica protetiva do Direito do Trabalho e estabeleceu 

possibilidade ampla de instituição do regime de compensação 12x36 que, até 

então, era considerado excepcional pela jurisprudência. 

Destarte, tornou-se muito mais fácil adotar o regime de plantão a partir da 

redação do artigo 59-A da CLT. Resende é assertivo ao questionar esta facilitação, 

afinal, as negociações coletivas são uma forte arma dos trabalhadores, que se tornam 

muito mais vulneráveis individualmente.  

Cita-se o artigo 59-A da CLT:  

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado 

às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas 

por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados 

os intervalos para repouso e alimentação. 

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto 

no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso 

semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados 

compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando 

houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação (grifo 

nosso). 

A partir da Reforma Trabalhista de 2017 um simples acordo escrito é capaz de 

instituir a jornada 12x36. Ao passo que esta pode ser uma estipulação danosa ao 

empregado, questiona-se se tal liberdade individual não poderia converter-se em 

constrangimentos patronais e prejuízos à empregados.  

Contudo, há uma questão ainda mais problemática, que é a do trabalho 

insalubre.  

O artigo 189 da CLT define que as atividades que expõem os empregados a 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites normais de salubridade, são configuradas 

atividades insalubres, e possui tratamento diferenciado pelas leis trabalhistas. Dentre 

estas diferenciações há a do artigo 60 da CLT, que determina que para haver a 

prorrogação da jornada destas atividades há a necessidade de autorização do órgão 

competente, ou seja, qualquer prorrogação de jornada em atividade insalubre só 

poderá dar-se mediante licença prévia do Ministério do Trabalho. 

Malgrado o caput do artigo supramencionado tenha se preocupado com 

prorrogações incidentais nessas atividades insalubres, seu parágrafo único traz uma 

exceção  contraditória, cita-se o artigo 60 da CLT:  
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Art. 60, CLT. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes 

dos quadros mencionados no capítulo "Da Segurança e da Medicina do 

Trabalho”, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser 

acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria 

de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários 

exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer 

diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, 

estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. 

Parágrafo único.  Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 

doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso 

(grifo nosso) 

Assim, o estabelecimento da jornada 12x36 em atividades insalubres não 

necessitam de nenhuma licença do Ministério do Trabalho, ou seja, possui uma 

proteção menor do que os casos previstos no caput do artigo.  

Questiona-se, enfim, os reflexos do regime de plantão na saúde do empregado, 

colocando em xeque, até mesmo, sua constitucionalidade.  

5 IMPACTOS NA SAÚDE DO EMPREGADO 

Na realidade, é senso comum que longas jornadas de trabalho causam 

impactos negativos na saúde do empregado, contudo, é sempre importante se atentar 

a pesquisas que demonstrem que a hipótese de fato é verdadeira.  

Nesse sentido, vê-se que há estudos quantitativos de diversas áreas cuja 

jornada 12x36 horas é comum para demonstrar suas consequências. Chama a 

atenção uma pesquisa publicada pela Revista Brasileira de Educação Médica, que 

analisou residentes da pediatria que realizavam longas jornadas.   

A conclusão da pesquisa era esperada, os índices de ansiedade e depressão 

dos profissionais que exerciam longas jornadas é maior que o comum. Cita-se:  

Muitas vezes, a longa jornada de trabalho do residente impede que o 

profissional harmonize sua vida pessoal com as atividades profissionais. 

Como a Lei 6.932, que regulamenta a residência médica no Brasil, estabelece 

um regime de 60 horas semanais18, muitos profissionais têm prejuízos na 

realização de atividades de lazer e/ou prática de atividades físicas. Isto 

potencializa o efeito deletério de fatores como cansaço e estresse inerentes 

ao trabalho, culminando com prejuízos na saúde física e mental, como o 

aumento dos níveis de ansiedade e depressão, conforme corroboram os 

resultados deste estudo (LOURENÇÃO, 2017). 
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Embora a situação dos residentes não seja exatamente a dos plantonistas, os 

dados corroboram com a hipótese hora apresentada: longas jornadas causam 

impactos negativos à saúde do empregado.  

Ademais, a própria construção histórica do instituto das jornadas de trabalho 

se justifica na premissa de que longas jornadas impedem o desenvolvimento 

psicológico, social e o descanso físico do empregado; a jurisprudência determinada a 

necessidade de acordo coletivo para implementação do regime de plantão com base 

nesse argumento. Assim, é irrefutável os danos desse tipo de jornada cumprida.  

Observa-se, contudo, que a nocividade não representa um argumento de 

abolição do regime, afinal, existem atividades que precisam dos plantões longos paga 

garantir seu funcionamento, como é o caso das atividades hospitalares.  

Outrossim, existe uma situação que a jornada de 8 horas representaria um dano 

ainda maior do que a escala 12x36, quando o trabalhador, por exemplo, reside 

demasiado distante do trabalho. Nesse caso, o deslocamento poderia somar mais 

horas sem descanso ao empregado, e como o deslocamento não integra a jornada, 

talvez o regime de plantões possa trazer mais comodidade no cotidiano do 

empregado.  

Assim, na verdade, o trabalho 12x36 pode sim ser benéfico em determinadas 

ocasiões. A crítica urge quando sua implementação se justifica por pura conveniência 

ao empregador.  

Como pontuado, um simples acordo individual pode implementar o regime, o 

que pode ensejar situações em que a vontade do empregado venha viciada, e bem se 

sabe que é muito difícil demonstrar cabalmente a reserva mental caso o trabalhador, 

na verdade, não queira o regime. 

Decerto o legislador poderia ter sido mais sensível para garantir a saúde dos 

empregados, exigindo que o acordo individual só fosse implementado, por exemplo, 

se demonstrado o benefício ao trabalhador, a necessidade para o empreendimento ou 

alguma vantagem social. Entretanto, limitando a implementação à livre vontade do 

empregado representa, ao invés de um avanço à liberdade individual e o direito de 

escolha, um retrocesso à garantia da saúde do trabalhador. 
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6 CONCLUSÕES 

1. Compreendido o instituto das jornadas 12x36 no direito brasileiro, que 

foi regulamentado com a vinda da Reforma Trabalhista, é possível ter uma 

análise crítica à sua implementação tendo em vista a saúde do trabalhador. 

2. Viu-se que as jornadas superiores representam um impacto negativo à 

saúde do empregado, de modo que o adequado seria que o regime fosse 

justificado por necessidade ou maior benefício, critérios que não foram 

adotados pelo legislador, que possibilitou a adoção a partir de simples acordo 

escrito entre as partes.  

3. Assim, a principal conclusão alcançada é que há uma séria falha na 

regulamentação trazida pela Reforma Trabalhista de 2017, afinal, a nocividade 

da jornada superior é demonstrada pela própria legislação. Nem mesmo os 

trabalhos insalubres foram respeitados, ainda que a lei deixe claro que eles 

são explicitamente negativos.  

Infelizmente, a patronal Reforma Trabalhista não se ateve aos baluartes do 

instituto das jornadas de trabalho, afinal, como demonstrado, o regime de plantão, na 

verdade, poderia contornar problemáticas no direito trabalhista, mas, ao contrário, 

trouxe possibilidades de maiores malefícios ao empregado, que tem sido cada vez 

mais precarizado com o desmonte dos direitos sociais nos últimos anos. 
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RESUMO 

O presente trabalho destinou-se a analisar as leis nº 6.019/74 e nº 13.429/17, ambas 

versando sobre o trabalho temporário, e descobrir quais foram as principais 

mudanças que ocorreram de uma lei à outra. O trabalho foi todo desenvolvido por 

meio de pesquisa bibliográfica, em artigos científicos, na própria lei e na 

jurisprudência. Ao final do trabalho obteve-se como resultado que as mudanças 

promovidas pela lei foram muito benéficas aos empregados, portanto, apesar de a 

reforma trabalhista estar envolta em diversas críticas, este diploma legal é muito 

proveitoso. 

Palavras-chave: Trabalho temporário. Empregador. Reforma trabalhista. 

1 INTRODUÇÃO  

O trabalho temporário é uma modalidade de prestação de serviços por um 

empregado que, diferentemente das formas tradicionais de trabalho, não encontra 

previsão na CLT.  

Esta forma de serviços é regulada pela legislação brasileira desde 1974, 

quando foi promulgada a lei 6.019/74, dispondo quase exclusivamente sobre o 

trabalho temporário nas empresas urbanas. 

Desde então, quando uma empresa se encontra nas circunstâncias 

autorizadoras do trabalho temporário, a ser abordadas em breve, lançava mão deste 

instituto, a fim de solucionar suas demandas de forma menos custosa e efetiva para 

a sociedade empresarial. 

Entretanto, com o passar do tempo esta ferramenta passou a ser utilizada de 

maneira arbitrária pelos contratantes de grandes empresas, que aproveitaram a 

flexibilidade da lei e os requisitos simplórios para suprir sua demanda de empregados 
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sem que para isso precisasse efetivar a contratação – o que seria o correto, de acordo 

com preceitos da CLT, além de ser o moral a se fazer. 

Portanto, com o advento da reforma trabalhista decidiu-se regularizar tal 

situação, a fim de evitar maiores abusos e coibir os que já ocorriam. Assim, surgiu a 

lei nº 13.429/17, com a finalidade exclusiva de derrogar e complementar a norma 

referente ao trabalho temporário que já havia, supracitada.  

Dentre todas as mudanças, pode-se destacar alguns tópicos de elevada 

importância: o novo conceito de empresa de trabalho temporário e os ampliados 

direitos conferidos aos trabalhadores temporários. 

2 METODOLOGIA 

A fim de obter resultados conclusivos para esta pesquisa – cujo tema foi uma 

proposta para a disciplina de Estágio Supervisionado, no 10º período do curso de 

Direito – foi feita uma análise qualitativa da lei de trabalho temporário, com as devidas 

modificações feitas após as mudanças no direito trabalhista. 

Além disso, foram analisados comentários de doutrinadores e pensadores do 

direito sobre o tema, sejam críticas ou elogios às mudanças feitas. 

Desta forma foi possível obter conclusões quanto à eficiência que essas 

alterações legais vai trazer às relações trabalhistas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A primeira mudança a se destacar, e a mais significativa também, são os novos 

requisitos de contratação.  Com o surgimento da figura da empresa de trabalho 

temporário – e da de prestação de serviços – a contratação saiu das mãos da 

empresa que necessita de pessoal.  

Segundo a nova lei, a tomadora de serviços deve contratar o pessoal 

temporário através de uma empresa cujo objeto é a prestação de trabalho temporário, 

figura criada pelas mudanças na lei, como dito acima, e não mais diretamente. 

Ressalta-se que apesar das similaridades, o trabalho temporário não se confunde com 
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a terceirização, principalmente no que se refere à vinculação do empregado com a 

empresa. 

Na terceirização, a subordinação do empregado é à empresa prestadora de 

serviços, ou seja, aquela que de fato promove a terceirização, e não com a tomadora 

de serviços.  

Já no trabalho temporário, a relação empregatícia é apenas intermediada pela 

empresa de trabalho temporário, e a subordinação do empregado é com a empresa 

que contrata a prestação de serviços. 

Ou seja, é como se o empregado temporário de fato trabalhasse naquela 

empresa. Entretanto, desde o momento da contratação, sabe-se o prazo em que o 

trabalho se dará, e ao fim deste, não haverá mais vínculo. 

Com essa modificação, houve maior regularização na sistemática de 

contratação, visto que as empresas de trabalho temporário devem preencher diversos 

requisitos e se registrar junto ao Ministério do Trabalho.  

Com toda essa regulamentação é possível que o poder público, e também a 

sociedade, mantenha maior controle sobre tais relações empregatícias excepcionais, 

a fim de evitar abusos aos empregados. 

A contratação para trabalho temporário necessita inicialmente da presença de 

algumas características, que são: substituição transitória de pessoal permanente e 

demanda complementar de serviços.  

A própria lei define a demanda complementar de serviços como a que provém 

de eventos imprevisíveis – por exemplo, um fato da natureza – ou que, sendo 

previsíveis, tenham natureza periódica, intermitente ou sazonal.  

Dá-se como exemplo as contratações que diversas empresas de varejo fazem 

na época das festas de fim de ano, por conta da acrescida demanda por presentes de 

Natal e Ano Novo. 

Quanto à substituição transitória de pessoal, vale ressaltar que não são 

abrangidas hipóteses de greve dentro deste requisito, salvo em casos previstos em lei. 

O primeiro requisito citado, isto é, a demanda complementar de serviços, vem 

em substituição à previsão anterior, revogada pela lei nº 13.429/17. Previamente, 

estabelecia-se como hipótese de contratação temporária o acréscimo extraordinário 

de serviços.  
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Entretanto, a vagueza desse dispositivo legal levava à arbitrariedades, pois os 

empregadores mal-intencionados classificavam toda e qualquer situação 

minimamente fora do comum como esse acréscimo extraordinário.  

Ademais, não estabelecia a prévia lei prazo de duração do acréscimo. Assim, 

era aberta a hipótese de que uma empresa contratasse pessoal por muito tempo, 

certamente algo não pensado como trabalho temporário, e sim como trabalho efetivo. 

Fazendo isso, burlavam normas da CLT, e obtiam economia financeira, em troca dos 

direitos dos empregados. 

Estes direitos, inclusive, foram expandidos pelas mudanças feitas à legislação 

do trabalho temporário. Apesar de a legislação original já garantir direitos básicos aos 

trabalhadores – como jornada de 8 horas, adicional por trabalho noturno e repouso 

semanal remunerado – a nova lei incluiu outros mecanismos de proteção do 

trabalhador. 

Como já exposto, o trabalhador temporário se encontrava à mercê de algumas 

irregularidades praticadas pelas tomadoras de serviço. Portanto, visto que é parte mais 

fraca, o poder legislativo tratou de incluir na lei itens que garantem maior idoneidade 

nas relações empregador-empregado, a fim de resguardar os interesses deste. 

A obrigação de contrato de trabalho temporário foi uma inovação celebrada, 

visto que permite melhor fiscalização dos termos acordados. Mas além disso, o 

contrato de trabalho é importante instrumento para garantir alguns direitos 

aparentemente esquecidos na legislação passada: quanto à segurança e saúde. 

É estabelecido expressamente na lei que a empresa tomadora de serviços deve 

prover a "segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores", quando os serviços 

prestados forem em suas dependências ou em local que a tomadora designe. 

Ademais, o contrato de trabalho deve prever as disposições quanto à saúde e 

segurança dos trabalhadores, independentemente do local onde a atividade – que 

aliás, pode ser atividade-meio ou atividade-fim – se realize. 

Dessa forma, há maior salvaguarda legal para evitar que trabalhadores sejam 

colocados em situações de insalubridade e perigo para sua própria saúde e 

integridade física e psíquica. Considerando que uma hipótese possível de contratação 

de pessoal temporário é a ocorrência de desastres (na hipótese de eventos 

imprevisíveis) esta é uma disposição importantíssima. 
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Além disso, a tomadora deve estender ao pessoal temporário os serviços de 

atendimento médico e ambulatorial e de refeição fornecidos aos empregados 

comuns, seja nas dependências ou local designado. 

Este instituto reforça o viés principal da lei: de quebrar a diferenciação 

discriminatória entre pessoal permanente e temporário, de modo que ambos tenham 

acesso aos direitos básicos do trabalhador, na medida de suas atribuições. Vólia 

Bomfim e Leonardo Borges dispõem que essa alteração é uma "Ótima medida, pois 

diminui a desigualdade entre o trabalhador temporário e os empregados da tomadora. 

Ressalte-se que não se trata de uma faculdade, e sim de uma obrigação." (CASSAR & 

BORGES, 2017, p. 86) 

Por último, a empresa tomadora de serviços passa a ser subsidiariamente 

responsável pelas obrigações trabalhistas do empregado temporário, desde que 

ocorridas durante o período do trabalho temporário. 

Jorge Neto e Cavalcante pontuam que: "Essa disposição já vinha sendo 

consagrada ante a aplicação da Súmula 331, IV, TST." (JORGE NETO & CAVALCANTE, 

2017, s.p.). De fato, alguns institutos que foram implantados nessa lei já vinham sendo 

objeto de jurisprudência trabalhista pacificada tempos antes. 

O estabelecimento dessa responsabilidade subsidiária é outro instrumento de 

maior segurança para os empregados, que mesmo depois de passarem por injustiças, 

precisando recorrer à via judicial, por vezes restavam desamparados. Atualmente, a 

empresa tomadora de serviços temporários já deve levar em conta essa 

responsabilidade. 

Infelizmente, a nova lei permaneceu nada falando sobre a equiparação dos 

direitos do trabalhador que realiza o trabalho temporário aos direitos que os os outros 

trabalhadores – não temporários – da categoria do tomador de serviços têm. Vólia 

Bomfim e Leonardo Borges ressaltam que, in verbis: 

Pecou o projeto por não equiparar os direitos normativos do trabalhador 

terceirizado aos dos empregados da categoria do tomador, garantindo o 

enquadramento sindical igual ao dos empregados do tomador dos serviços. 

A jurisprudência vem avançando nesse sentido (OJ 383 da SDI-1 do TST) 

(CASSAR & BORGES, 2017, p. 87) 

Além disso, isso também serve como forma de coibir a empresa tomadora de 

serviços. Anteriormente, não havia previsão expressa para a responsabilização 
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subsidiária da empresa fora da jurisprudência, assim, a tomadora sentia-se intocável, 

gerando consequentemente maior impunidade nas relações de trabalho temporário. 

4 CONCLUSÕES 

Após tal análise é visível que a lei nº 13.429/17 trouxe inúmeras vantagens para 

o trabalhador temporário. Apesar de a reforma trabalhista ter sido amplamente 

criticada por tirar ou flexibilizar direitos dos empregados, é perceptível que foi tomado 

o caminho inverso quando se trata de trabalho temporário. 

Além da maior dificuldade na contratação, as empresas tomadoras de serviços 

temporários agora precisam se atentar para garantir que todos os direitos do pessoal 

temporário estão sendo respeitados, sabendo que no caso contrário serão 

responsabilizadas. 

Portanto, tendo em vista que o empregado – na maioria das vezes – é a parte 

mais fraca da relação empregatícia, celebra-se que mais direitos sejam conferidos a 

ele, a fim de garantir maior regularidade nas relações trabalhistas, onde todos colham 

benefícios. 

REFERÊNCIAS  

BRASIL. Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Dispõe sobre o Trabalho Temporário 

nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1974. 

______. Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 

3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas 

e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de 

prestação de serviços a terceiros. Brasília, DF: Senado Federal, 2017. 

CASSAR, Vólia Bomfim; BORGES, Leonardo Dias. Comentários à reforma trabalhista. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

GP Temporários. Trabalho temporário ou terceirização? Entenda as duas formas de 

contratação. Disponível em: <https://www.gptemporarios.com.br/single-



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 104 

 

 

post/trabalho-temporario-ou-terceirizacao-entenda-as-duas-formas-de-contratacao>. 

Acesso em: 13 de set. de 2021. 

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. O 

trabalho temporário, o Direito do Trabalho e a Lei 13.429/2017. Gen Jurídico. 

Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2017/09/25/trabalho-temporario-reforma-

trabalhista/>. Acesso em: 13 de set. de 2021. 

NETO, Joy. Reforma Trabalhista: As diferenças entre trabalhador terceirizado e 

trabalhador temporário. JusBrasil. Disponível em: 

<https://joynetto.jusbrasil.com.br/artigos/542885718/reforma-trabalhista-as-

diferencas-entre-trabalhador-terceirizado-e-trabalhador-temporario>. Acesso em: 13 

de set. de 2021.



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 105 

 

 

Formação acadêmica e formação executiva: a importância da 

articulação entre as práticas e os saberes 

Letícia Ferreira Brito1; Rafael Teixeira dos Santos1 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
leticiabritto.adm@gmail.com 

RESUMO 

O presente artigo visa contribuir para a compreensão, por parte dos alunos de cursos 

de graduação e demais interessados dos mais variados campos de atuação, em 

relação ao ingresso no mercado de trabalho a partir da participação em cursos de 

formação executiva. A articulação entre a formação acadêmica, por meio do fomento 

a competências e habilidades que podem ser desenvolvidas de maneira ampla e 

articulada com a educação executiva, podem contribuir para o desenvolvimento de 

atitudes que potencializam a atuação do indivíduo como principal fator estratégico 

para o diferencial do futuro profissional. Importante ressaltar também que uma boa 

formação profissional não termina com a término da formação acadêmica. Manter-se 

atualizado e investir no aprendizado de novas habilidades deve ser um esforço 

constante. Para tal estudo, foi utilizado a dinâmica do estudo de caso da Blockbuster 

e a atuação de participantes do curso de Formação Executiva em Gestão e Liderança 

em Ambientes Competitivos do UniFOA, com o objetivo de melhor lidar com o capital 

humano e a resolução de problemas. Foi utilizado para o relato a ferramenta de análise 

de competitividade e estratégia criada por Michael Porter – o modelo das cinco forças 

competitivas. Destaca-se que esse modelo pode ter seu conceito também aproveitado 

como ferramenta de desenvolvimento competitivo, diferencial para o novo 

profissional. Dessa forma, o artigo procura ressaltar a importância da dedicação em 

profundidade aos conteúdos ministrados no respectivo curso, assim como a 

formação de um networking estratégico, como parte fundamental e necessária para o 

desenvolvimento de habilidades emocionais e cognitivas, em adição a competências 

que levam a ascensão do futuro gestor. Dessa forma, a formação executiva tem se 

mostrado como uma tendência no mercado ao capacitar pessoas para ocupar cargos 

importantes em grandes empresas. 

mailto:leticiabritto.adm@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO  

Este artigo trata da problemática que persegue a vida dos profissionais em 

formação: o mercado de trabalho. Muitos de nós, senão a totalidade, ainda não tão 

seguros sobre o futuro, tem que lidar com a falta de experiência que é exigida nas 

organizações. Dessa forma, caso se busque um lugar de destaque, é necessário a 

articulação entre competências e habilidades técnicas e humanas, que se não bem 

delineadas pode acarretar insegurança, complexos de inferioridade, dúvidas e receios 

diante das dificuldades apresentadas. 

Com o objetivo de amenizar as preocupações e incertezas que nos cercam, o 

presente documento se dispõem a levar a uma base de compreensão por parte dos 

estudantes através de estudo de caso e pesquisa, que os auxiliam no desenvolvimento 

de estratégias e lapidam as ferramentas intrínsecas a cada um de nós, assim como 

nos ajudam a desenvolver novas habilidades exigidas pelas organizações. 

Entendendo a preocupação dos alunos ainda cursando a faculdade, e a falta de 

entendimento e noção de conteúdos básicos, o curso de formação executiva em 

estratégia e liderança em ambientes competitivos do UniFOA encaixa perfeitamente 

para aqueles que não são da área ou para aqueles que desejam adquirir prática. O 

relato apresentado foi realizado durante uma das unidades onde analisamos a 

empresa Blockbuster e observamos e usamos das cinco forças competitivas de 

Michael Potter. 

Na atividade realizada foram identificados pontos de convergência a partir das 

ameaças às cinco grandes forças, a saber: a ameaça de entrada de novos 

concorrentes; o poder de negociação dos fornecedores; o poder de negociação dos 

clientes; a rivalidade entre os concorrentes e a ameaça de produtos substitutos, e 

como isso poderia ser mudado. 

A hipótese a ser considerada nesse estudo é que a formação executiva junto 

com a formação acadêmica tende a deixar os alunos mais seguros e preparados para 

o mercado de trabalho, tendo todos os participantes acesso a conhecimentos 
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práticos. Os benefícios vão desde a capacitação prática, que permite o 

desenvolvimento de competências práticas essenciais para o crescimento 

profissional, como gestão, inovação e liderança, passando pela oportunidade de 

especialização conforme demanda do mercado e atualização profissional até a 

vantagem competividade por ser uma formação rápida com o objetivo de 

aprimoramento das habilidades de gestão e aumento de produtividade.  

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA   

Por meio da análise de um formulário criado na plataforma Microsoft Forms, 

direcionado para a formação executiva, observamos através dessa metodologia os 

resultados alcançados com a pesquisa. Os pontos utilizados para a pesquisa podem 

ser observados nos gráficos abaixo que representam a percepção dos 26 

participantes da pesquisa.  

A figura 1 mostra como a capacitação prática traz o crescimento profissional 

para diversas áreas, temos os professores com 23%, advogados com 15%, 

recepcionista com 8%, empresário com 8%, engenheiro com 8%, estudante com 8%, 

líder de produção com 8%, politóloga com 8%, administrador com 7% e auxiliar de 

escritório com 7%. Concluímos que a formação auxilia todos os tipos de profissionais 

que buscam o conhecimento e aprimoramento prático na área de gestão e liderança. 

Figura 1: Respostas coletadas em relação a profissão dos participantes da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Em sequência, observa-se na figura 2 que o mercado está exigindo cada vez 

mais dos profissionais e aqueles que buscam se atualizarem sempre estão em 

vantagens competitivas, no gráfico podemos ver que as idades variam dando 

destaque para aqueles que tem entre 46 e 55 anos com 39%, logo após vem entre 36 

e 45 anos com 23%, temos entre 26 e 35 anos com 23% e entre 15 e 25 anos com 15%.  

Figura 2: Respostas coletadas em relação a idade dos participantes da pesquisa.

  

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

Na figura 3 é apresentado como as mulheres lideram o ranking com 69% e os 

homens com 31%. Percebe-se que as mulheres são mais proativas em buscarem o 

conhecimento até mesmo para se destacarem no mercado, porem são menos da 

metade de homens que queiram ir em busca desse conhecimento. 

Figura 3: Respostas coletadas em relação ao sexo dos participantes da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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O quadro 1 nos mostra que, com conhecimentos pessoais e profissionais 

aprimorados e competências diferenciais, há uma maior oportunidade de ocupar cargos 

elevados dentro de uma organização, isso ocorre pela dinâmica e conhecimentos 

adquiridos levando a melhor análise da empresa para alcançar seus objetivos. As 

percepções dos respondentes nos levam a validar a articulação necessária entre os 

saberes e as práticas a serem realizadas por meio desse conhecimento.  
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Quadro 1 – Percepções dos respondentes quanto ao questionamento se curso de 

formação executiva está influenciando sua vida. 

Por meio dos cases consigo entender a dinâmica das organizações. 

Está complementando a minha formação e melhorando a minha prática profissional. 

De forma extremamente positiva pois está me abrindo os olhos para coisas que nunca tinha 

percebido de errado na empresa. 

Positivamente , está agregando valores e conhecimentos que já estão sendo utilizados no 

meu local de trabalho. 

Em ver novos horizontes, o novo. 

Agregando conhecimento específico de estratégia de liderança. 

Bastante coisa, ampliando os horizontes. 

De forma a pensar mais no coletivo, de ser mais devagar nas decisões nos pensamentos, a 

ser mais questionador. 

Novos conceitos e direcionamentos mais amplos na gestão. 

Estou analisando novas possibilidades e estratégias de comunicação com clientes e 

colaboradores. 

A parte de gestão e liderança de pessoal. 

Abrindo meu entendimento e visão para me transformar uma pessoa cada dia melhor. 

Conhecendo pessoas de diversas áreas, aprendendo na prática o que estou vendo na 

faculdade, dando-me a oportunidade aprimorar meus conhecimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Figura 4 – Percepções dos respondentes quanto ao questionamento se concordam 

que se tivessem o conhecimento que estão tendo hoje em formação executiva, junto 

com sua formação acadêmica, teriam se preparado melhor para o mercado de 

trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Figura 5 – Percepções dos respondentes quanto ao questionamento se como 

profissional, contratariam um jovem recém-formado e que tenha no seu currículo a 

formação executiva. 
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A figura 5 apresenta que a vantagem competitiva e uma formação acadêmica 

forte ganham destaques podendo levar um recém-formado a transformar sua carreira 

em pouco tempo, a formação executiva é uma formação rápida, prática e direta 

passando os conteúdos e a pratica necessária para se destacar dos demais 

profissionais. 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas informações obtidas podemos concluir que o curso de formação 

executiva oferece a oportunidade de aprimoramento e desenvolvimento prático a 

todos que buscam um melhor desempenho sejam graduados ou graduandos, bem 

como profissionais que já estão no mercado e precisam de atualização, como é o caso 

que se reflete na pesquisa. A segurança e as noções básicas de gestão e liderança 

mostram em pesquisas que podem ser ampliadas e que a oportunidade fomentada 

pelo UniFOA visa investir e dar uma atenção maior para essa área forme profissionais 

mais preparados para o mercado atual de trabalho. 

Dentre as questões que apareceram de forma clara, podemos destacar: (i) a 

Capacitação prática como uma grande vantagem da formação executiva, permitindo 

o desenvolvimento de competências práticas essenciais para o crescimento 

profissional; (ii) a oportunidade de especialização conforme demanda do mercado, 

trabalhando a dinâmica do mundo corporativo, por meio da aplicação de estilos de 

liderança focados na vantagem competitiva e na tomada de decisões; (iii) a conquista 

de conhecimento para ocupar cargos de confiança, necessitando de competências 

diferenciadas e apropriadas para ocupar cargos elevados na organização; (iv) a 

atualização profissional buscando otimizar os processos corporativos e compreender 

melhor o funcionamento dos processos de gestão, do mercado e das atividades 

organizacionais; (v) o aprimoramento de habilidades de gestão, permitindo o 

aperfeiçoamento de competências relevantes para a administração de um negócio; 

(vi) o aumento da produtividade no trabalho por meio dos saberes e técnicas 

praticadas, inclusive melhorando as competências de comunicação; (vii) a vantagem 

competitiva, pois as empresas tem buscado, além uma formação acadêmica forte, 

profissionais que se destacam e tenham dedicação para transformar sua carreira; e 
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(viii) uma formação mais rápida, por ser de curta duração e por conseguir 

competências práticas de forma mais ágil. 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo geral desenvolver formas de divulgação do folclore 

nacional por meio da criação de um canal no aplicativo Instagram. 

Metodologicamente foi adotada pesquisa bibliográfica e elaboração de canal no 

Instagram para divulgação do folclore brasileiro. Percebeu-se que a utilização das 

redes sociais como forma de divulgação do folclore e da cultura popular brasileira 

funciona de forma efetiva e podem ajudar em sua disseminação para que mais 

pessoas tomem conhecimento das narrativas do povo. Concluiu-se que a criação de 

mais páginas com esses conteúdos representam uma maneira de manter viva a 

cultura do país e de forma mais atrativa para as novas gerações que tendem a ficar 

cada vez mais tempo em frente ao celular. 

Palavras-chave: Jornalismo. Folclore Brasileiro. Divulgação. Instagram 

1 INTRODUÇÃO  

O Folclore em sua totalidade representa os costumes e demonstrações da 

literatura popular, formado por mitos, lendas, provérbios, entre outras coisas, que ao 

longo dos anos passam de família para família. De acordo com Cavalcanti (2012, p. 1):  

A palavra Folclore provém do neologismo inglês folk-lore (saber do povo) 

cunhado por Williem John Thoms, em 1846, para denominar um campo de 

estudos até então identificado como "antiguidades populares" ou "literatura 

popular". Nesse sentido amplo de "saber do povo", a ideia de folclore designa 

muito simplesmente as formas de conhecimento expressas nas criações 

culturais dos diversos grupos de uma sociedade. 

Essas manifestações que representam a cultura popular têm extrema 

importância por simbolizar a identidade de um determinado grupo de pessoas, é o 

mailto:salete.ferreira@foa.org.br
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Folclore. Dessa maneira, existe a tradição folclórica, na qual as histórias e costumes 

vão sendo passadas por meio das gerações.  

Com isso, cada país tem seu próprio Folclore, já que corresponde a cultura de 

cada nação e possuem composições e elementos diferentes em suas histórias. Um 

exemplo é o Folclore brasileiro que é muito rico e possui mais que lendas e 

personagens. É repleto de festas e brincadeiras, além apresentar comidas típicas de 

cada região do país. Por causa de sua diversidade o país tem um Folclore 

intensamente diversificado, conforme Cavalcanti (2002, p. 1) “Difícil dizer onde 

começa e onde termina o folclore”. Contudo, conforme Andrade (2019, s/p.) "[...] a 

situação dos estudos de Folclore no Brasil ainda não é boa". O autor clama por 

estudos científicos a respeito do mesmo, ou seja, por sua valorização, entendimento 

e respeito.  

O Folclore no brasil é comemorado em agosto, no dia 22 e são muitas lendas 

dentro do Folclore Brasileiro, dentre elas estão: “[...] mula sem cabeça, Iara, saci pererê, 

caipora, curupira, boto cor de rosa, negrinho do pastoreiro, cuca, boiatá, cobra grande, 

vitória régia, comadre fulozinha, lobisomem e a erva-mate” (MENDONÇA, 2019, s/p.).  

Todas variadas e de pontos diferentes do país. Algumas são mais conhecidas, 

como o Curupira, ou Saci, esse mito teve início na Região Sul do país. Em outros 

estados o nome da lenda muda para Caipora, podendo diferenciar também as 

características físicas do ser. Esse personagem é tido como brincalhão e faz 

travessuras nas matas e nas casas (FOGUEL, 2018).  

Outra lenda muito famosa é a do Boto, encontrado supostamente na Região 

Norte, pressupõe-se que esse conto era usado por mães solteiras para esconder a sua 

atual circunstância e usavam a frase que esperavam o “filho de boto”. (ALMEIDA; 

PAULA, 2018).  

A cultura popular de um local ou o folclore são muito importantes para o 

crescimento, econômico, educativo, administrativo e social, pois são eles que ajudam 

a construir a identidade do povo da região e com o Brasil não é diferente, nossa cultura 

popular é muito rica e importante, porém percebe-se que cada vez menos pessoas 

tem interesse em conhecer o folclore e os autores que abordam o assunto.  Locio e 

Pereira (2007) listam algumas situações que contribuem para essa falta de interesse 

entre as pessoas mais jovens: 
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• Interferência da mídia 

• Tecnologia da informação (celular, internet, jogos eletrônicos) 

• Valorização de produtos estrangeiros 

• Papel da escola no ensino médio em relação a cultura popular, ou seja, 

a falta de uma disciplina sobre a cultura popular 

• Falta de projetos de políticas culturais (LOCIO; PEREIRA, 2007, p. 2) 

 

As tradições foram muito importantes para a construção da identidade 

nacional, mas com a globalização que possibilita que a cultura chegue mais longe, no 

Brasil funciona ao contrário, ao invés de popularizar a cultura brasileira, valoriza-se 

mais as de fora. 

Portanto é preciso incentivar sua divulgação como era feito, por exemplo, na 

TV que ajudou a apresentar os mitos do folclore para as crianças com os programas 

Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Castelo Rá-Tim-Bum que foram importantes na fixação 

de alguns mitos e lendas no imaginário das crianças de sua época. O programa 

Castelo Ra Tim bum foi importante para marcar a Caipora no imaginário das crianças, 

ele foi transmitido na Tv Cultura de 1994 a 1997, mas até hoje é reprisado na emissora 

chegando em públicos de diferentes faixas etárias. O programa utilizava-se de 

estímulos teatrais, paletas de cor variadas e bastante vivas, descontração e efeitos 

sonoros bastante impactantes como Dias e Azevedo (2019) dizem.  

No entanto, não é apenas por essas características que ele se tornou um 

sucesso e ganhou diversos prêmios, em seus 90 episódios, Castelo Rá-Tim-

Bum traz conhecimentos de música e instrumentos musicais, arte, cultura, 

rompimento de preconceitos, teatro, história, educação para o trânsito, 

geografia, ciência e diversos outros assuntos, configurando-se como uma 

produção educativa e didática, típica dos programas produzidos e 

transmitidos pela TV Cultura. (DIAS, AZEVEDO, 2019, p.3) 

 

Outro programa que marcou a sua geração e marca até hoje é o Sitio do Pica 

Pau Amarelo, um programa da Tv Cultura que foi transmitido de 1977 a 1986 e depois 

voltou de 2001 a 2007, baseado nos livros de Monteiro Lobato e que até hoje, em uma 

versão animada passa no canal infantil da TV Globo, o Gloob.  

A série foi responsável por deixar no imaginário de muitas gerações algumas 

lendas do folclore do Brasil, como por exemplo, a bruxa Cuca, o Saci Pererê, a Mula 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 117 

 

 

sem cabeça, o Marques de Rabicó, entre outros, ela trabalhava muito bem com essa 

parte fantasiosa. Com estes dois exemplos pode-se perceber como a Televisão é 

importante para propagar o folclore no imaginário das pessoas.  

Observarmos a televisão como uma forma de propagação do folclore que se 

alia às demais formas já tradicionais de disseminação deste, sendo evidência 

da transição à pós-modernidade que nossa sociedade vem vivenciando nos 

últimos tempos. Ora, sabemos que a televisão e mais especificamente os 

programas televisivos (e ainda depois deles, a internet, neste caso através de 

plataformas de vídeo como o YouTube, onde os episódios do programa 

podem ser acessados) não apenas fazem parte desta transição como 

também são característicos dela. (DIAS, AZEVEDO, 2019, p.7) 

 

Hoje existem muitas outras formas de disseminar a cultura popular e o folclore 

do Brasil, com o uso da internet e das redes sociais surgem outras formas de 

apresentar conteúdo para as pessoas, inclusive pelo Instagram, que agora faz parte 

do Facebook e essas duas redes dão espaço e facilitam a publicação de conteúdo das 

mais diferentes formas. 

2 METODOLOGIA 

Metodologicamente foi adotada pesquisa bibliográfica, pesquisa na internet 

em artigos e livros científicos e foi elaborado um canal no Instagram denominado: 

cultur.ai, no link: https://instagram.com/cultur.ai?utm_medium=copy_link , com 

informações que colaboram para a divulgação do folclore brasileiro. No canal foi 

apresentado posts, histórias, vídeos, imagens, poemas e eventos. Para este estudo 

foram selecionadas três delas: o “Caboclo D´água”, fala sobre a Cobra Boiúna e vídeos 

narrativo sobre o “Boto Cor de Rosa”.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Pensado em como o engajamento no Instagram está em alta neste momento, 

foi criado a página CulturAÍ que pode ser encontrada no link: 

https://instagram.com/cultur.ai?utm_medium=copy_link , foi criada para as pessoas 

que têm interesse em conhecer mais sobre o folclore e cultura popular brasileira, nesta 
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página encontram um pouco de cada coisa. As publicações vão desde lendas pouco 

conhecidas, poemas de grandes escritores e de pessoas da região de Volta Redonda 

(R.J.), um pouco do folclore de cada região e dicas de eventos culturais na cidade. 

No canal foi apresentado posts com imagem que remetiam as figuras do 

folclore, como ilustrado na Figura I o “Caboclo D´água”, textos explicativos das lendas, 

conforme Figura II que fala sobre a Cobra Boiúna e vídeos narrativos demonstrado na 

Figura III. 

Figura 1 e 2 – Imagens do Folclore Brasileiro I e I 

  

Fonte: Elaborado pelos autores no Instagram CulturAÍ 

A imagem I intitulada “Mitos e Lendas” foi postada no Instagram no canal 

Cultur.AÍ em 04 de agosto de 2021, a Imagem II apresenta a lenda da Cobra grande do 

folclore amazônico. A Imagem III mostra as demais postagens realizadas que estão 

sendo trabalhadas no canal. Abaixo do post “Folia de Reis”, o autor deste estudo que 
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em vídeo conta a história do “Boto Cor de Rosa”, sugerindo o filme: “Eu o Boto” de 

1987, de Walter Lima Júnior, que explica visualmente a lenda. 

Figura 3 – Imagem do Folclore Brasileiro III 

 

Fonte: Elaborado pelos autores no Instagram Cultur.AÍ 

Atualmente a página conta com 139 seguidores e um engajamento de 100%, 

ou seja, todos os inscritos seguem e interagem com as postagens apresentadas. 

Outro produto da página são vídeos curtos, do aplicativo Tik Tok, eles proporcionaram 

um alcance ainda maior para a página, fazendo com que mais pessoas se interessem 

em conhecer a cultura do país. 
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4 CONCLUSÃO 

São muitos os contos presentes na cultura brasileira e cada um com o enredo 

mais surpreendente que o outro. Todas essas histórias representam a construção da 

cultura da população, passadas de geração a geração e que ainda se encontram vivas 

no século XXI.  

Contudo percebeu-se que a utilização das redes sociais como forma de 

divulgação do folclore e da cultura popular brasileira funciona de forma efetiva e 

podem ajudar em sua disseminação para que mais pessoas tomem conhecimento 

das narrativas do povo.  

Então este trabalho concluiu que a criação de mais páginas com esses 

conteúdos representam uma maneira de manter viva a cultura do país e de forma mais 

atrativa para as novas gerações que tendem a ficar cada vez mais tempo em frente 

ao celular. 
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RESUMO 

A infertilidade humana é considerada pelo Conselho Federal de Medicina um 

problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas. Com o avanço da 

ciência, técnicas de reprodução humana assistida foram desenvolvidas para auxiliar 

nos processos de procriação, entre elas a inseminação artificial. Devido, 

principalmente, ao alto custo desta técnica laboratorial, pessoas de baixa e média 

renda têm optado pela inseminação artificial caseira. Desta forma, o presente artigo 

tem como objetivo apresentar e analisar as complicações biológicas, bioéticas e 

judiciais deste tipo de inseminação. Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando 

como base de dados SciELO, SBRA - Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina do Brasil, Revistas e Literatura básica, 

no período de 15 anos (2006 a 2021) e com idioma português. Atualmente não há 

nenhuma legislação brasileira restringindo a utilização desta técnica, entretanto seu 

uso pode gerar discordância com as leis vigentes no país, como a obrigatoriedade do 

anonimato do doador e a proibição da comercialização de material biológico. Os 

casais homoafetivos podem enfrentar problemas no momento de registro e filiação 

de seus filhos, e como não há o anonimato, podem ocorrer critérios racistas e 

discriminatórios no momento da escolha do doador de sêmen, uma vez que apenas 

seu fenótipo é levado em consideração. Além disso, pode haver aumento nos casos 

de doenças genéticas e na disseminação de infecções sexualmente transmissíveis. 

Desta forma, faz-se necessário, portanto, que os órgãos competentes levem em 

consideração o aumento dessa prática no Brasil, e formulem legislações que incluam 

e alertem os civis sobre os riscos que essa prática pode gerar. 

Palavras-chave: Inseminação artificial caseira. Impacto Jurídico. Revisão 

bibliográfica. Riscos. 
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1 INTRODUÇÃO  

A infertilidade humana é considerada pelo Conselho Federal de Medicina um 

problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), esse mal acomete de 50 a 80 milhões de 

pessoas no mundo, sendo 8 milhões no Brasil (BRASIL, 2021; MATOS, 2019).  

Casais inférteis são aqueles que após 12 meses consecutivos de relações 

sexuais sem a utilização de nenhum método contraceptivo não conseguem 

engravidar. Esse problema induz sentimento de frustração, ansiedade, vergonha e 

raiva, podendo desencadear quadros de estresse e depressão que atrapalham ainda 

mais as chances de uma gestação saudável. Além disso, a infertilidade pode causar 

problemas conjugais e sociais, diminuindo a qualidade de vida. (FARINATI; RIGONI, 

MULLER, 2006; FARIA; GRIECO; BARROS, 2012). 

Com o avanço da ciência, técnicas de reprodução humana assistida foram 

desenvolvidas para auxiliar nos processos de procriação. Dentre elas, podemos 

destacar a inseminação artificial intrauterina (IIU), muito utilizada também na 

construção de famílias homoafetivas, principalmente femininas (BRASIL, 2021; 

OLIVEIRA JÚNIOR, E. Q, 2017). Devido, principalmente, ao alto custo desta técnica 

laboratorial, pessoas de baixa e média renda têm optado pela inseminação artificial 

caseira ou doméstica (ARAÚJO, 2020).  

Desta forma, sem descuidar do impacto que essa prática gera no âmbito 

jurídico, o presente artigo tem como objetivo apresentar e analisar as complicações 

biológicas e bioéticas deste tipo de inseminação, que ocorre praticamente de maneira 

clandestina. 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando como base de dados SciELO, 

SBRA - Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Resoluções do Conselho 

Federal de Medicina do Brasil, Revistas e Literatura básica, buscando pelas seguintes 

palavras chaves: inseminação artificial, infertilidade, inseminação caseira, reprodução 

humana e IIU. 
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As publicações utilizadas foram artigos e resoluções federais, com tempo 

delimitado de 15 anos (2006 a 2021) e com o vernáculo em português. O critério de 

seleção se deu por estudos com abordagens referentes a inseminação artificial 

humana e outras informações correlatas ao tema, ou seja, a base de dados considerou 

fontes confiáveis para se chegar aos resultados desta pesquisa. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  

A Resolução CFM nº 2.294, de 27 de maio de 2021, permite o uso das técnicas 

de reprodução assistida para heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Essas 

técnicas consistem em 4 principais meios: inseminação artificial intrauterina (IIU), 

fertilização in vitro (FIV), injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICIS) e a 

transferência de embriões congelados (TEC) (SOUZA; ALVES, 2016). 

Segundo SOUZA & ALVES (2016), o primeiro procedimento a ser realizado na 

inseminação artificial é a estimulação ovariana da mulher ou de pessoa trans. Essa 

estimulação é realizada através da indução por medicamentos orais ou injetáveis, 

para o desenvolvimento de múltiplos folículos.  

O segundo procedimento consiste na coleta do sêmen e capacitação 

laboratorial do espermatozóide do parceiro ou doador, selecionando as melhores 

células germinativas conforme sua motilidade e normalidade (PAULA; et al, 2019).  

O terceiro e último procedimento é a inseminação artificial propriamente dita, 

onde o médico ginecologista introduz os espermatozóides capacitados no interior do 

útero receptor, com o auxílio de um espéculo e um cateter. (PAULA; et al, 2019; SOUZA 

& ALVES; 2016).  

Não é recomendado a realização desta técnica por mais de 3 vezes, pois sua 

taxa de eficácia reduz após 3 ou 4 ciclos. Nesses casos, o indicado é procurar um 

novo método de reprodução assistida (PAULA; et al, 2019; SOUZA & ALVES; 2016). 

Em clínicas especializadas em reprodução humana assistida, o custo de uma 

inseminação artificial pode variar de 5 a 15 mil reais. Além disso, os indivíduos 

precisam assinar um contrato que especifica todos os protocolos de segurança 

utilizados pela clínica, todas as prescrições farmacológicas e avaliações diagnósticas 

pré e pós implantacional e regras procedimentais relacionadas à escolha de doadores 
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e ao método de reprodução escolhido. Esses fatores acabam tornando o 

procedimento inviável para a maioria dos casais que acabam buscando por 

alternativas mais baratas e eficazes para a realização do sonho de ter um filho, como 

a inseminação artificial caseira (AGUIAR, J; 2020; ARAÚJO, 2020).   

A inseminação artificial caseira e/ou doméstica, é realizada pela doação de 

sêmen em recipiente estéril ou no próprio preservativo, coletado por uma seringa ou 

aplicador descartável, introduzido no canal vaginal e injetado o mais próximo possível 

do colo do útero receptor, que deve estar em período fértil. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2017). 

De acordo com OLIVEIRA JÚNIOR (2017) e ARAÚJO (2020), não há nenhuma 

legislação brasileira atual restringindo a utilização desta técnica, porém deve-se levar 

em consideração alguns aspectos biológicos, bioéticos e judiciais, principalmente em 

casos de sucessos na inseminação.  

Na maioria das doações de esperma realizados na inseminação caseira, o 

doador não permanece anônimo, uma vez que é necessário que as partes 

interessadas entrem em contato um com o outro para firmar o acordo e para a entrega 

do material. Alguns doadores também estipulam um valor comercial para que o casal 

ou indivíduo receptor possa adquirir a amostra (OLIVEIRA JÚNIOR, 2017; ARAÚJO, 

2020). Esses dois casos entram em conflito com a Resolução CFM nº 2.294/2021, 

que não permite que a doação tenha caráter lucrativo ou comercial, e obriga o 

anonimato entre doadores e receptores, exceto na doação de gametas para 

parentesco de até 4º grau, desde que não incorra em consanguinidade. 

Visto que o doador não permanece em anonimato, o receptor pode escolher o 

padrão fenotípico que mais lhe agrada, podendo utilizar critérios racistas e 

discriminatórios. Nas clínicas de inseminação artificial, a escolha do doador está 

associada com gametas que se assemelham, o mais próximo possível, da procriação 

natural, ou seja, “ao padrão fenotípico do casal ou da pessoa demandante do projeto 

parental” (ARAÚJO, 2020). 

A resolução estabelece também que o doador tenha até 45 anos de idade e 

permite apenas dois nascimentos de crianças de sexos diferentes através de seu 

material genético em uma área de 1 milhão de habitantes. Isso é estabelecido para 

diminuir as probabilidades de envolvimento amoroso e sexual entre seus 

descendentes, levando em consideração que não há o conhecimento da filiação 
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paterna, principalmente em casos de mães solteiras ou casais femininos 

homoafetivos, onde o registro ficará no nome das duas mães. (Resolução CFM nº 

22.94/2021; OLIVEIRA JÚNIOR, 2017).  

Para os casais homoafetivos, no contrato estabelecido pelas clínicas de 

reprodução humana, há documentos específicos que permitem que a criança gerada 

seja registrada no nome dos dois pais ou das duas mães de formas menos 

burocráticas quando comparadas aos casos da inseminação doméstica, onde os pais 

precisam entrar com ação judicial para o reconhecimento da filiação socioafetiva ou 

adoção unilateral, que pode demandar tempo e dinheiro (AGUIAR, 2020; OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2017). 

Em situações especiais em que se necessite de informações médicas referente 

aos doadores, o sigilo de identificação civil será mantido para aqueles que fizeram a 

inseminação artificial em clínicas em regularidade com a legislação brasileira, onde 

as informações médicas serão fornecidas exclusivamente para os médicos 

(Resolução CFM nº 22.94/2021). 

Mesmo que os doadores e os casais na inseminação caseira firmem contrato 

no qual o doador se exime de qualquer relação e responsabilidade futura de 

paternidade, há que se considerar: 

(..) Não surtirá o efeito jurídico desejado, pois, a qualquer tempo, poderá ser 

intentada ação de investigação de paternidade em desfavor do doador, que 

não terá condições de provar, por total ausência probatória, que o filho 

nasceu de uma inseminação artificial caseira (OLIVEIRA JÚNIOR, 2017). 

Além disso, “nada garante que o doador não vá reclamar a paternidade no 

futuro ou o próprio filho não vá querer descobrir quem é o seu pai biológico” (AGUIAR, 

2020). 

Do ponto de vista biológico, a inseminação doméstica pode trazer sérios riscos 

para o indivíduo com o útero receptor, seja uma mulher ou pessoa trans. Por se tratar 

de material genético de um doador desconhecido, onde não há informações sobre seu 

histórico médico, algumas doenças genéticas e sexuais podem ser transmitidas para 

o receptor e para seus descendentes, como o HIV (Vírus da Imunodeficiência 

Humana) Zika, Sífilis, HTLV-I/II (Vírus T-Linfotrópico Humano), Hepatite B e C, entre 

outros (OLIVEIRA JÚNIOR, 2017; ARAÚJO, 2020; AGUIAR, 2020). 
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Existe ainda a possibilidade de uma incompatibilidade sanguínea entre mãe e 

feto, sendo as mais comuns relacionadas ao fator Rh e ao sistema ABO. A 

incompatibilidade relacionada ao sistema ABO é quando a mãe apresenta o tipo 

sanguíneo diferente do feto, levando em consideração os antígenos A e B, e a ausência 

deles. É o mais comum de acontecer, e pode levar a icterícia neonatal. Já a 

incompatibilidade por fator Rh acontece se a gestante possuir sangue com fator Rh 

negativo e o feto, positivo (origem paterna). Com isso, ocorre a produção de 

anticorpos anti-Rh que identificam o feto como um possível agente invasor, destruindo 

suas hemácias. Esse processo é conhecido como aloimunização e pode, em casos 

mais graves, induzir a morte fetal e abortos (RIBEIRO, 2021).  

Vale ressaltar que, a introdução da seringa ou aplicador no canal vaginal sem a 

supervisão médica para a realização da inseminação caseira pode resultar em dor, 

reações alérgicas, infecções uterinas e aumenta o risco de transmissão de doenças. 

(ARAÚJO, 2020).  

4 CONCLUSÕES 

Os elevados custos e a desinformação para a realização de uma inseminação 

artificial em clínicas credenciadas de reprodução humana é um dos principais motivos 

pela procura da inseminação caseira. Isso demonstra problemas nas condições 

socioeconômicas do país, embora não existam leis que proíbam este procedimento, 

o que gera elevado risco de vida para as pessoas envolvidas. 

É necessário levar em consideração todos os riscos que esse método pode 

causar, pois do ponto de vista científico não é um método seguro no âmbito judicial 

nem biológico, podendo disseminar práticas racistas, discriminatórias e eugênicas, 

uma vez que se pode escolher o padrão fenotípico que mais lhe agrada. Além disso, 

pode aumentar os casos de doenças genéticas e a disseminação de infecções 

sexualmente transmissíveis, razão pela qual não se pode descartar pretensas 

manipulações genéticas. 

Faz-se necessário, portanto, que os órgãos competentes levem em 

consideração o aumento dessa prática no Brasil e formulem legislações que  alertem 

as pessoas sobre os riscos que essa prática pode gerar. Certamente, os órgãos 
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públicos precisam seguir normas jurídicas seguras para que não haja interpretações 

dúbias sobre esse procedimento, o qual deve ter como foco uma bioética personalista, 

a qual valoriza a pessoa humana e sua dignidade. A regulação legislativa visa proteger 

todas as pessoas e fazer justiça. 
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RESUMO 

O termo sustentabilidade se tornou popular em uma fração de tempo inimaginável 

acompanhando o crescimento populacional, a grande demanda de produtos e o 

aumento do consumo, trazendo consigo a preocupação constante com o meio 

ambiente e propondo atitudes ao meio social e empresarial, para que sejam definidas 

possibilidades de diminuir o prejuízo ambiental. Além de atender a grande demanda 

consumista sem impactar o meio ambiente, pensando em um diferencial competitivo 

para as empresas no mercado, uma possibilidade seria a implantação de um sistema 

de gestão ambiental, que irá auxiliar para que o desenvolvimento ocorra de maneira 

consciente, atendendo políticas e medidas ambientais estabelecidas. Além de discutir 

estratégias e traçar metas, esse sistema irá verificar partes do processo identificando 

possíveis falhas, áreas de risco, apontando desconformidades para que medidas 

corretivas sejam implementadas. O objetivo é que empresas desenvolvam formas de 

gestão procurando melhoria contínua, voltada para a sustentabilidade que são 

encontradas na ISO, que por sua vez fornece os benefícios tecnológicos, econômicos 

e sociais. Portanto além de contribuir positivamente com o meio ambiente, as 

empresas que buscam entrar em conformidade com essas exigências legais estão 

assegurando um melhor relacionamento com autoridade e maior facilidade em 

cumprir os padrões que são definidos, além de firmar um vínculo com seus 

consumidores e até mesmo motivar seus funcionários. Conclui-se que a certificação 

ISO 14001 é uma proposta reconhecida mundialmente, além de ser bem aceita pelos 

consumidores por evidenciar que a empresa produtora se preocupa em manter o 

desempenho ambiental nas suas atividades, diferenciando-se de outras organizações. 

 Palavras-chave: Sustentabilidade. Sistema de Gestão Ambiental. Competitividade.  
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico surgiu com o objetivo de facilitar todos os processos da 

vida humana, seja no âmbito pessoal ou profissional. Quando considerada em um 

contexto de mundo globalizado, é possível identificar a atuação de forma benéfica 

para com a sociedade de forma geral. Contudo, é perceptível o impacto que o planeta 

vem sofrendo devido à ambição dos homens na busca por lucros, muitas vezes sem 

a preocupação de atender métodos sustentáveis.  

Essa busca incontrolável transparece em diversos danos que surgem devido à 

utilização de alguns recursos não renováveis, poluição atmosférica e consumo de 

materiais que são compostos por elementos tóxicos. Uma das hipóteses de ainda 

estar notável essa agressão ao meio ambiente pelas organizações, pode ser a falta 

de conhecimento e informação sobre ações e medidas adotáveis que evitam e/ou 

eliminam esse impacto. Entretanto, a busca por ser uma empresa que contribui 

positivamente para o meio ambiente dentro das organizações começa a ser 

evidenciado pelos consumidores, o que vem a agregar uma espécie mercadologia 

ambiental. De maneira geral, sem deixar de lado à preservação do meio ambiente as 

empresas devem considerar como um diferencial competitivo a obtenção de 

certificações ambientais. 

Organizações de todos os tipos estão progressivamente preocupadas em 

alcançar e demonstrar um desempenho ambiental sadio, através do controle do 

impacto no meio ambiente, de suas atividades, produtos e serviços, levando em conta 

suas políticas e objetivos ambientais. (ISO 14001, 2004). Visto que as empresas 

assumem um grande papel de responsabilidade ao tratar de recursos naturais e como 

esses são consumidos, o mercado espera uma resposta rápida diante de sua linha de 

produção, em busca da consciência, sustentabilidade e responsabilidade ecológica. 

O presente artigo tem como objetivo geral auxiliar as organizações e incentiva-

las sobre a necessidade de conscientização sustentáveis obtidas através de 

certificações ambientais que agregam valor e movimentam a vantagem competitiva 

empresarial. 

Pode-se considerar a redução de desperdícios um dos maiores impactos que o 

setor de TI possui nas organizações. Uma vez atingido esse objetivo, a Tecnologia da 

Informação eliminará gargalos em processos, simplificando seus fluxos, reduzindo 
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falhas e tempo de respostas e retorno aos clientes diminuindo consequentemente 

custos da organização. Dentro da Tecnologia da Informação, surgiu a denominada TI 

Verde, sendo um conjunto de políticas e práticas a fim de garantir que a atividade de 

uma empresa tenha o menor impacto ambiental possível, usufruindo de menores 

gastos com energia, economia de recursos e matéria prima. 

Buscando desenvolver em seu negócio uma forma mais eficiente, prática e 

segura de armazenar suas informações financeiras ou de outros segmentos, as 

empresas aproveitaram o avanço contínuo da tecnologia e da informática e aliaram a 

governança corporativa à governança de TI de acordo com suas estratégias de 

negócios, sejam elas voltadas a agilidade, eficiência ou até mesmo para garantir o 

cumprimento das normas, criando mecanismos de gestão para auxiliar na obtenção 

de resultados almejados, além de dar suporte nas tomadas de decisões. Governança 

de TI é uma governança corporativa voltada para o setor de TI, sua implantação tem 

como objetivo fazer com que a corporação funcione executando todos os processos 

de TI de forma sincronizada, assim como engrenagens. 

Figura 1: Princípios de um Sistema de Gestão Ambiental 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

A norma, no entanto, auxilia na melhoria contínua e no desempenho 

empresarial, seja ele em qualquer ramo, sem fins lucrativos ou governamentais, por 

meio da utilização eficiente e consciente dos recursos e da quantidade que esses são 

aplicados, ganhando assim vantagem competitiva e confiança das partes 

interessadas. Sua exigência surge a partir da preocupação ambiental em todas as 

operações presentes na organização, como poluição do ar, saneamento básico, 
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gestão de resíduos, contaminação do solo a mitigação e adaptação das alterações 

climáticas, além da eficiência e utilização adequada dos recursos. 

2 METODOLOGIA 

Uma pesquisa científica é um processo de investigação em que se interessa 

descobrir as relações existentes entre os aspectos que envolvem os fatos, 

fenômenos, situações ou coisas. Em uma pesquisa científica procuramos utilizar o 

método científico que, de maneira geral, consiste em realizar as seguintes etapas para 

a resolução de um problema: Definição e delimitação de um problema de pesquisa; 

Formulação da hipótese; Observações, coleta de dados e de informações; Análise e 

interpretação dos resultados; e Rejeição ou não rejeição da hipótese (VERGARA, 

2009). Os dados utilizados no projeto serão tratados de forma qualitativa visto que 

esse tipo de pesquisa não busca apenas quantificar e medir, mas também interpretar 

valores, opiniões e compreender fenômenos. 

3 ESTUDO DE CASO 

A gestão de um negócio reúne processos que serão responsáveis por fazer 

com que a organização produza algum tipo de produto ou serviço para um público 

estipulado a determinado custo. A gestão ambiental como parte geral do negócio, lida 

com a intermediação entre a produção da empresa e todo o impacto ambiental que 

pode ser gerado. Atuando nos processos da organização é possível que seja 

alcançado menor impacto negativo no meio ambiente, tornando o negócio sustentável 

ao ponto de vista ambiental e trazendo um novo ponto de vista a favor da empresa no 

que se refere aos cuidados com o meio ambiente e o meio social que irá refletir 

diretamente na reputação empresarial. 

No momento de implantação a própria organização pode decidir como 

proceder a um sistema de gestão ambiental, desde que haja o consentimento 

continuo de gestão. Esse sistema de gestão firmado na ISO 14001 é implantado em 

uma organização com o auxílio de uma consultoria e auditorias internas para 

preestabelecer requisitos e informações que vão assessorar a empresa em uma 
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auditoria externa realizada pela empresa certificadora. Ao iniciar o processo de busca 

pela certificação, a organização deve seguir alguns passos definidos no quadro 1 

como direcionamento para obtenção da nomeação. 

Quadro 1: Passos como direcionamento para obtenção da nomeação 

PASSOS DESCRIÇÃO 

1º 

Estudar: É importante estar por dentro dos impactos que a sua empresa pode 

causar ao meio ambiente e também formas de os eliminar sem perder 

rentabilidade. Também é importante estudar a norma para saber pelo que sua 

empresa terá que se adaptar e implementar. 

2º 

Envolvimento: Envolver os colaboradores, incluindo direção e gestores 

promovendo o objetivo para que todos estejam juntos pela mesma meta para que 

o retorno venha de forma mais rápida e os resultados sejam abrangentes. 

3º 

Capacitação: Complementando o passo anterior a capacitação vem por meio de 

treinamentos que vão preparar além de incentivar a equipe como um todo, devido 

à obtenção de conhecimentos específicos sobre o assunto. Além de realizar a 

formação de auditores internos que vão acelerar a implementação e auxiliar a 

manutenção da certificação. 

4º 

Marketing: Através do benefício comercial advindo da normatização a imagem da 

organização irá se elevar, mostrando aos seus clientes e fornecedores que a sua 

empresa possui credibilidade, preocupação com o meio ambiente e sociedade. 

5º 

Equipe Responsável: A definição de uma equipe como responsável pela 

implantação vai agregar valor às atividades relacionadas à certificação, além de 

dar continuidade de forma consecutiva no planejamento, levantando dados, 

realizando melhorias e implementando novos itens. 

6º 

Consultoria: Buscar uma consultoria especializada para auxiliar o 

desenvolvimento da constatação é um aval que vai unir todos os itens que estão 

sendo realizados para a obtenção do reconhecimento, porém de forma mais 

criteriosa e com um olhar externo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A implementação de uma cultura consciente dentro da organização envolve 

uma série de fatores que precisam ser tratados e investidos, desde a cadeia de 

produção até a implementação de documentos, procedimentos operacionais e até 

mesmo políticas que vão periodicamente despertar o interesse e engajamento dos 

colaboradores de forma geral no conteúdo. Para que todo esse investimento seja 

considerado como viável e seja levado a diante, é necessário que se siga com 

melhorias ambientais que são tratadas dentro da ISO 14001. 

Pode-se observar que há uma evolução perceptível ao ser nomeada até em 

questões de investimentos, visto que, os investidores atualmente levam em 

consideração critérios ambientais nas suas decisões de aplicações. Considerando 

essa evolução, desenvolvemos uma cartilha orientadora que busca de forma rápida e 

visível abordar motivos para buscar a certificação, além de suas vantagens obtidas 

através da mesma.  Contemplamos também o desenvolvimento das regiões do país 

com relação a essa evolução, finalizando com as etapas principais a serem seguidas 

para que essa nomeação reconhecida mundialmente seja adquirida pela organização. 

Figura 2: Cartilha Orientadora 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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5 CONCLUSÃO 

Pode-se perceber que a cobrança pela prática de atitudes sustentáveis vem 

aumentando com o passar dos tempos e a sociedade exige que as empresas deem 

um retorno positivo quanto aos seus processos de produção até o consumo de seus 

produtos e serviços. Ter certificação, no entanto, se tornou um diferencial para as 

organizações, podendo ser significado de bons negócios e vantagens com relação 

aos concorrentes, evidenciando que existe por parte da empresa uma preocupação 

com a qualidade de seus produtos e serviços e com a proteção ao meio ambiente, 

significa também estar acompanhando a atualização do mundo, crescendo 

economicamente, e praticando o desenvolvimento sustentável. O motivo da busca por 

todas essas implementações é a satisfação dos clientes e o comprometimento com 

o meio em que todos vivem, mostrando a sociedade que a organização produz com 

consciência. Com base na pesquisa realizada neste trabalho, foi possível verificar que 

os benefícios alcançados pela certificação ISO 14001 influenciam nas questões 

empresariais incluindo seu processo produtivo e também no produto manufaturado. 

A globalização, portanto, determina que deve existir gestão ambiental dentro da 

organização, sendo considerada como um fator de competitividade entre os 

mercados mundiais. Contudo, os custos desses investimentos são consideráveis e 

podem inicialmente assustar as organizações proporcionando receio, porém as 

prerrogativas agregadas são de grande valia e devem ser também consideradas. A 

nomeação de certificação que vem relacionada diretamente com o sistema de gestão 

ambiental facilita o crescimento empresarial no mercado, e a empresa que utilizar 

disso como estratégica conseguirá atrair novos clientes e possíveis fornecedores, 

além de grandes investidores que começam a levar em conta critérios ambientais nas 

decisões de investimentos, não admitindo financiar projetos sem qualidade de 

produção, e sem que leve em consideração a questão ambiental durante o processo. 

Quanto às melhorias relacionadas a custos, as mesmas são obtidas com maior 

facilidade devido à identificação de em que se deve investir para que o 

desenvolvimento seja realizado da maneira correta de acordo com a necessidade.  

O rendimento enquadrado nesse sentido manifesta-se também no processo 

produtivo, pois o sistema identifica falhas e então desenvolve mudanças utilizando 

recursos eficientes e necessários, reduzindo custos, geração de resíduos, economia 
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da matéria-prima e insumos utilizados durante o processo, aumentando assim a 

produtividade da empresa.  

Finaliza-se, no entanto, que as certificações agregam redução de impactos, 

riscos, e demonstram que uma organização estruturada para tratar aspectos que 

influenciam de forma negativa apresenta um menor risco de ter que assumir multas, 

ações legais por descumprimento da legislação. Empresas que estão buscando 

melhorias acima ou conforme exigências legais estão assegurando um melhor 

relacionamento com autoridade e maior facilidade em cumprir os padrões que são 

definidos. Além de possuir um vínculo firme com seus consumidores e até mesmo 

funcionários. Sugere-se por fim, devido a amplitude e ao constante crescimento do 

tema abordado, a realização de uma pesquisa futura contemplando o 

desenvolvimento das empresas com relação à certificação, verificando o aumento do 

envolvimento sobre o tema, o surgimento de ideias inovadoras, além da 

implementação dessas.  
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RESUMO 

Os momentos de convocação e de instauração de uma assembleia constituinte são 

resultados de situações em que o ordenamento jurídico vigente não consegue 

responder aos anseios e demandas sociais. O poder constituinte é momento único, 

ilimitado nas questões positivadas, respeitados os direitos humanos, e sua 

configuração é objeto de discussões, para que se garanta a legitimidade das 

mudanças políticas, econômicas e sociais que dele possam resultar. O objeto de 

estudo desta pesquisa é a relação entre as reformas constitucionais decorrentes de 

um poder constituinte reformador e a crise política atualmente vivenciada no Brasil. 

As constantes emendas à Constituição possuem a finalidade de tornar o texto original 

adaptável à necessidade da população, ainda que se imponha restrições a direitos. 

Contudo, o cenário de constante instabilidade provocada pelas reformas 

constitucionais que tornam as condições de vida da população muita mais difíceis. O 

estudo do presente artigo é a abrangência do poder constituinte, tendo por base os 

momentos da Assembleia Nacional Constituinte que originou a Constituição Federal 

de 1988 em comparação com modelos constituintes de outros Estados Nacionais, 

nesse contexto, com foco incidental no modelo de convenção constituinte do Chile. 

Para isso, faz-me imprescindível uma análise dos conceitos de Poder Constituinte, das 

constituições em sentido material e formal, demonstrando a existência ou não de 

laços do sistema constitucional instaurado com resquícios do regime militar. Este 

estudo auxilia a constatação da influência da forma de elaboração da Constituição no 

cenário político atual. A metodologia utilizada é de revisão bibliográfica de doutrinas 

jurídicas, artigos científicos e livros relacionados ao tema e a exploratória de análise 

documental.  

Palavras-chave: Constituição. Poder Constituinte. Crise constitucional. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho visa demonstrar como o histórico brasileiro de mudanças 

constitucionais corroborou diretamente para a crise política vivenciada atualmente, a 

partir de uma análise histórica do poder constituinte instalado na Assembleia Nacional 

que originou a Constituição de 1988. Isso denota a tímida ruptura das amarras 

estabelecidas pela Ditadura Militar e suas consequências em nosso ordenamento 

constitucional.   

O principal objetivo é compreender como o modelo constitucional e a 

organização da Assembleia Constituinte relacionam-se com a crise institucional que 

assola o país, tudo isso tendo em vista o novo modelo constitucionalista sul-

americano.  

A pesquisa se justifica pelos reflexos sociais da mudança de paradigma da 

política brasileira em comparação com os demais países da América do Sul, bem 

como em de que maneira estas mudanças interferem no cotidiano e no bem-estar da 

população.  

2 METODOLOGIA 

Como principal tipo de pesquisa, adotou-se a exploratória, uma vez que se trata 

de um tema ainda sendo descoberto, haja vista haver poucos dados disponíveis na 

área jurídica.  Foram realizadas análises de documentos e revisão bibliográfica de 

doutrinas jurídicas, artigos científicos e livros relacionados ao tema.  

Para compreender e tirar as conclusões acerca do novo constitucionalismo sul-

americano em contraste com o constitucionalismo brasileiro elucidado na constituinte 

de 1988, foi preciso não só observar a Magna Carta brasileira, mas também a 

realidade relacionada ao novo paradigma moderno. Assim, os resultados foram 

alcançados através de análises e percepções, em uma abordagem qualitativa.    
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3 RESULTADOS  

O Poder Constituinte e Assembleia Nacional Constituinte   

O doutrinador Guilherme Penã de Moraes leciona que o poder constituinte deve 

ser compreendido como “poder de produção das normas constitucionais, por meio do 

processo de elaboração e/ou reforma da Constituição, com fim de atribuir 

legitimidade ao ordenamento jurídico do Estado.”(MORAES, 2020, p.09)  

Este Poder se subdivide em 4 (quatro) formas de manifestação, estando dentre 

elas o Poder Constituinte Originário, que consiste no poder de elaboração da 

Constituição, sendo caracterizado como inicial (instaura um novo ordenamento 

jurídico), ilimitado (não se submete as restrições do Direito Positivo) e incondicionado 

(não sujeito as formas de manifestações). 

É necessário destacar que o Poder Constituinte além de sua forma originária, 

também se estabelece nas reformas constitucionais. É então chamado de poder 

constituinte de reforma. Haja vista que por mais que as Constituições devam ser 

protegidas de mudanças abruptas e ter respeitado o poder constituinte originário, as 

mudanças sociais precisam ser incorporadas à Carta Magna. Isso pode significar 

pequenas emendas ao texto constitucional ou a criação de uma nova constituição. 

Tais mudanças podem se dar por pressões e interesses meramente políticos ou pela 

pressão social e pelo poder que de fato emana do povo.   

Para que haja uma mudança Constitucional democrática, é instalada a 

Assembleia Nacional Constituinte, definida nas palavras de Norberto Bobbio como um 

órgão colegial, representativo, extraordinário e temporário, que é investido da função 

de elaborar a Constituição do Estado, de pôr – em outros termos – as regras 

fundamentais ordenamento jurídico estatais (BOBBIO, 1998, p.61).  

É certo que grandes mudanças constitucionais advêm de grandes mudanças 

sociais, ou como no caso brasileiro de rupturas políticas. Esse tipo de conduta leva a 

Constituição a ser tida popularmente e historicamente como um marco de um novo 

momento político.  

No que tange as mudanças de constituições, o exercício e a titularidade do 

poder constituinte precisam ser entendidos. A titularidade é emanada do povo, aquele 

que de fato tem o poder constituinte para mudança. No entanto, o exercício do poder 

constituinte pode se dar de diversas formas, o que influenciará diretamente em como 

as mudanças constitucionais aconteceram e como afetaram a população e os 
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sistemas em desconjuntamento. É o que preleciona o doutrinador Guilherme Peña de 

Moraes; 

A titularidade denomina a quem é afetada a decisão do poder constituinte, 

correspondendo à nação ou povo. O exercício designa a quem é atribuído o 

desempenho do poder constituinte, compreendendo as formas ou modos 

direto, indireto e misto (MORAES, 2020. p. 26).  

É no exercício do poder constituinte que a Assembleia Nacional Constituinte se 

instalara, o que pode ocorrer de diversas formas e por diferentes motivações. Haja 

vista as classificações, um exercício direto é aquele em o que o povo diretamente 

exerce a construção das mudanças. Já o que ocorre no Brasil, é o exercício indireto, 

onde os representantes do povo constituem o corpo da Assembleia Nacional 

Constituinte. Existe ainda, a forma mista onde o povo diretamente outorga a nova 

Constituição.  

A última Constituinte brasileira restou-se congressual, ou seja, tinha como 

atuantes diretos o Senado e a Câmara de Deputados. Uma outra opção seria a 

Constituinte exclusiva, aquela que é formada apenas para o processo de criação da 

nova Constituição e depois dissolvida, essa segunda via seria favorável para uma 

Constituição que de fato rompesse com resquícios militares. Além disso, o povo não 

chegou a ser sequer consultado sobre essa possibilidade, sendo imposto aos 

brasileiros uma constituinte congressual, que por óbvio, não romperia com estruturas 

que pudessem afetar o sistema bicameral. Mesmo que a Constituinte tenha sido 

congressual, houve grandes avanços na Constituição brasileira atual, com destaque 

para a positivação dos Direitos Humanos.  

4 A CRISE CONSTITUCIONAL  

A Constituição brasileira vigente (1988) embora tenha inovado positivando os 

direitos humanos, precisa ser contextualizada historicamente, uma vez que as 

mudanças para saída do regime ditatorial não foram retilíneas. O modo de ruptura 

entre o regime ditatorial e a democratização ocorreu no Brasil de forma complacente 

aos crimes cometidos pelo regime político transposto e com um arranjo político 

arquitetado também por aqueles que deixavam o poder. Essa problemática não é 

exclusivamente brasileira, Boaventura de Souza Santos demonstra em sua obra que 
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países que tiveram a transição de poder de forma mediada também pelos regimes 

ditatoriais garantiram injustiças veladas.  

Nos países em que a transição foi pactada como, por exemplo, no caso da 

Espanha, do Brasil e do Chile a impunidade dos crimes de abuso de poder e 

de violação dos direitos humanos cometidos durante a ditadura foi negociada 

entre a classe política do regime ditatorial e a classe política do regime 

democrático emergente. Neste caso, os juízes foram, à partida, excluídos do 

exercício do controlo penal neste domínio. Tal exclusão serviu, de facto, para 

reforçar a cultura jurídica autoritária legitimadora da imunidade fáctica ou 

mesmo jurídica dos detentores do poder político (SANTOS, 2018. p.168).  

O constitucionalismo brasileiro formalizado em 1988, embora reserve certas 

virtudes, principalmente em relação à inclusão social e consolidação dos Direitos 

Fundamentais e do Estado Democrático de Direito, apresenta um vício em sua origem 

que culminou em uma crise institucional grave. 

É cediço que desde as jornadas de 2013 a representatividade institucional 

brasileira foi colocada em dúvida. Movimentos políticos dos mais diversos buscaram 

o protagonismo frente a crise política que se formaram com os protestos, o que 

resultou no impeachment da presidenta Dilma em 2016 e na ascensão de movimentos 

reacionários e autoritários.  

Essa construção histórica está intimamente ligada ao autoritarismo da Ditadura 

Militar brasileira e na redemocratização promovida pelo próprio regime. Nesse sentido, 

leciona Sabrina Aparecida Silva, in verbis: 

De certa maneira, podemos dizer que a conjuntura política que acompanhou 

as Jornadas de Junho de 2013 reativou e impulsionou as forças reacionárias 

e neoconservadoras adormecidas desde o golpe militar de 1964, as quais 

permanecem motivadas às pautas antidemocráticas, como por exemplo, o 

retorno da ditadura militar [...] O golpe parlamentar de 2016 mostrou 

claramente o seu caráter reacionário nas eleições presidenciais de 2018 [...] 

A eleição de Bolsonaro trouxe à tona movimentos reacionários e 

neoconservadores, os quais passaram a realizar manifestações públicas com 

teor racista, sexista, misógino e homofóbico. Neste cenário político surgem 

as mobilizações antidemocráticas de direita e de extrema direita, contudo, 

“não há diferença de natureza entre os movimentos que gestam Temer e os 

que sustentam Bolsonaro. Há, sim, gradações e arranjos específicos” 

(MASCARO, 2019, p. 26) (SILVA, 2020, p. 121). 

Elucida-se que o autoritarismo de direita, marcado pelos movimentos 

favoráveis ao impeachment de 2016, guardavam forte relação com o regime de 1964. 

O anseio pela ruptura institucional atrelado com as predileções autoritárias do novo 
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paradigma político criaram um caldo golpista que tem corroído as instituições 

constituídas em 1988. 

O Estado coloca-se contra movimentos democráticos e sociais e a frágil e 

pendular democracia brasileira vê expostas facetas despóticas e elitistas. “A 

democracia liberal que temos convive com o trabalho escravo, com o subemprego, 

com a fome, com a miséria, com o analfabetismo e com a exploração infanto-juvenil” 

(SILVA, 2020, p. 123). 

Ainda que a Constituição de 1988 tenha representado uma ruptura com a 

Ditadura Militar, paradoxalmente não houve uma real representatividade popular haja 

vista o modelo congressual adotado (BARROSO, 2020). Nesse contexto, a própria ideia 

de cisão de modelo torna-se duvidosa, afinal, a transição foi controlada pela elite 

política à época. Nesse sentido, Adriano Nervo Codato vai dizer que a transição 

política protagonizada pelos militares representou uma:  

[...] institucionalização do regime ditatorial, mas sob outra forma política. 

Trata-se, paradoxalmente, de um autoritarismo sem ditadura. O fundamental 

é que o processo decisório continue centralizado no poder Executivo, os 

militares continuem controlando, mesmo à distância, os centros de poder 

real, a atividade dos partidos políticos fique restrita aos períodos eleitorais, o 

poder do Legislativo permaneça pouco mais que ornamental e, como lembrou 

Luciano Martins, a expressão da “vontade popular” não implique qualquer tipo 

de participação autônoma da sociedade (MARTINS, 1979- 1980, p. 31) 

(CODATO, 2005, p. 91). 

Destarte, observa-se que ao mesmo tempo em que o constitucionalismo 

brasileiro foi instituído às sombras do autoritarismo do Regime Militar, os movimentos 

reacionários que agora detém o poder político anseiam pelo retrocesso institucional. 

O resultado dessa amalgama é uma crise representativa.  

A herança autoritária brasileira e o modelo constituinte de 1988 criaram um 

hiato representativo entre o povo e a Constituição que se elucida com uma crise 

institucional com potencial de abalar as instituições. Decerto a saída desta 

encruzilhada tem se mostrado cada vez mais incerta, entretanto, o retorno ao status 

quo ou o retrocesso institucional certamente não são alternativas democráticas.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Conforme visto no presente artigo, a elaboração e outorga de uma Constituição 

pode derivar da vontade popular, que é representada pela Assembleia Nacional 

Constituinte.  De certo modo, as maiores alterações constitucionais que já ocorreram, 

foram consequência do hiato constitucional, ou seja, a divergência entre o conteúdo 

legal e a realidade social ou política. 

A mudança social que merece destaque, e que é causa da atual crise 

constitucional que assola o Brasil, é a ruptura entre o regime ditatorial e a 

democratização. O Estado, atualmente, deixa de representar as minorias e se coloca 

à disposição de uma elite autoritária, herança do Regime Militar, que anseia pelo 

retrocesso constitucional. 

AGRADECIMENTOS   

Agradecimento ao Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) pela bolsa 

de pesquisa (PIC) concedida a discente Yasmin de Sousa Guimarães Vilela Pinto.  

REFERÊNCIAS   

BARROSO, Luís Roberto. A redemocratização. In: ____.Sem data vênia: um olhar sobre 

o Brasil e o mundo. 1 ed. Rio de Janeiro: História Real, 2020.  

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 1ed. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1998.  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 17 

set. 2021.  

CODATO, Adriano Nervo. Uma História política da transição brasileira: da ditadura 

militar à democracia. In: Revista de Sociologia e Política. n. 25 p. 83-106. Curitiba: 

Universidade Federal do Paraná, nov. 2005. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/7074>. Acesso em: 19 nov. 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 145 

 

 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. 

MORAES, Guilherme Peña de. O Poder Constituinte. In: _____. Curso de direito 

constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2020.  

SANTOS, Boaventura. Sociologia crítica da justiça. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. 

Construindo as Epistemologias: Antologia essencial: volume II: Para um pensamento 

alternativo de alternativas. 1 ed. Buenos Aires: CLACSO, 2018.   

SILVA, Sabrina Aparecida. Autoritarismo e crise da democracia no Brasil: entre o 

passado e o presente. In: Revista Katálysis. V. 24 n. 1 p. 119-126. Florianópolis: 

<https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e75120>. Acesso em: 19 nov. 2021.   

https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e75120


  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 146 

 

 

Sustentabilidade e Mercado de Luxo: estudo de caso da marca Osklen 

SANTOS, Milena A. C. dos1; FERREIRA, Salete L.1; COUTINHO, Rhanica E. T.1; 
GONÇALVES, Douglas B.1  

1 - UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
salete.ferreira@foa.org.br  

RESUMO 

O século XXI tem sido marcado por bandeiras voltadas para as questões ambientais 

que envolvem o planeta, sendo que parte dos movimentos nesse sentido aponta para 

o consumo consciente. Essa mudança de comportamento sinaliza tanto para os 

publicitários quanto para as empresas a necessidade de práticas condizentes com 

esta realidade. Desse modo, o estudo tem por objetivo apresentar ações sustentáveis 

que podem ser adotadas pelas empresas, com base no estudo de caso da marca 

Osklen. A partir do estudo de caso pretende-se responder: como atender a demanda 

de consumo, do mercado da moda de luxo, de forma sustentável? Acredita-se que 

essa questão além de respondida precisa ser incorporada pelas empresas desse 

ramo de negócio. Desse modo, o estudo atingiu o objetivo proposto ao apresentar as 

ações sustentáveis realizadas pela marca Osklen, que servem de exemplo ou modelo 

a ser adotado por outras empresas voltadas para o mercado de luxo.   

Palavras-chave: Sustentabilidade. Mercado de Luxo. Marca. Osklen.  

1 INTRODUÇÃO  

O consumo consciente possui diversas denominações: verde, ético, 

responsável, dentre outros. Corresponde a uma resposta ao consumo desenfreado, 

ou inconsciente que se vinha praticando até então, trata-se de um anseio do 

consumidor por práticas mais adequadas a preservação ambiental (ARANTES, 2020). 

Com isso, estratégias de marketing empregadas pelas empresas voltam-se para 

ações sustentáveis que atinjam todos os tipos de clientes, inclusive os de luxo.  

O conceito de luxo utilizado neste estudo abarca a contemporaneidade onde o 

consumidor desse tipo de nicho busca um "[...] caráter subjetivo nos símbolos que 

caracterizam o luxo (raridade, exclusividade e de difícil obtenção), gerando uma carga 

emocional, oriunda da necessidade humana, de um significado pessoal" (DINIZ, 2012, 

mailto:salete.ferreira@foa.org.br
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s/p.). Essas características devem estar presentes nos produtos oferecidos a esses 

públicos.  

Outro conceito importante do mercado de luxo retratado neste estudo é 

abordado por Lipovetsky (apud DINIZ, 2012, s/p.) "O luxo contemporâneo não é 

alimentado pela vontade de despertar inveja, de ser reconhecido pelo outro, mas pelo 

desejo de admirar a si próprio, de deleitar-se consigo mesmo", o autor ajuda no 

entendimento da importância de atender o desejo de sustentabilidade deste público. 

Tendo por base que o consumidor do mercado de luxo comumente é bem 

informado (SILVA, 2020), este mercado requer um olhar mais atento dos publicitários 

de forma que contemplem nos planejamentos de marketing das empresas ações de 

responsabilidade socioambientais. Este quadro faz com que as organizações 

norteiem suas práticas de forma mais sustentável, pois: 

O sucesso da empresa não mais está atrelado apenas à capacidade 

produtiva, inovativa e participação no mercado. Qualidade e preço podem ser 

abalados por impactos causados ao meio ambiente e ações prejudiciais a 

sociedade. (FIGUEIREDO; ABREU; CASAS, 2009, p. 107) 

Essas questões afetam a imagem das empresas e definirão seu sucesso ou 

não. Desse modo, não adianta as ações veiculadas pelo marketing se essas não são 

verdadeiramente sustentáveis, assim a adoção de uma postura sustentável requer 

uma transformação nos processos de produção, cotidiano e na mentalidade das 

empresas, cenário que amplia as ações do profissional de publicidade. 

Caso as empresas não atendam a essas questões, os consumidores 

questionarão suas práticas e não comprarão seus produtos, boicotarão e farão 

propagandas negativas. Conforme Kotler (2002, p.177, apud GARCIA, 2004, p. 20), o 

século XXI seria marcado pela valorização do relacionamento com os clientes e “[...] 

nós estamos testemunhando atualmente um movimento do foco na transação para o 

foco no relacionamento”. Dessa maneira, oferecer produtos sustentáveis é respeitar 

os desejos dos clientes em termos do consumo consciente, com isso fortalece-se 

este relacionamento e a imagem da empresa.  

Portanto, o publicitário deve sugerir práticas conscientes às empresas de forma 

que seus processos agridam o mínimo possível o ecossistema. Mas como atender a 

demanda de consumo de forma sustentável? Essas questões além de respondidas 

precisam ser incorporadas pelas empresas.  
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2 METODOLOGIA 

O estudo se baseia em pesquisa bibliográfica e estudo de caso da empresa 

brasileira Osklen. De acordo com Fonseca (2002, apud, BRUCHÊZ, et al, 2015, p. 32) 

“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites.” Esse conteúdo embasará a parte conceitual do 

artigo. Também foi realizado estudo de caso, método de pesquisa que segundo o 

mesmo autor pode ser definido como:   

[...] um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma 

instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa 

conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação 

que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há 

nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir 

sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo 

de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, 

ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de 

estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, apud, BRUCHÊZ, et al, 

20152002, p. 33).  

Este estudo de caso foi realizado com a finalidade de averiguar o conceito de 

sustentabilidade e Mercado de Luxo, por meio da marca de luxo OSKLEN. O estudo foi 

elaborado com base nas informações disponíveis no Site denominado Instituto do 

Luxo1. As informações deste site têm como fontes: Osklen Oficial; Estadão; Criação 

das Marcas.  

A marca foi criada por Oskar Metsavaht, no Rio de Janeiro, em meados da 

década de 1980. Após seguir as tradições da família e se formar em medicina, Oskar 

foi convidado a acompanhar um grupo de alpinistas ao Monte Aconcágua. Além de 

ser um dos médicos da expedição, ele também realiza pesquisas sobre a condição 

física de atletas expostos a essas condições climáticas. 

Ao preparar as malas para as viagens, Oskar percebeu que não havia roupas 

adequadas para o frio extremo no Brasil. Pensando nisso, ele começou a pesquisar 

tecidos e modelos especiais que ajudam a fazer exercícios em invernos rigorosos.  

                                                 

1 Instituto do Luxo – Consultoria de Serviços, Treinamentos e Capacitação de Pessoas para o Mercado de Luxo, 
disponível em: https://www.institutodoluxo.com/post/2020/05/07/historia-das-marcas-osklen. Acessado em: set. de 
2021. 
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Após um longo período de pesquisa, ele desenvolveu um tecido com uma 

membrana interna impermeável que pode evaporar o suor e manter o corpo seco e 

aquecido, que se chama Storm Tech System. Depois de feitos à mão, eles produziram 

cerca de dez casacos com esse tecido para atletas e expedições.  

A aventura foi ao ar na rede de televisão brasileira e produziu uma resposta que 

Oskar não esperava. Muitos de seus amigos encomendaram esta jaqueta, então mais 

peças de roupa foram produzidas usando o mesmo tecido da original. Sua 

especialização em trauma esportivo foi realizada no Hospital Pittier-Salpetrie em 

Paris. Na Cidade da Luz, Oscar conheceu muitos escaladores, atletas e designers 

franceses. Todas essas experiências apontaram para a decisão de criar a marca 

Osklen.  

A moda sustentável sempre fez e ainda faz parte da marca. Oskar se destaca 

entre os designers que utilizam matérias-primas recicláveis e fibras naturais para a 

confecção das obras, além de apoiar projetos que estimulem a cultura e as tradições 

locais. Em 2018, lançaram a série ASAP, que significa "o mais sustentável possível", 

que é uma declaração de que o mundo (principalmente na indústria da moda) adotou 

uma nova postura e ganhou consciência ambiental. Conforme o site deseja-se com 

esta ação realizar “um manifesto para que o mundo adote novas atitudes e adquira 

consciência ambiental – principalmente no mundo da moda”. 

Com lojas em todo o Brasil e no exterior (incluindo Nova York, Miami e Tóquio), 

a Osklen representa o estilo de vida do homem e da mulher modernos, num mundo 

em que os ecossistemas urbano e natural, global e local, orgânico e tecnológico 

coexistem. A marca é reconhecida por seu design inovador e pelo uso de materiais 

diferenciados e sustentáveis. É a percepção integrada de natureza, cultura e 

sociedade, associada a uma estética sofisticada, que faz com que a Osklen seja 

considerada uma das dez marcas mais influentes e inspiradoras do mundo, segundo 

a WGSN2 empresa líder em previsão de tendências para a indústria criativa. 

A Osklen também foi apontada, junto com a TESLA, como Future Maker pela 

World Wide Fund for Nature do Reino Unido (WWF-UK). Fundada e presidida Oskar 

Metsavaht, Instituto-E (IE) − uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

                                                 

2 WGSN An Ascential Company. Disponível em: <https://fashionlabelbrasil.com/associado-flb-2/osklen/>. 
Acessado em set. de 2021. 
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Público) − cumpre sua missão criando e gerenciando uma rede que busca aumentar 

as sinergias entre diferentes agentes da sociedade. Baseia-se em iniciativas 

ambientais, culturais e educacionais de responsabilidade social inspiradas no 

movimento e-brigade − o chamado à ação para que as pessoas possam ser: As 

Sustainable, As Soon As Possible.  

O instituto desenvolve e implementa projetos socioambientais inspirados no 

conceito de Es − earth, environment, energy, education, empowerment, and economics 

−com o objetivo de ajudar a promover o Brasil como o país do desenvolvimento 

humano sustentável, através do pensamento criativo e da ação. Desenvolve diversos 

projetos envolvendo capacitação, empoderamento e geração de renda para pequenas 

comunidades e grupos de mulheres que vivem em condições vulneráveis no Brasil e 

no exterior, como o Morro do Banco (RJ-Brasil), Queimados (RJ-Brasil), Cantagalo (RJ-

Brasil), Santa Luzia do Itanhy (SE-Brasil),Itaperuna (RJ-Brasil) Remígio (PB-Brasil) e 

Port-au-Prince (Haiti). Além de reunir em seu portfólio projetos de rastreamento de 

pegada de carbono e hídrica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com base nas pesquisas e conhecimentos de Oskar Metsavaht, inclusive de 

pessoas que puderam agregar diferenciais a sua marca, como os designers franceses, 

o empresário desenvolveu uma cultura para sua organização que além de 

disponibilizar produtos que não eram encontrados no país, oferecessem um valor 

agregado quanto à sustentabilidade. Além disso, eram exclusivos para o mercado de 

luxo, que busca conforme Diniz (2012): raridade, exclusividade e produtos de difícil 

obtenção. 

Conforme Lipovetsky (apud DINIZ, 2012) o consumidor de luxo contemporâneo 

presa por ações que permitam admirar a si mesmo, portanto deseja que suas 

aquisições sejam embasadas em causas nobres, onde se enquadra a 

sustentabilidade. Quando Oskar Metsavaht percebe um demanda de produtos com 

atributos que atendam aos anseios do mercado de luxo cria a marca Osklen que desde 

o início apresenta um conceito que pensa na questão sustentável, com suas coleções 
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que exaltam a beleza e a diversidade da fauna e da flora latina, ficando entre as dez 

marcas mais influentes e inspiradoras do mundo ( WGSN). 

4 CONCLUSÃO 

A história da empresa demonstra que atendeu ao consumidor duplamente, pois 

além de oferecer produtos que não eram encontrados no mercado brasileiro, estes 

contemplam seu anseio por sustentabilidade. Portanto, tanto as práticas produtivas, 

como comunicativas (publicidade/marketing) da Osklen respondem a problemática 

apresentada, bem como confirmam sua hipótese.  

Desse modo, o estudo atingiu o objetivo proposto ao apresentar as ações 

sustentáveis realizadas pela marca Osklen, que servem de exemplo ou modelo a ser 

adotado por outras empresas voltadas para o mercado de luxo.  

Portanto, é importante que haja harmonia entre o meio ambiente e o mercado, 

equilíbrio fundamental para que haja um futuro melhor para as novas gerações. Assim, 

pensar em novos meios de extração, produção e consumo consciente, que visem o 

desenvolvimento sustentável, deve estar entre as preocupações das empresas com 

vias a atender as expectativas dos consumidores sejam eles de luxo ou não.  
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RESUMO  

O presente trabalho apresenta as fases de desenvolvimento de campanha publicitária 

de combate à intolerância religiosa concebida em parceria com Ministério Público 

Federal, Defensoria Pública da União, Centro de Articulação de Populações 

Marginalizadas e Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e realizado pelo 

Escritório da Cidadania e Agência de Comunicação Integrada, ambos do UniFOA. 

Palavras-chave: Intolerância religiosa. Campanha publicitária. Sociedade civil. 

Cidadania. 

1 INTRODUÇÃO  

O CEAP – Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, por meio do 

Babalawo Ivanir dos Santos, em parceria com o Ministério Público, por meio do Dr. 

Júlio Araújo, a Defensoria Pública da União, por meio do Dr. José Roberto Tambasco 

procuraram o Escritório da Cidadania e o curso de Publicidade e Propaganda do 

UniFOA, para desenvolver um projeto de conscientização e capacitação no aspecto 

preventivo da intolerância religiosa no país. 

A intolerância religiosa, definida como uma atitude mental caracterizada pela 

falta de vontade em reconhecer e respeitar diferenças e crenças religiosas de 

terceiros1, sempre foram uma constante na História brasileira. De bases arraigadas 

na sociedade, se manifesta por comportamentos que vão desde a discriminação até 

atitudes violentas, com depredação de patrimônio, injúria, lesões corporais e até 

morte. Desde a proclamação da República, que tornou o estado laico, a liberdade 

                                                 

1 Fantini, João Angelo, coordinator. Dunker, Christian Ingo Lenz, author. Raízes da intolerância 

mailto:leonardo.canavez@foa.org.br
http://worldcat.org/oclc/910881164
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religiosa tem sido garantida, tendo na Constituição de 1988 o inciso VI do artigo 5º 

que estipula “ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e as suas liturgias”.  

A garantia constitucional, no entanto, não garante a mudança de mentalidade 

da sociedade que ainda nutre a prática da intolerância religiosa sob vários pretextos. 

As estatísticas ainda são expressivas em termo de atos e vítimas que clamam por ter 

seus valores espirituais respeitados pela sociedade. É importante ressaltar que várias 

inciativas no sentido de lutar por esses direitos vem sendo bem sucedidos e 

alcançando resultados objetivos e consistentes. Mesmo que, em muitos casos, essas 

conquistas sejam marcadas por atos de violência. 

Em 2020, a Iyalorixá Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda 

de Ogum morreu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa. O 

seu terreiro, localizado no bairro de Itapuã em Salvador (BA), foi invadido e depredado 

por fundamentalistas religiosos. O marido da Yalorixá foi agredido violentamente na 

invasão. Dois meses depois, um jornal da Igreja Universal do Reino de Deus publicou 

uma foto de Mãe Gilda com uma tarja no rosto. A manchete dizia "Macumbeiros 

charlatões lesam a vida e o bolso de clientes". Ao ver a publicação, a idosa teve um 

ataque cardíaco fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro. Em sua homenagem, foi 

instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. 

Infelizmente, ainda hoje, essas cenas ainda se repetem. As denúncias de casos 

relacionados à intolerância religiosa aumentaram 41,2% no primeiro semestre de 

2020, em relação ao mesmo período de 2019, segundo a Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos (ONDH). Comparando o mesmo período de 2018, houve um 

aumento de 136% das denúncias, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos (MMFDH). Isso é explicado pelo contexto geral de intolerância 

na sociedade e pelo aumento da consciência de direitos entre as lideranças afro-

religiosas. 

É inegável que as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o 

Candomblé, são as maiores vítimas de intolerância, porém após imensa pesquisa e 

discussão, optou-se por abordar a intolerância religiosa de todas as religiões, não 

privilegiando nenhuma. A resolução foi tomada para não dar margem para nenhum 
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grupo religioso sentir-se perseguido. O foco da campanha será toda a sociedade civil, 

incluindo religiosos e ateus. Informando que intolerância religiosa é crime e 

incentivando a todos a denunciar qualquer ato de intolerância. 

O projeto busca valorizar a diversidade religiosa e o respeito ao próximo. Além 

de ser uma referência para atuação da Polícia Militar em casos de intolerância 

religiosa em todos país. Foi constatado que os policiais não sabem como atuar em 

casos de intolerância religiosa, sobressaindo o preconceito existente nos oficiais da 

corporação. Por isso, o projeto, futuramente, também trabalhará na capacitação dos 

policiais para que pessoas e instituições vítimas de preconceito, sejam protegidas. 

Por isso, habilitar os agentes de segurança pública para diagnosticar a intolerância, 

evidenciar estatísticas e registros são de extrema importância para o combate ao 

preconceito. 

A campanha foi desenvolvida e criada pelos alunos do curso de Publicidade e 

Propaganda do UniFOA, com orientação dos professores responsáveis e foi produzida 

na ACI (Agência de Comunicação Integrada). Todo processo foi feito em conjunto com 

o CEAP (Centro de Articulação de Populações Marginalizadas), o Ministério 

Público/RJ e a Comissão de Combate de Intolerância Religiosa. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

A partir da solictação, conduzido ao UniFOA pelo Escritório da Cidadania, por 

meio do professor Dario Aragão, foi criado um grupo de alunos e professores, que 

elaboraram cenários e objetivos e propuseram ações de comunicação ao grupo 

composto por representantes do CEAP, Ministério Público Federal e Defensoria 

Pública da União. 

A partir desse primeiro levantamento foram estabelecidas as diretrizes que 

iriam nortear os trabalhos posteriores. O primeiro ponto era a divisão em duas frentes, 

sendo a primeira uma campanha voltada à conscientização da população, objeto 

deste trabalho e outra voltada à agentes públicos de segurança, das polícias militar e 

civil (incialmente no estado do Rio de Janeiro), no sentido de prepará-los a atender e 

lidar com casos de intolerância religiosa. Essa segunda frente ainda está em fase de 

planejamento para implantação num futuro próximo. 
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As duas abordagens confluem num mesmo sentido do acolhimento à vítima de 

intolerância religiosas, além de seus atributos educativo e informativo. Em pesquisa 

realizada pelo grupo de peças similares, na Internet, foi constatada a prevalência de 

uma linguagem de “respeito à alteridade” nas formas publicitárias que tratam o tema, 

porém poucas apelavam para o caráter legal do tema, assim como o incentivo à 

denúncia por pessoas que testemunhem esse crime.  

Também foi realizada uma reunião online com o professor André Capilé, 

membro do corpo docente da instituição e candomblecista, cuja família mantém um 

terreiro na cidade de Barra Mansa/RJ. Entre relatos e observações, professor 

ressaltou o cuidado em não focar nas religiões de matriz africanas. Segundo ele, 

apesar de serem o principal alvo das ações de intolerância religiosa, uma abordagem 

direcionada poderia resultar em aumento de uma conotação vitimista, que costuma 

ser associada a temas que tenham como fundo a questão racial. 

Assim foi definido que a abordagem deveria ter um caráter que reafirmasse o 

caráter constitucional da defesa à liberdade religiosa, além de conclamar a população 

a denunciar os atos que representem um desrespeito a esse direito. É certo que essa 

perspectiva se lastreia nos valores associados pelo Ministério Público Federal e 

Defensoria Pública da União, duas das instituições de Estado dedicadas à defesa da 

Constituição e dos direitos civis. Também que o tema seria tratado como amplo, 

reforçando que o direito à fé e prática religiosa se estende a todas às crenças.   

Definiu-se que, num primeiro momento, a campanha seria composta por 

postagens em redes sociais e um vídeo para TV, que posteriormente poderiam ser 

desdobradas em outros formatos. Também foram estabelecidos os objetivos de 

comunicação que seriam buscados. Como objetivo geral, “conscientizar e gerar o 

debate e acerca da intolerância religiosa em nossa sociedade” e específicos “Informar 

as vítimas de intolerância religiosa sobre o compromisso do estado em receber as 

denúncias por meio do canal 190; reforçar que a liberdade religiosa como valor social 

brasileiro e garantido por lei e desenvolver ações de comunicação sobre a temática”. 

A proposta foi aprovada, passando a ser desenvolvida pela a Agência de Comunicação 

Integrada (ACI), do UniFOA, formada por alunos e que atua em projetos voltadas à 

comunidade acadêmica da instituição e a entidades sociais. 
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As peças criadas para as redes sociais tiveram duas vertentes, uma de 

engajamento e outra educativa. Enquanto a primeira objetivava despertar a 

consciência da população sobre as consequências dos atos de discriminação 

religiosa, a outra buscava sensibilizar a população com informações importantes 

sobre esses mesmos atos. Foram utilizadas fotografias de bancos de imagens e, 

títulos que conseguissem traduzir de maneira criativa e atraente o conteúdo 

transmitido. Foram desenvolvidos no formato de posts e também “carrossel”, que 

permite a inserção de conteúdos mais elaborados.  

Figura 1 – Post Carrossel “O Papel do Estado”  

 

Fonte: (ACI, 2021) 

Figura 2 – Posts 

 

Fonte: (ACI, 2021) 
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A solução encontrada para a TV foi fazer uma metáfora comparando a 

agressão às religiões como um jogo em que peças com fotos de pessoas 

representando religiões são derrubadas. O formato remete a um jogo infantil, 

conhecido como ‘Cara a Cara”. Dessa forma conseguiu-se uma forma de representar 

as múltiplas crenças e também a sociedade como um todo, que não está 

caracterizada com trajes religiosos, mas que também são atingidas uma vez que a 

prática de intolerância religiosa atinge “toda a sociedade”, uma vez que esta se insere 

num contexto de cidadania, garantida pelo Estado de Direito, materializado na 

Constituição. Para finalizar de uma maneira “positiva”, ou seja, indicando uma reação 

da sociedade “derrubada” pela a intolerância religiosa, ao final as peças retornarão à 

posição original, ante ao apelo da denúncia, que apresenta o número 190 associado à 

Polícia Militar. 

Figura 3 – Comercial 

 

Fonte: (ACI, 2021) 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Brasileira garante a inviolabilidade da liberdade de consciência 

e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos, seus locais e suas liturgias. 

Infelizmente, os crimes contra a liberdade religiosa só aumentam, por isso, faz-se 

necessário e urgente a construção de possibilidades e diálogos para a desarticulação 

do preconceito contra as pessoas que professam uma fé diferente. O projeto teve o 
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objetivo de conscientizar a sociedade civil que atos de intolerância religiosa são 

crimes e que todos devem denunciar caso testemunhem algum ato preconceituoso. 

O comercial produzido será enviado à Rede Globo para veiculação nacional, 

legitimando a importância do projeto para a sociedade brasileira. A experiência foi 

muito enriquecedora, principalmente para os alunos que experienciaram a criação de 

uma campanha desde os primeiros passos até a sua concretização. Compreenderam 

a importância do diagnóstico e da análise da situação para criar uma comunicação 

assertiva e eficiente. 

O UniFOA e a ACI, posteriormente, desenvolverão a segunda parte do projeto 

que visa capacitar os agentes públicos de segurança para lidarem com casos de 

intolerância religiosa. 

4 AGRADECIMENTOS  
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RESUMO 

O estudo tem por objetivo demonstrar como o teatro auxilia o repórter e o 

apresentador de TV a desempenharem suas funções jornalísticas.  

Metodologicamente foi utilizado pesquisa bibliográfica, relato de experiência e 

entrevista qualitativa por meio de roteiro. Concluiu-se que jornalismo e teatro, se 

relacionam colaborando para atuação do profissional no âmbito da comunicação.  

Palavras-chave: Teatro. Jornalismo. Graduação. Práticas de Ensino. 

1 INTRODUÇÃO  

São várias as atividades desempenhadas pelo jornalista que pode assumir 

funções de: repórter, redator, chefe de reportagem, editor, produtor, assessor, ou 

mesmo de pesquisador. Seja qual for a natureza das funções do jornalista este precisa 

ser versátil para atuar em vários veículos de comunicação. Independente do meio de 

divulgação o mercado sempre precisa de produtores de conteúdo, com domínio de 

texto, da linguagem e da apresentação, com facilidade de interação, potencial de 

investigação e levantamento de dados.  

O teatro em contrapartida ajuda a desenvolver habilidades como: comunicação 

verbal e corporal, o trabalho em equipe, criatividade e espontaneidade, processos 

mentais, combate a timidez, empatia e tolerância, autoestima e capacidade para lidar 

com as emoções. (ARCOVERDE, 2008, apud AMARAL, et al, 2019). 

No telejornal contemporâneo, as exigências de interação, clareza e 

expressividade de seus profissionais são cada vez maiores, portanto, esses 

elementos expressivos devem ser plenamente aproveitados para se obter um 

desempenho satisfatório diante das câmeras. 

Dentre as várias possibilidades de atuação que o jornalista venha a ter o estudo 

investiga mais especificamente o repórter e o apresentador de TV. Cabe ressaltar que 

não existe a intenção de dizer que para ser um bom repórter ou apresentador de TV o 



  

ISBN: 978-65-88877-35-7 editora.unifoa.edu.br 164 

 

 

profissional tenha de ter vínculo com o teatro em si. Trata-se de realidades diferentes, 

haja vista que o profissional jornalístico conta histórias reais e o profissional de teatro 

aborda temas ficcionais, mas apesar dessas diferenças, é possível notar que o teatro 

contribui para o desenvolvimento desse profissional, uma vez que o ato de se 

comunicar não é algo tão simples quanto aparenta ser. Para Cotes, Feijó e Kyrillos 

(2003, p.15) o ato de comunicar não é algo tão fácil, principalmente quando se está 

atuando diante das câmeras de televisão. 

O coração dispara, a boca fica seca, as mãos transpiram e você não sabe o que 

fazer com elas, a respiração fica ofegante, as pernas tremem. Tudo isso acontece 

porque, diante de uma grande plateia ou enquanto falamos para a TV, estamos 

vivenciando uma situação artificial de comunicação, ou melhor, dizendo, 

“construída”, bem diferente da fala espontânea de uma conversa informal. 

O profissional precisa trabalhar seu tom de voz, respiração, expressão facial e 

corporal, estando aberto a todo tipo de improvisação quando necessário. Todos esses 

elementos quando trabalhados em conjunto, favorecem o desempenho de quem o 

desenvolve tanto no jornalismo quanto no teatro. 

A despeito destes atores sociais, para atrair, seduzir, persuadir e convencer 

os seus públicos, exercem as narrativas fáticas para provocar o efeito de real; 

a objetividade (jornalística), e as fictícias para provocar os efeitos 

emocionais; a subjetividade (teatral). (DINIZ, 2020, p. 41) 

Muitas transformações ocorreram na atuação dos jornalistas de TV não sendo 

suficientes, em tempos atuais/digitais, somente a leitura de um texto para 

transmissão da notícia. Diversos programas televisivos foram implantados sob a 

condução de um apresentador mais simpático, que se aproxima mais do público. 

Tornou-se natural perceber apresentadores de programas televisivos interagindo 

entre si, enquanto exibem algum programa de TV, e, em muitos casos até se 

posicionando sobre fatos noticiados. 

Hoje, é cada vez mais fácil apontar apresentadores de telejornal que esbravejam 

contra os políticos ou criticam duramente as intenções cobrando “soluções” em 

nome do “povo”, evidenciando com clareza posturas ideológicas. Há ainda 

outros que, assumindo um estilo mais descontraído, fazem brincadeiras com a 

equipe ou com o próprio espectador, revelam situações do seu cotidiano (a 

reação que tiveram com a vacina contra gripe, por exemplo), comportamentos 

privados (o que faz quando está de folga, por exemplo) e gostos individuais (o 

time pelo qual torce, por exemplo) em meio aos comentários feitos às 

reportagens apresentadas pelo telejornal. (FECHINE, 2008b, p.1) 
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Toda essa desenvoltura não é ensinada nos cursos de jornalismo tão 

intensamente quanto nos de teatro, fato que incita Arcoverde (2008, apud AMARAL, et 

al, 2019) a sugerir e defender o uso do teatro como metodologia de ensino na sala de 

aula, estimulando a desinibição, a autoconfiança, a imaginação e a organização do 

pensamento, dentre outros benefícios mencionados anteriormente.  

Com base no exposto, o estudo tem objetivo demonstrar como o teatro auxilia 

o repórter e o apresentador de TV a desempenharem suas funções jornalísticas.   

2 METODOLOGIA 

Além de pesquisa bibliográfica o presente estudo refere-se ao relato de 

experiências, de cunho descritivo, visto que narra reflexivamente, a prática pedagógica 

vivenciada por uma aluna do 6º período do Curso de Jornalismo do UniFOA, que é 

autora deste estudo, sobre o quanto sua experiência no teatro favorece as práticas no 

jornalismo e também entrevista qualitativa por meio de roteiro com o apresentador de 

TV do programa Plugue, desde dezembro de 2015 Rovany Araújo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Relato de experiência: Jeniffer Marcato de Souza Couto 

Logo no primeiro ano da graduação, foi proposto para minha turma a realização 

do musical, Brasis: Quem sou eu e quem é você? Onde todos os alunos dividiram-se 

para a construção que fora exibida no dia 04 de dezembro daquele ano no teatro 

Gacemss na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda (Figura 1). A realização do musical 

acontece anualmente nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, por meio 

da professora Denise Schetino. 

O evento possibilita ao estudante se conhecer através desta arte e a nota é 

obtida pela avaliação geral do desempenho individual, que inclui todo o processo de: 

envolvimento, disponibilidade, participação, frequência, sobretudo nos ensaios 

regulares das aulas, e, evidentemente, o produto final de cada um.  

Os encontros são realizados em sala de aula, onde a professora apresenta a 

proposta e com os alunos vai construindo a apresentação. Apesar de ser uma tarefa 

que resulta na avaliação final do aluno, é possível observar a desenvoltura de cada 
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estudante, que por meio da divisão das tarefas busca desempenhar suas habilidades 

frente a esta temática. 

Outra experiência com o teatro deu-se durante minha adolescência, quando 

desenvolvia na igreja em que frequentava peças teatrais baseadas em estudos de 

livros infantis. Naquela época, sem nunca ter estado em uma escola de teatro eu era 

capaz de elaborar roteiros, pensava em figurinos, preparando as crianças ao qual 

orientava para apresentações em cultos, em especial nas datas comemorativas, 

como: dia das mães, dia dos pais, páscoa e natal. 

Antes mesmo de ingressar no meio acadêmico para cursar jornalismo, tive a 

chance de atuar em uma companhia teatral em minha cidade, conhecida como: 

Coletivo Sala Preta, no ano de 2017, e posteriormente em outra companhia, na 

mesma cidade, conhecida como: Cia Teatral Calegari, da qual faço parte até o 

presente momento (Figura 2). 

Figura 1 – Musical no Gacemess em 2019 e Figura 2 - 

Apresentação da peça A Gata Borralheira pela Cia Teatral Calegari em BM 

  

Fonte: Registros da autora. 
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Todo esse contato com o teatro contribuiu e ainda contribui para meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que já fui uma pessoa tímida e me 

expressava mal. No teatro consegui ir desenvolvendo habilidades que me permitiram 

ter uma boa comunicação. Passei a me expressar melhor durante a fala, visto que eu 

falava rápido demais e as pessoas pouco me compreendiam, percebi também que 

não tinha mais vergonha de falar com quem quer que fosse, pois era um receio que 

eu tinha o tempo todo. Sem contar as habilidades adquiridas com a respiração, 

expressão facial e corporal. Tudo isso foi e ainda é trabalhado em mim por intermédio 

do teatro. 

3.2. Entrevista com o apresentador de TV Rovany Araújo 

Buscando relacionar toda pesquisa com fontes que atuam na prática como 

repórter/apresentador e ator, foi realizada uma entrevista através de e-mail, com 

o apresentador Rovany Araújo, a frente do programa Plugue há quase 6 anos, sendo 

este, transmitido pela TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo, para as 24 cidades da área 

de cobertura da emissora e que vai ao ar todos os sábados às 14h e 30mim. O 

programa faz parte da grade de entretenimento com temas variados, feito não 

necessariamente para o público jovem, apesar de ser sua maior audiência, mas que 

busca dar voz e visibilidade aos talentos e histórias da região. 

Além de apresentador, Rovany é ator na Cia. Teatral Arte In Foco, em Barra 

Mansa. Profissionalmente esteve no elenco da Fundação CSN, viajando pelo país no 

projeto “Um Caminhão Para Jorge Amado”, com destaque para o espetáculo “O Gato 

Malhado E A Andorinha Sinhá”, em que pode interpretar o personagem principal. 

Vindo de escola pública e com o incentivo por parte dos professores, suas 

experiências com o teatro iniciaram aos 13 anos de idade, através de um projeto de 

teatro nas escolas. Apesar de não atuar no jornalismo com notícias do dia a dia, sua 

experiência enquanto contador de histórias tem o intuito de entreter com informação, 

e o teatro tem total influência nisso. Segundo Rovany seu desempenho jamais seria o 

mesmo se não tivesse acumulado essa experiência artística durante sua jornada. Ele 

ainda declara que “há muito no que melhorar, mas é através do teatro que sua 

desenvoltura acontece, permitindo-o aproximar-se cada vez mais do 

público”. Perguntado sobre quais elementos do teatro, traria para seu trabalho como 

apresentador, o mesmo considera que 
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O trabalho com as artes cênicas, de uma forma geral, permite que o ator 

desenvolva diferentes técnicas na comunicação. Lidar com o público é uma 

das coisas mais difíceis de fazer no âmbito profissional. Essa vivência de 

palco, plateia, retorno imediato, foi fazendo com que eu me acostumasse e 

ficasse desinibido com o tempo. O teatro deixa a gente meio [...] cara de pau 

(risos). Além disso, no meu caso, sinto que o teatro auxiliou na criação de 

registros emocionais, visto que temos que lidar com diferentes sentimentos 

na interpretação. Esses registros, com o tempo, vão se tornando cada vez 

mais acessíveis, o que permite que no trabalho como apresentador, eu 

interaja como se fosse parte da história que estamos contando no programa. 

Isso traz mais verdade, me permite “sentir” o que o entrevistado sente. O olhar 

de alguém que lida com teatro também acaba sendo modificado, adquire-se 

certa sensibilidade nas mais diferentes situações. Há muito tempo não sou 

mais o Rovany, me tornei artista! Isso, para mim, fez e faz muita diferença na 

apresentação de TV. 

A voz é o principal instrumento de trabalho seja para um ator, apresentador ou 

repórter, e a preparação da mesma é essencial para que sua utilização, desse modo, 

no roteiro de entrevista havia uma observação a respeito sobre se há alguma diferença 

de preparo para a apresentação em ambas as áreas de atuação, o que respondeu:  

A preparação da mesma segue basicamente os mesmos princípios, só que 

no teatro você tem a possibilidade de apresentar diferentes nuances de 

vozes. Um dia eu interpreto com voz de criança, no outro posso interpretar 

uma mulher ou idoso, e assim viver essa mágica da atuação. A preparação 

da voz do apresentador não é muito diferente. Há uma diferença no trabalho 

da locução para TV, que muitas vezes é mais contida, com entonação mais 

narrativa, mas os exercícios do teatro são essenciais para mim, na hora de 

me preparar para algum texto de TV. 

Considerando-se um amante do teatro, e questionado sobre haver a falta do 

mesmo dentro das faculdades, Rovany declara que essa falta ocorre na realidade em 

todas as esferas. 

Onde for possível inserir teatro, que se faça! Quanto mais o teatro fizer parte 

da formação do ser humano, mais sensíveis as pessoas serão, sem falar da 

inteligência emocional que se adquire. O teatro funciona como uma terapia 

também, e no âmbito profissional, todo mundo que trabalha com 

comunicação devia buscar aprender sobre teatro, e praticar essa arte”. Ainda 

segundo ele, o curso de jornalismo ganharia muito com a inclusão do 

teatro em sua grade curricular, visto que forma profissionais que vão lidar 

diretamente com a comunicação, mesmo aqueles que não atuem em vídeo, 

como no caso de apresentadores.  
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Figura 1 – Lançamento da Telenovela Verão 90 com o diretor Jorge Fernando 

 

Fonte: Disponibilizada pelo apresentador de TV Rovany Araújo 

4 CONCLUSÕES 

O estudo buscou direcionar-se a todos que se interessam pelo tema, incluindo 

professores, que em muitos casos, utilizam-se da arte do teatro para aproximar seus 

alunos de possíveis experiências profissionais. Sobretudo, buscou-se correlacionar 

esses dois universos: jornalístico e teatral, traçando um paralelo entre as duas 

profissões demonstrando com as experiências de pessoas que vivenciaram esses 

dois campos de atuação como se relacionam, colaborando para atuação do 

profissional no âmbito da comunicação.  
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