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EDITORIAL   

 

 

A Revista Vias Reflexivas é uma publicação eletrônica, com periodicidade anual da Faculdade 

Municipal de Palhoça. Publica, em fluxo contínuo, artigos, resenhas e entrevistas de áreas diversas. 

O número 1 foi publicado em meio impresso, em agosto de 2008 sob o ISSN 1983-5515 e, a partir 

do número 2, a publicação do periódico passou a ser on-line, sob o ISSN 2176-641X, sendo que este 

número foi publicado em agosto de 2009. Os textos podem ser produzidos por pesquisadores/docentes 

da FMP, assim como por professores (mestres e/ou doutores) juntamente com discentes e por 

docentes (mestres e/ou doutores) de outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, visando a estreitar os 

laços entre a extensão, a pesquisa e o ensino. Estes textos são avaliados anonimamente por dois 

pareceristas do Conselho Editorial. Apenas os trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão 

encaminhados para publicação, desde que as modificações sugeridas, se houver, forem atendidas 

pelo(s) autor(es), além de a revisão ser de responsabilidade do autor ou autores dos textos. Assim, ao 

enviar o material para publicação, o(s) autor(es) está(ão) automaticamente concordando com as 

diretrizes editoriais da Revista e, além disso, cedendo os direitos autorais relativos aos trabalhos 

publicados.  

Com grande satisfação, mais uma vez, conseguimos dar continuidade ao Projeto de Extensão 

da FMP - Revista Vias Reflexivas e publicar o número 12 (doze) que traz estudos de diferentes 

vertentes teóricas e metodológicas, circunscrevendo importantes investigações nas áreas de 

administração, pedagogia, educação e outros mais. Assim, os trabalhos publicados pretendem 

contribuir para promover um diálogo construtivo entre esses campos do saber. Este número conta 

com 09 (nove) artigos, como se pode observar, a seguir. 

O primeiro deles traz discussões sobre a Educação das Relações Étnico-raciais (ERER) por 

meio de uma apresentação do Boletim Abiodum, que é uma publicação do Programa de Educação 

Tutorial (PET), do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O segundo visa promover uma reflexão sobre a sociedade civil organizada no Brasil, seus 

dilemas e desafios, que perpassam por uma sociedade complexa e enfraquecida. Problematiza as 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs).  

O terceiro trata das políticas intervencionistas e a pandemia da covid-19 no Brasil como 

possível solução para conter a desaceleração econômica que essa crise sanitária possa vir a causar no 

ano de 2020. 

Já o quarto busca analisar a configuração da governança da Rede de Atenção às Pessoas em 

Situação de Violência Sexual (RAIVS) em Florianópolis (SC). 
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O próximo traz o uso da bicicleta em Palhoça, busca identificar a situação atual e a percepção 

dos usuários no uso da ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco, nos fatores rapidez, conforto e 

segurança. 

O seguinte procura debater a violência estrutural e familiar que acometem núcleos familiares, 

os quais são referenciados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

para o acompanhamento especializado às situações de violação de direitos. 

O sétimo apresenta uma problematização sobre a atuação do assistente social na política de 

saúde tendo como referência a defesa do Projeto Ético-Político da profissão. 

Dando continuidade, o oitavo enfoca a percepção de crianças entre 6 e 8 anos sobre seus 

direitos.  Este estudo é relevante pois o histórico nacional e mundial da conquista pelos direitos das 

crianças, aponta um avanço sua efetivação, porém ainda temos uma grande parcela de crianças aquém 

de seus direitos. 

Finalizando, o nono artigo situa-se na área de Semântica Lexical, especificamente, do Léxico 

Gerativo, enfocando um dos mecanismos gerativos em semântica que é chamado de Ligação Seletiva, 

isto é, o mecanismo que permite captar a relação semântica que se estabelece entre o modificador e 

o núcleo que ele modifica. O objetivo é o de mostrar que uma representação suficientemente rica de 

estrutura lexical é suscetível de prever a operação semântica denominada de ligação seletiva.  

Convidamos todos a adentrar as páginas da revista e desfrutar da leitura. 

 

Luzinete Carpin Niedzieluk 

Editora-chefe 
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PET PEDAGOGIA E O ABIODUM “NASCIDO DA GUERRA”, VIVENDO NA 

RESISTÊNCIA 

 

Eliane Santana Dias DEBUS (PET/Pedagogia/UFSC) 

elianedebus@hotmail.com 

Maria Lúcia MARTINS (PET/Pedagogia/UFSC) 

marialuciamartins144@gmail.com 

Suelen Amorim FERREIRA (PET/Pedagogia/UFSC) 

Suelen.amorim@live.com 

Lucas Rodrigues MENEZES (PET/Pedagogia/UFSC) 

lucasrmenezzes@gmail.com 

 

 

RESUMO: O presente texto apresenta o Boletim Abiodum, publicação do Programa de Educação 

Tutorial (PET), do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tem 

como objetivo promover o conhecimento e a valorização da identidade, cultura e história de grupos 

humanos que historicamente são relegados ao plano inferior na hierarquia social nas sociedades 

contemporâneas, em particular, procura-se trazer as discussões sobre a Educação das Relações 

Étnico-raciais (ERER). Criado em 2011, ao longo de sua trajetória tem apresentados diferentes temas 

que são debatidos ao longo de suas páginas. Aqui, ressalta-se a história dessa publicação, os aspectos 

coletivos de sua escrita, suas diferentes edições temáticas, bem como a sua publicização em diferentes 

espaços. Acredita-se na importância do Boletim Abiodum como exercício de produção da/os 

estudantes e divulgação dos debates sobre o tema das relações étnico-raciais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Abiodum; Educação; Relações Étnico-Raciais. 

 

1 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 Vivemos cercados de histórias, sendo elas de um ontem distante, de um presente quentinho; 

histórias “inventadas” de um porvir encharcado de expectativas. As histórias que nos enredam pela 

vivência, as quais somos protagonistas, muitas vezes, são as mais fáceis de reconstruírem seu enredo, 

mais vivas, porque vividas. Esse é o nosso caminho de escrita, uma escrita de muitas mãos, de narrar 

a história de uma publicação que tem no seu nascedouro um projeto coletivo de escrita: Abiodum. 

Abiodum é um boletim do Programa de Educação Tutorial (PET), do Curso de Pedagogia, da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que tem como objetivo promover o conhecimento 

e a valorização da identidade, da cultura e da história de grupos humanos, que historicamente são 

relegados ao plano inferior na hierarquia social nas sociedades contemporâneas. Em particular, o 

periódico procura trazer as discussões sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). 

 Este texto, um híbrido entre ensaio e relato de experiência, traz, em um primeiro momento, a 

história do Boletim (de 2011 a 2019), os aspectos coletivos de sua escrita, a descrição dos temas de 

mailto:marialuciamartins144@gmail.com
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suas diferentes edições (processo de escolha, divisão do trabalho, entre outros), assuntos que, embora 

diversos, sobrepõe-se e dialogam. Em um segundo momento, relatamos a publicização do periódico 

em diferentes espaços educativos – dos muros (não tão) fechados da escola ao espaço de convivência 

da rua – onde somos aprendizes. Por fim, demarcarmos a importância do Abiodum como exercício de 

produção das/os estudantes bolsistas e divulgação dos debates sobre o tema da ERER.  

 

2 ENTRE HISTÓRIAS: PET/PEDAGOGIA E ABIODUM 

  

 O Abiodum foi criado em 2011 pela Professora Doutora Vânia Beatriz Monteiro da Silva, à 

época tutora do PET/Pedagogia (UFSC), em colaboração com as/os bolsistas, em particular, 

aquelas/es vinculados ao núcleo “Sujeitos, relações étnico-raciais e práticas educativas”, nomeado ao 

longo dos anos como ERER. Desse modo, escrever sobre a publicação pressupõe trazer à cena a 

história, mesmo que breve, da constituição do PET/Pedagogia e da sua estrutura. 

 As professoras do Curso de Pedagogia, da UFSC, Vania Beatriz Monteiro da Silva (tutora) e 

Maria Hermínia Laffin (colaboradora), apresentaram em 2007 um projeto propositivo para a criação 

do PET. O leitor pode perguntar, mas o que é PET?  

 O PET é um Programa de Educação Tutorial, instituído pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro 

de 2005 (BRASIL, 2005), e “[...] é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, 

organizados a partir de formações em nível de graduação nas Instituições de Ensino Superior do País 

orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação 

tutorial” (BRASIL, [2018]). 

 Articulado com a legislação organizativa do Programa, as professoras “[...] desencadearam e 

desenvolveram, com bons resultados e potencialidade de ampliação um conjunto de ações articuladas 

de ensino, pesquisa e extensão que buscavam responder a demandas na formação universitária” (PET, 

2019) das/dos estudantes do Curso de Pedagogia da UFSC. Na fase inicial, quatro bolsistas fizeram 

parte das ações, número este que foi aumentando paulatinamente, contando em 2020 com a 

colaboração de 12 bolsistas. 

 As ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo PET de Pedagogia foram 

planejadas na sua origem e permanecem até o presente momento sob três núcleos articuladores:  

1) Práticas pedagógicas e saberes escolares – as crianças e a escolarização inicial, em seu 

primórdio realizado junto ao grupo de ensino, pesquisa e extensão Saberes e Práticas 

Escolares do Colégio de Aplicação (SAPECA) da UFSC.  

2) Processos educativos, sujeitos e relações étnico-raciais e práticas educativas.  

3) Processos de escolarização de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=332&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=332&Itemid=
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No entanto, para além das ações dos núcleos, desenvolvem-se ações coletivas, que se 

intercalam e dialogam. 

 O núcleo 2 busca concentrar suas ações na Educação das Relações Étnico-Raciais, para isso 

apoia suas ações nas Leis no 10.639, de 2003, e no 11.645, de 2008, que trazem para o cenário 

educativo a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e Indígena (BRASIL, 2003, 2008), 

bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004a) e outros documentos de 

implementação das referidas leis em âmbito da Educação Básica, onde os bolsistas (futuros 

professores) irão atuar, e do Ensino Superior, onde os bolsistas (estudantes) estão em formação.  

No caso do espaço de formação, a Resolução CNE/CP no 1, 2004, em seu artigo primeiro, 

estabelece que: 

 

As instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-

raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/P 3/2004. (BRASIL, 

2004b). 

 

 No caso específico do PET/Pedagogia e o núcleo 2 se constata uma fragilidade no currículo 

do Curso que reforce conteúdos e disciplinas sobre a ERER. Assim, as ações da construção do 

Abiodum convergem para desenvolver nos estudantes “[...] as habilidades e atitudes que os permitam 

contribuir para a educação das relações étnico-raciais com destaque para a capacitação dos mesmos 

na produção e análise crítica do livro, materiais didáticos e paradidáticos [...]” (BRASIL, 2004a, p. 

39), que promovam a reflexão sobre o racismo estruturante e encaminha-se para ações que 

desenvolvam práticas antirracistas. 

Nessa perspectiva, nasce o boletim Abiodum. Seu nome é de origem Ganesa, que significa 

“nascido em tempo de guerra”, evocando a força da coletividade e a necessária ação de disputa por 

um projeto de educação. A pauta de suas discussões, com foco na ERER, conflui para a socialização 

de resultados de pesquisas, ações de ensino e extensão que abordem a a cultura africana, afro-

brasileira e indígena e sobre leis relativas a essas temáticas. Para a sua execução, conta-se com a 

colaboração das/os estudantes bolsistas do PET/Pedagogia e colaboradoras/es convidadas/os que 

compõem o conselho editorial. 

O boletim tem circulação semestral e foi publicizado em formato impresso nos anos de 2011 

ao de 2015. Em 2016, começou a circular impresso e digital, trazendo um corpo editorial de 

professores da UFSC e de outras instituições universitárias envolvidos no debate sobre a ERER, 

contando com ISSN (International Standard Serial Number – Número Internacional Normalizado 
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das Publicações em Série). Atualmente, está em elaboração a sua 14ª edição e qualificada na 

plataforma Qualis/CAPES como C. 

A primeira edição do boletim Abiodum foi lançada em junho de 2011 e contou com a 

entrevista da Professora Doutora Vânia Beatriz Monteiro da Silva sobre a importância da Educação 

das Relações Étnico-Raciais e trouxe também um relato da, então, Mestra em Educação, Karina Dias, 

Professora da Rede Municipal de Florianópolis (SC), e sua experiência pedagógica com ações sobre 

a ERER.   

Em outubro do mesmo ano, a segunda edição problematizou a Educação Indígena na 

sociedade atual, trazendo entrevista com a Professora Sílvia Maria de Oliveira, Coordenadora 

Pedagógica da Licenciatura Indígena, na UFSC, indicando os aspectos para pensar essa modalidade 

da Educação. Além disso, a edição também relatou o trabalho pedagógico da Professora Joana 

Mongelo, então mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFSC), que atuava 

na Educação de Crianças e Jovens (EJA). 

A terceira edição do Abiodum, em 2012, teve como tema central o VII Congresso de 

Pesquisadores Negros/as (COPENE), cuja temática “Os Desafios da Luta Antirracista no século 

XXI”, de caráter nacional, realizou-se em Florianópolis entre os dias 16 e 20 de julho de 2012 e 

promoveu a apresentação e discussão dos processos de produção e difusão de conhecimentos, 

intrinsecamente ligados às lutas históricas empreendidas pelas populações negras nas Diásporas 

Africanas. O evento homenageou Abdias do Nascimento (in memoriam), Lélia Gonzalez (in 

memoriam), Kabengele Munanga e o ativista catarinense do movimento social negro, Vicente 

Francisco do Espírito Santo (in memoriam). 

No ano de celebração de uma década da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 (LDBEN) (BRASIL, 1996) pela Lei 10.639, de 2003, que incluiu no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, a quarta 

edição do Abiodum, que ocorreu em agosto, dedicou-se a apresentar opiniões de agentes que atuaram 

nas ações pela política curricular e desenvolveram projetos a partir de uma ótica crítica sobre essa 

desafiadora proposta que definiu a obrigatoriedade da inserção da História e Cultura Afro-Brasileira 

no ensino escolar no Brasil e a Educação das Relações Étnico-Raciais. O número contou com a 

entrevista da pesquisadora, formadora de professores e militante do movimento negro Professora 

Doutora Joana Célia dos Passos, da UFSC, e com dois relatos de práticas educativas: um no Ensino 

Fundamental, com o Professor Paulo Roberto Ricardo, da Rede Municipal de Florianópolis; e outro, 

na formação continuada, com a Professora Maria Aparecida Rita Moreira, da Rede Estadual de 

Educação de Santa Catarina. 
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Em novembro de 2013, a edição número cinco fez um chamado a toda comunidade para 

refletir sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais, marcando o dia 20 de novembro como data 

histórica de resistência, proclamando a luta por uma sociedade que valorize as diferentes 

subjetividades, culturas e valores por meio de práticas educativas antirracistas. Compõe essa edição 

relatos de professores sobre suas ações pedagógicas, subsidiados pela Lei no 10.639, de 2003 

(BRASIL, 2003), que completava 10 anos, evidenciando sua importância, ganhos e desafios para sua 

implementação. 

O sexto Boletim Abiodum, publicado em 2014, problematizou a alteração da LDBEN pela Lei 

no 11.645, de 2008, que inclui a Cultura Indígena no currículo da Educação Básica (BRASIL, 2008). 

Essa edição contou com entrevista realizada com professores que trabalham a temática sob o viés 

artístico-cultural-musical e que pesquisam a Educação Indígena e sua dimensão cultural. Apontou 

também para os desafios enfrentados por aqueles que ousam transgredir os currículos escolares pela 

defesa de uma educação multicultural como direito de todos, aliado ao crescimento de pesquisas que 

dialogam sobre a importância e valorização da cultura indígena como nascedouro identitário do 

Brasil. 

Em 2014 e 2015, o Abiodum teve em cada ano uma única edição. No ano de 2014, foi 

apresentada a pesquisa realizada com estudantes intercambistas que fazem parte do Programa 

Estudantes Convênio de Graduação (PEC/G), o qual oferece formação superior a cidadãos de países 

em desenvolvimento (principalmente da África e da América Latina), com os quais o Brasil mantém 

acordos internacionais, focalizando as dimensões culturais e educacionais. Foram protagonistas os 

estudantes intercambistas: Fristtram Helder Fernandes (Ciências da Computação – Guiné-Bissau), 

Jean Jaques Howard (Engenharia Civil – Cabo Verde) e Nataniel Sanhá (Ciências Contábeis – Guiné-

Bissau). Em 2015, na oitava edição, o boletim apresentou um mapa das Ações Afirmativas da UFSC, 

traçando um breve histórico e apresentando dados sobre a implementação da Lei de Cotas, 

denominada de Programa de Cotas Raciais e Sociais, que teve seu início em 2008. Com base nas 

informações coletadas, também se apresentou a distribuição de vagas por estudantes indígenas no ano 

de 2015.  

Em 2016, infelizmente, não houve edição. O boletim regressa em 2017, sendo lançado no III 

COPENE Sul. Nele se traz uma síntese das oito edições que circularam no período entre 2011 a 2015, 

revigorando forças e alegrias. Compõe também esse número uma singela homenagem à Professora 

Doutora Vânia Beatriz Monteiro, estimada figura na história do Abiodum e do PET/Pedagogia, 

reconhecendo as ações que difundiram o debate sobre as questões étnico-raciais no Curso de 

Pedagogia e na própria UFSC. A entrevista com o escritor Rogério Andrade de Barbosa e a resenha 

de seu livro fecham com chave de ouro esse renascer de Abiodum.  
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A segunda edição de 2017 tematizou o III COPENE Sul, que ocorreu entre 10 e 13 julho na 

UFSC, e teve como temática “Negras e Negros no sul do Brasil: desenvolvimento, patrimônio e 

cultura afro-brasileira”, envolvendo pessoas de todas as idades, negros e não negros para dialogar 

sobre avanços e possibilidades perante a temática étnico-racial na sociedade brasileira. A dimensão 

política do evento se exprimiu na entrevista apresentada pela presidente do evento Professora Doutora 

Joana Célia dos Passos, a qual fez um balanço positivo sobre o evento. Além disso, homenageou-se 

o centenário da escritora Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira. 

O foco da primeira publicação do ano de 2018 se concentrou em divulgar o projeto de 

formação para professores “O ensino da literatura afro-brasileira no Ensino Médio: projeto de 

formação continuada para professores de Língua Portuguesa da região da Grande Florianópolis”, 

realizado de março a novembro de 2017, na UFSC, com parceria do PET de Pedagogia, buscando 

pensar sobre literatura afro-brasileira, desenvolvendo ações sobre a efetivação da Lei no 10.639/2003 

(BRASIL, 2003). 

A segunda edição do boletim do ano de 2018 tematizou o conceito “mulher” em uma 

perspectiva da diversidade de marcadores identitários, buscando uma reflexão sobre a posição de 

mulheres negras e indígenas na universidade. Inspirações-mulher que dentro e fora da academia 

movem as estruturas sociais através da produção de conhecimento e compromisso político e social.   

A edição de 2019 foi constituída pela temática de resistência, protesto, rebeldia, poesia, arte 

e música expressadas na linguagem do movimento cultural do Hip Hop. A história do movimento nos 

Estados Unidos da América, Brasil e Florianópolis (SC) é destaque nessa edição. O Boletim foi 

produzido pelos bolsistas, com a colaboração da Professora Doutora do Departamento de Línguas e 

Literaturas Vernáculas da UFSC, Susan de Oliveira, em “Rap: que língua é essa?”, e da doutoranda 

do Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC, Carla Mello, em “Relato de experiência: o 

rap em minha vida”. Destaca-se o potente relato memória do rapper MC da Eni sobre as batalhas no 

Largo da Alfândega (Florianópolis), principalmente as realizadas entre os meses de agosto e setembro 

de 2017 em que a violência policial e “[...] um projeto de higienização e gentrificação do Centro 

histórico” (ENI, 2019, p. 8) deslocaram para outro espaço a Batalha da Alfândega, que “[...] resiste e 

acontece, sempre às quintas-feiras, na Praça da Bandeira – não mais no centro comercial da Ilha da 

Magia, para alegria de todos e felicidade geral da nação!” (ENI, 2019, p. 8). 

 

3 DOS MUROS (NÃO TÃO) FECHADOS DA ESCOLA AO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 

DA RUA: A PUBLICIZAÇÃO DO ABIODUM 
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O boletim Abiodum é distribuído à comunidade acadêmica da UFSC e ao público externo por 

meio impresso e digital e temos procurado lançar suas edições em eventos e momentos em que há 

debate sobre a ERER. 

Aqui, destacamos três momentos especiais. O primeiro se refere ao lançamento no III 

COPENE Sul, quando se publicizou o número nove do boletim, na sessão de autógrafos do evento 

(Figura 1). Como já explicitado no relato do segundo número de 2017, esse evento reuniu diferentes 

públicos da sociedade civil em torno da ERER.  

 

Figura 1: Lançamento COPENE 

 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Em novembro de 2019, ocorreram os outros dois momentos de lançamento do Abiodum: 1) 

VIII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil (VIII SLIJ) e do IV Seminário Internacional de 

Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária (IV SELIPRAM): (R)es(x)istências 

literárias na contemporaneidade, que ocorreu na UFSC, em Florianópolis, no período de 5 a 8 de 

novembro de 2019; 2) Em evento do Curso de Pedagogia da UFSC, para marcar a data do dia 20 de 

novembro, Dia da Consciência Negra. 

A abrangência do boletim a variados públicos é o que marca seu início e continuidade, que 

configura as linhas (in)visíveis dos que têm muito a dizer e que também falam por tantos outros. A 

visibilidade das ações e pesquisas que possuem em seu cerne o propósito transgressor nessa 

desafiadora empreitada que é romper com desigualdades históricas, tendo por chave a educação. A 

busca por equidade e protagonismo dos sujeitos negros, suas temáticas e modos de vida ganham cena 

e público nas páginas de Abiodum, ressaltando a gama de produção de conhecimento que se reafirma 

mundo afora.  

 

4 ALGUMAS PALAVRAS (IN)CONCLUSAS 
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 A mobilização para a escrita deste texto se deve a necessidade de registrar e publicizar as 

ações do Núcleo 2 do PET/Pedagogia, em particular, aquelas de publicação do boletim Abiodum, 

trazendo, assim, a sua história, marcada por escrita coletiva, diferentes edições temáticas, bem como 

a sua publicização em diferentes espaços.  

Cremos na importância do Boletim Abiodum como exercício de produção das/os estudantes e 

divulgação dos debates sobre o tema da ERER. A sua presença em territórios múltiplos de luta se 

soma a outros tantos, que, por meio da educação, buscam edificar pontes formadoras de outras 

perspectivas a respeito da produção científica, cultural e social de indivíduos históricos que 

escreveram e precisam continuar a escrever suas próprias linhas. Para que suas vozes reverberem na 

direção de uma sociedade democrática e que valorize a multiplicidade social, faz-se necessário que 

esses conhecimentos conquistem terrenos e essas discussões ganhem o comprometimento daqueles 

que ousam romper com padrões cristalizados socialmente e possam chegar a todos.  

O engajamento conjunto em torno de temática tão urgente para a formação humana se destaca 

como linha pontual do boletim Abiodum. Com essa produção e sua divulgação, fortalecemos o anseio 

de que a ERER seja uma pauta de discussão e que possamos consolidar práticas antirracistas com o 

Curso de Pedagogia. Esse é o chamado do Núcleo 2 do PET/Pedagogia, que concebe a Educação no 

seu fazer um exercício político.  

 

PET PEDAGOGY AND THE ABIODUM “BORN OF WAR”, LIVING IN RESISTANCE 

 

ABSTRACT: This text proposes to present the Bulletin Abiodum, publication of the Tutorial 

Education Program (PET) of Pedagogy of the Federal University of Santa Catarina (UFSC), which 

aims to promote knowledge and appreciation of the identity, culture and history of human groups that 

historically are relegated to the lower level in the social hierarchy in contemporary societies, in 

particular, we seek to bring up the discussions on the Education of Ethnic-Racial Relations (ERER). 

Created in 2011, along its trajectory it has presented different themes that are discussed throughout 

its pages. Here we will bring the history of this publication, the collective aspects of its writing, its 

different thematic editions, as well as its publication in different spaces. We believe in the importance 

of the Bulletin as an exercise in the production of students and dissemination of debates on the theme 

of ethnic-racial relations. 

 

KEYWORDS: Abiodum; Education; Ethnic-Racial Relations. 
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SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NO BRASIL: UMA REFLEXÃO 

 

Fabiana WITT (FMP e UDESC) 

fabiana.witt@fmpsc.edu.br 

 

RESUMO: O presente ensaio teórico visa promover uma reflexão sobre a sociedade civil organizada 

no Brasil, seus dilemas e desafios, que perpassam por uma sociedade complexa e enfraquecida. Dessa 

forma, se a sociedade civil está enfraquecida, como ter organizações da sociedade civil - OSCs fortes? 

Acreditamos que seja possível abordar a questão por meio de quatro dimensões principais, a saber: 

atitude parentética, redução sociológica, teoria da dádiva e redes sociais. Os argumentos apresentados 

confirmam teoricamente que compreender nosso papel na sociedade civil, “nosso estar no mundo”, 

passam pela reflexão de tais assuntos, com vistas a uma sociedade civil renovada e revitalizada, 

mediante a construção de conexões fortes e profundas. 
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PALAVRAS-CHAVE: Organizações da sociedade civil; Teoria da dádiva; Redes sociais.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que é a sociedade civil? Qual é a sua importância? Qual é o seu papel? E para onde a 

sociedade civil está indo no futuro? 

 Para Julian Unwin, uma das idealizadoras do projeto “Civil Society Futures”, desenvolvido 

no Reino Unido, estamos vivendo um momento propício para se fazer essas perguntas (CIVIL 

SOCIETY FUTURES, 2019).  

 A justificativa de Julian volta-se à realidade britânica atual, mas de modo algum é exclusiva 

daquela sociedade. Na realidade, o mundo como um todo está vivendo, conforme as palavras de 

Julian, politicamente dividido, socialmente dividido, dividido entre o norte e o sul, entre o campo e a 

cidade, entre o centro e a periferia, dividido entre gerações.  

 Não nos vemos mais como uma comunidade comum, estamos nos polarizando cada vez mais, 

e isso tem enfraquecido a sociedade civil. Por outro lado, cabe nos questionar sobre como enfrentar 

os grandes desafios de nosso tempo (que não são poucos) se não através de uma sociedade civil forte 

que nos reconecte entre si, reconecte-nos com nós mesmos, com nossa essência. 

 A sociedade civil brasileira enfrenta ainda outros desafios. Além da polarização e divisão 

política tão claramente evidenciada nos últimos anos, somos um país dependente do Estado, com uma 

cultura política de corrupção que se estende a todos os outros setores da sociedade, onde se considera 

esperta a pessoa que consegue obter vantagens sobre as demais, o “jeitinho brasileiro” traduzido 

muitas vezes como criatividade, quando não necessariamente é o caso, podendo mais ser visto como 

capacidade de burlar o caminho correto.  

Soma-se a isso outros problemas: 12,5% da população brasileira está desempregada, o que 

atinge 13,2 milhões de trabalhadores, a população subutilizada já chega a 28,4 milhões de pessoas – 

que contempla desempregados, subocupados por insuficiência de horas (trabalham menos do que 

gostariam) e força de trabalho potencial (não buscam emprego, mas estão disponíveis), número que 

bateu o recorde da série histórica iniciada em 2012 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2019). Temos ainda 4,8 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, ou seja, 

1/4 da população nacional tem renda domiciliar por pessoa inferior a R$ 406 por mês, de acordo com 

os critérios adotados pelo Banco Mundial. Mais de 9 milhões de crianças e adolescentes de até 14 

anos vivem em extrema pobreza no Brasil, número que corresponde a 22,6% dos brasileiros dessa 

faixa de idade (SOUZA, 2019). 
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Esses são só alguns dos dados preocupantes. Poderíamos ainda citar os números do 

desmatamento da Amazônia, o comércio de drogas ilícitas, taxa de analfabetismo, a violência contra 

a mulher, a violação dos direitos das crianças e adolescentes, e muito mais. 

Não há, evidentemente, uma fórmula mágica para resolver tantos problemas, mas podemos 

aprender com Guerreiro Ramos (1984, 1989, 1996), e mediante uma atitude parentética e redução 

sociológica, refletir sobre as associações humanas, a dádiva e os laços, e como isso poderia nos levar 

a uma sociedade civil renovada e revitalizada, mediante a construção de conexões fortes e profundas. 

 

1 ATITUDE PARENTÉTICA 

 

Vivemos em um mundo repleto de complexidades, poderíamos dizer que são tempos de 

hibridação, com a tecnologização da vida, a economização da natureza, a mestiçagem de identidades, 

de culturas, de subjetividades, de saberes. Mas ao mesmo tempo, o que é bastante contraditório, o 

sistema, e porque não dizer a sociedade, torna-se cada vez mais unidimensional, segregada e 

polarizada. 

 Guerreiro Ramos (1989), em sua teoria substantiva da vida humana associada, já alertava para 

alguns pontos fundamentais: 

 

Os critérios para a ordenação das associações humanas são racionais, isto é, evidentes 

por si mesmos ao senso comum individual, independentemente de qualquer processo 

particular de socialização; b) Uma condição fundamental da ordem social é a regulação 

política da economia; c) O estudo científico das associações humanas é normativo: a 

dicotomia entre valores e fatos é falsa, na prática, e, em teoria, tende a produzir uma 

análise defectiva; d) A história torna-se significante para o homem através do método 

paradigmático de auto-interpretação da comunidade organizada. Seu sentido não pode 

ser captado por categorias serialistas de pensamento; e) O estudo científico adequado 

das associações humanas é um tipo de investigação em si mesmo, distinto da ciência dos 

fenômenos naturais, e mais abrangente que esta (GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 29). 

 

 

 Se o sistema social vigente unidimensionaliza o indivíduo, através da passividade, ausência 

de preocupação ética, adiamento da satisfação pessoal, adaptabilidade às normas institucionais, 

subordinação aos ditames do meio e dos grupos, como enfrentar os dilemas complexos? 

 Aprendemos com Guerreiro Ramos (1984, 1989) que não somos unidimensionais. Somos 

únicos e multidimensionais. Somos seres únicos, mas em nós há também todas as dimensões dos 

seres humanos (político, social e biológico). Somos reflexivos (temos capacidade para isso) e 

devemos buscar viver a vida, exercitando-a em cada espaço da existência humana, buscando e dando 

significado à vida. 

 Mas como fazer isso? É de Guerreiro Ramos (1984) que também encontramos um caminho: 

atitude parentética. A atitude parentética é perceber que somos mais que as circunstâncias, que temos 
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consciência de como estamos vivendo e agindo, ou seja, consciência do agir conforme nossa atividade 

intelectiva e com virtude, com ação ética. 

O homem parentético, de Guerreiro Ramos (1984), é um ser de razão, um ser que está acima 

da ditadura do instinto (homem operacional), e para sua satisfação, exige a intervenção da razão 

(STORK; ECHEVARRÍA, 2005). As noções de realização pessoal, autorrealização e crescimento 

pessoal são essenciais para a compreensão de homem em Guerreiro Ramos. Para Stork e Echevarría 

(2005), o homem é corpo inteligente, que precisa da sensibilidade para conhecer, e da linguagem que 

indica a presença da inteligência. Para falar é preciso pensar e sentir as tendências (afetividade), 

também é preciso de harmonia que é alcançada através da ética.  

São as nossas ações ou omissões que legitimam o sistema social presente. Pela nossa atitude 

alienada estamos alienando o sistema. Para encontrarmos uma forma de fortalecermos a sociedade 

civil, carecemos, antes de qualquer coisa, de consciência parentética. E essa consciência parentética 

relaciona-se com a reflexividade e com o comprometimento com a construção da vida particular e 

social, com base em valores éticos, buscando dar significado a vida, o que corrobora com o 

pensamento de Stork e Echevarría (2005), para os quais o único modo de se ser feliz, é vivendo 

eticamente. 

 

 

2 REDUÇÃO SOCIOLÓGICA 

 

Os dilemas e problemas enfrentados pelas organizações da sociedade civil é tema de interesse 

em todo o mundo.  

 Em uma revisão bibliométrica realizada em Junho de 2019 em três bases de dados (Ebsco, 

Scopus e Scielo) do Portal de Periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), a partir dos descritores “civil society 

organizations” e “public policy”, foram identificados 272 artigos.  

Mediante um refinamento dos dados (artigos acadêmicos com acesso completo, idioma inglês 

e português, publicações de 2009 a 2019) e exclusão de artigos duplicados, obteve-se um corpus 

formado por 50 artigos. 

 Além de uma grande variedade de temáticas abordadas por esses artigos (análise da atuação 

de OSCs em diferentes arenas, a partir sobretudo de iniciativas isoladas, em projetos/campos/arenas 

específicos), em uma ampla variedade de países (Brasil, México, Argentina, Equador, Portugal, 

Inglaterra, Croácia, Turquia, Espanha, União Europeia de modo geral, África do Sul, Gana, Etiópia, 

Tunísia, Nigéria, Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia, EUA e China), foi possível observar que a 
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principal crítica realizada era com a falta de independência das organizações da sociedade civil em 

relação ao Estado, tanto no sentido funcional quanto financeiro. Assim sendo, as Organizações da 

Sociedade Civil - doravante OSCs se viam envolvidas na esfera pública, “colaborando” com o 

governo na resolução de problemas, como um prestador de serviço que perde, muitas vezes, sua 

autonomia e independência.  

 Em um estudo realizado pela União Europeia em 2017, intitulado “The future evolution of 

civil society in the European Union by 2030”, constataram-se cinco principais tendências sociais 

influentes que afetam as OSCs: mudanças demográficas, crise econômica, tecnologia digital, 

populismo e euroceticismo, e encolhimento do espaço cívico (DIVJAK; FORBICI, 2017). 

 Todos esses estudos nos fornecem uma base importante para compreender a sociedade civil e 

seus dilemas atuais. No entanto, há que se fazer uma importante ressalva, e para isso voltamos a citar 

Guerreiro Ramos (1996) que nos ensinou com maestria inigualável que, para compreender uma 

realidade, não se pode abstrair das condições históricas e sociais. 

 De acordo com Guerreiro Ramos (1996, p. 42), “[...] a redução sociológica é um método 

destinado a habilitar o estudioso a praticar a transposição de conhecimentos e de experiências de uma 

perspectiva para outra. O que a inspira é a consciência sistemática de que existe uma perspectiva 

brasileira”. 

 Dessa forma, a redução sociológica se traduz em um olhar inteligente para a realidade, uma 

transplantação de conceitos, já que há toda uma “terra” que nutre uma determinada planta, no caso 

um conceito ou uma teoria, e se o que se propõe é efetivamente realizar uma consciência crítica da 

realidade, esta deve ser feita de forma a estar conectada às condições históricas e sociais locais. 

 Nesse sentido, a compreensão acerca da sociedade civil brasileira, seus dilemas e desafios, 

exige entender a antropologia do Brasil e seu povo, assim como a sua história.  

Andion e Serva (2004) procederam ao esforço de elaborar uma historiografia da sociedade 

civil no Brasil. Os autores realizaram uma análise da formação, do fortalecimento e da legitimação 

da sociedade civil enquanto ator social no Brasil, desde a República dos Coronéis (final do século 

XIX e início do século XX), seguindo para a Era Vargas e governo de transição (1930 – 1956), 

passando pela Ditadura Militar (1964 - 1985), até o retorno à democracia (1985 - 2004). 

De um início (final do século XIX e início do século XX) atrelado a uma concepção 

comunitarista, baseada na ideia de filantropia e caridade, com forte ligação com a esfera religiosa; 

seguido por um breve momento de fortalecimento dos movimentos sociais tradicionais, ao mesmo 

tempo que por trás de uma abordagem clientelista e populista, características da ideologia do governo 

autoritário de Getúlio Vargas (sociedade civil como “braço do Estado”); passando por um período de 

mínima participação cívica no Estado e nas empresas (período da Ditadura Militar), ao mesmo tempo 
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que floresciam novos movimentos sociais; para que, no retorno à democracia, pudesse ser observada 

intensificação do processo de institucionalização da sociedade civil, fortalecimento de entidades 

representativas, promoção de parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil, 

paralelamente ao avanço da profissionalização dos membros das OSCs e das organizações da 

economia social (ANDION; SERVA, 2004). 

Mas além do esforço histórico, é necessário também uma visão antropológica do Brasil e seu 

povo. Afinal, a sociedade civil brasileira são os brasileiros. E os dilemas e desafios da sociedade civil 

brasileira podem ser diferentes de sociedades civis em outras localidades, com cosmovisões, crenças 

e culturas distintas.  

Um exemplo interessante a ser citado é com relação ao nível de confiança do brasileiro. 

Segundo pesquisa do Latinobarômetro (2019), instituição não governamental com sede em Santiago 

do Chile, a confiança interpessoal, no Brasil, é de somente 4% (4% em 2018; 7% em 2017; 3% em 

2016; 7% em 2015). E o que isso quer dizer? Para Marta Lagos, diretora do Latinobarômetro, significa 

que o brasileiro praticamente não confia em ninguém, muitos menos nas instituições e nos partidos 

políticos.  

Trata-se de um panorama geral de retrocesso da democracia que ocorre em toda a América 

Latina. Marta Lagos também expôs sua preocupação, ressaltando que nos últimos cinco anos está 

ocorrendo um lento e gradual declínio das nossas democracias, chamando este fenômeno de “diabetes 

democrática”. A metáfora utilizada por Marta é justificada pela diabetes ser uma doença invisível na 

sua origem, que não mata de imediato, mas uma vez que aparece, é extremamente difícil de erradicar, 

além de ser mortal. 

O descrédito generalizado da democracia é consequência dessa falta de confiança, assim como 

de uma sociedade civil fragilizada, pois o que faz expandir a sociedade são os laços de confiança, 

através dos quais a dádiva circula. Mas o que vem a ser dádiva? 

 

 

3 TEORIA DA DÁDIVA 

 

A dádiva é antes de mais nada um fenômeno de reciprocidade, sem espera de retorno. A dádiva 

tem significado de dom, donativo, aquilo que nos é dado ou presenteado, mas é também uma dívida, 

que significa gratidão, dívida de gratidão - dever moral (GODBOUT, 1998; 1999).  

A dádiva é antes de mais nada uma dádiva. Como coloca Godbout (1999), muitas vezes o 

retorno está na própria dádiva, na inspiração, na transformação pessoal, no retorno de energia para 

aquele que dá, porque ele se engrandece. A dádiva, portanto, está ligada às relações sociais.  
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A dádiva, de modo negativo, é tudo o que circula na sociedade que não está ligado nem ao 

mercado, nem ao Estado (redistribuição), nem à violência física. De modo mais positivo, é o que 

circula em prol do ou em nome do laço social (GODBOUT, 1998).  

Dessa forma, entende-se por dádiva tudo o que circula entre amigos, vizinhos, parentes 

(presentes, hospitalidade e serviços), e o que circula entre desconhecidos (doações de sangue, de 

órgãos, filantropia, doações humanitárias, benevolência). 

A dádiva é, portanto, o estado que transcende a experiência mecânica determinista da perda 

ligando-se à experiência da vida (GODBOUT, 1998; 1999). 

O autor argumenta que no paradigma dominante (o neoliberalismo, que também pode ser 

chamado de teoria da escolha racional, utilitarismo, individualismo metodológico, entre outros, e que 

explica o sistema de produção e circulação a partir do interesse, da racionalidade e da utilidade) e no 

holismo (no qual os agentes sociais não agem somente em função de seus interesses, mas também em 

função de normas, valores) não há espaço para a dádiva. Sob a luz desses paradigmas, buscamos 

nosso interesse individual, valores, fins, paixões em uma racionalidade instrumental, otimizadora dos 

meios em relação aos fins, e também em função de normas e valores.  

A verdadeira dádiva é um gesto socialmente espontâneo (longa aprendizagem voluntária), 

uma obrigação imanente, e não tem como base a visão economicista e utilitarista (avaliação de custos 

e benefícios). Além disso, a tríade dar-receber-retribuir não é sinônimo de reciprocidade (CAILLÉ, 

2000; GODBOUT, 1998, 1999). Dar para que o outro dê não é o mesmo que dar para receber. 

O conceito de dádiva é central para estabelecer a confiança na sociedade. Tendo confiança em 

uma sociedade, você tem instituições fortes (ANDION, 2013). 

A partir disso, é possível refletir sobre como a dádiva estaria também relacionada a muitos 

dos problemas modernos. Ou melhor, a fraqueza dos vínculos, a perda da dádiva. Se a dádiva é 

simbólica, e o simbólico nos deixa sadios, com a gradativa perda do simbólico, a dádiva se desvanece.  

Ainda, se para Godbout (1999), ter necessidade de fazer contas já é indício de que saímos do 

sistema de dádiva, e que isso pode trazer indícios de adoecimentos das relações, o que dizer da 

dependência financeira das organizações da sociedade civil e a consequente perda da liberdade e 

autonomia, conforme foi levantando na revisão bibliométrica apresentada sobre o tema das 

organizações da sociedade civil? 

A dependência nos remete a questões sobre a natureza e a qualidade das relações que são 

estabelecidas. A “verdadeira” dádiva é aquela que não tem como objetivo conformar-se com uma 

convenção social ou uma regra, mas sim exprimir o laço com o outro. Mas como pensar em uma 

“verdadeira dádiva” entre Estado e sociedade civil, ou entre a sociedade civil e Estado, se a confiança 

é marginal, como nos apontam os números das pesquisas sobre o nível de confiança do brasileiro? 
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Se a confiança é marginal, a tendência é a normatização, a burocratização para haver maior 

controle, e procurar, por meio deste aparato, promover determinado nível de confiança. Mas ao 

mesmo tempo, essa burocratização, o contratualismo, mina a espontaneidade, a autonomia e, 

consequentemente, a dádiva. 

Então, qual é caminho? Há um caminho? 

 

 

4 REDES 

 

As redes constituem o modo próprio de circulação da dádiva; a fonte das redes é a dádiva.  

 Para Snow e Fjeldstad (2015), uma rede é um conjunto de atores (nós) e os laços (links) entre 

eles. Em uma rede social, um ator pode ser um indivíduo, um grupo, uma empresa, uma organização 

ou governo nacional. 

A importância das redes não está na rede em si, mas nas relações e acordos de cooperação, 

solidariedade e alianças entre os seus membros; são nessas associações, que se dão pela solidariedades 

e alianças efetivadas pelos indivíduos através de suas vivências coletivas nas redes de pertencimento, 

em que são reconhecidos como cidadãos e sobretudo como seres humanos, únicos e 

multidimensionais.  

O interesse dos últimos anos pelo tema das redes sociais é, sobretudo, reflexo de uma crise 

multidimensional (em suas várias dimensões: social, política, cultural, econômica e ambiental), diante 

da incapacidade do setor público de enfrentar os recentes desafios da transformação econômica, social 

e ambiental em uma sociedade globalizada, e face às crescentes críticas aos modelos predominantes 

de desenvolvimento voltados ou para soluções de mercado ou para ações públicas centralizadores e 

impositivas (FREY, 2003). 

No Brasil, acostumamo-nos a depender do Estado, para tudo; financeiramente, sobretudo, mas 

a dependência não se restringe a somente isso. Para fazer pesquisa, precisamos de verba pública, as 

start-ups precisam de verba pública, os maiores salários vêm do setor público, para citar alguns 

exemplos. E por quê? Mais uma vez voltamos a falar da confiança, da falta de autonomia e da 

dependência. 

Mas a sociedade é um entrelaçamento de associações (DEWEY, 1927), e o Estado deveria ser 

apenas mais um desses nós. O todo é maior do que a parte, ao mesmo tempo que a parte é uma 

totalidade complexa (como afirmou Mauss, 2003). O simbólico religa a parte e o todo, e está presente 

em todas as sociedades. Mas no Brasil, a parte, que é o Estado, tem papel sufocante, não porque 

vivemos sob o domínio do totalitarismo, mas porque “jogamos” a responsabilidade de todos os 
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problemas do país para o Estado. Eximimo-nos da responsabilidade porque pagamos impostos. 

Fazemos contas, o que é indício de que saímos do sistema de dádiva como disse Godbout (1995). 

Dewey (1927) fala em eclipse político, onde encontramos um público perdido e desorientado, 

e uma democracia obscura, tomada pela apatia do eleitorado, pelo ceticismo do voto, e pela 

artificialidade com que se tratam os problemas púbicos. 

Não há receita de bolo para resolver essas questões, mas para Dewey (1927), é preciso que 

forças não políticas se organizem para transformar as estruturas políticas existentes, que os públicos 

divididos e desarticulados consigam integrar-se. A apatia política, continua o autor, surge da 

incapacidade do indivíduo de identificar-se com os problemas.  

O problema surge, portanto, da ausência de ideias em conexão. Os vínculos, para Dewey 

(1927) são numerosos, fortes e sutis, mas são invisíveis e intangíveis. É preciso desenvolver nos 

indivíduos um sentimento de coletividade, e proximidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Se a sociedade civil somos todos nós (CIVIL SOCIETY FUTURES, 2019), e se ela é essencial 

para produzir e conservar o bem compartilhado por todos e enfrentar os dilemas atuais (DEWEY, 

1927), bem como se a democracia é a “[...] clara consciência da vida comunitária, com todas as suas 

implicações”, por que é cada vez mais evidente o seu enfraquecimento?  

Se uma sociedade civil forte é necessária para que possamos enfrentar os dilemas e desafios 

atuais, como é possível fortalecê-la se cada vez mais estamos mais polarizados, divididos e isolados? 

 A reflexão que nos propusemos a fazer neste ensaio teórico, passa pela “atitude parentética” 

encontrável na “redução sociológica”, de Guerreiro Ramos (1984, 1989, 1996) que é a capacidade do 

ser humano de “[...] transcender toda sorte de condicionamentos circunstanciais que conspiram contra 

a sua expressão livre e autônoma”. Como um “um saber de salvação” que resgataria o homem ao 

homem, permitindo-lhe ingresso num plano de existência autoconsciente (GUERREIRO RAMOS, 

1996).  

Somente por meio de uma atitude parentética que é possível ter consciência de como se está 

vivendo, e que somos mais do que as circunstâncias. Essa atitude é essencial para entendermos a 

dinâmica da dádiva na sociedade atual, que se postula numa espiral descendente. 

Como vimos, a teoria da dádiva propõe o estabelecimento de um vínculo infinito entre os 

sujeitos por meio da tríade dar-receber-retribuir, constituindo-se em um importante mecanismo para 

explicar a construção dos vínculos sociais, como também propõe uma avaliação crítica relativa aos 

rumos que as relações sociais contemporâneas têm proporcionado.  
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A base da teoria dádiva são os laços de confiança, que ocorrem através de redes de relações. 

A mudança, a transformação social que tanto almejamos, talvez pudesse ser obtida, seguindo 

a sugestão de Godbout (1988), postulando o atrativo da dádiva no lugar do atrativo do ganho. Mas 

para isso, há se ter atitude parentética, consciência de nossos deveres, e não só de nossos direitos, 

como comumentemente fazemos. 

Compreender nosso papel na sociedade civil – nosso estar no mundo, passa pela reflexão de 

tais assuntos, afinal, a consciência parentética relaciona-se com a reflexividade e com o 

comprometimento com a construção da vida particular e social, e com base em valores éticos. 

 Se uma sociedade civil forte é urgentemente necessária para moldar o futuro, o que nós 

estamos fazendo?  
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to approach the issue through four main dimensions: parenting attitude, sociological reduction, gift 

theory and social networks. The arguments presented theoretically confirm that understanding our 
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RESUMO: O presente artigo trata das políticas intervencionistas e a pandemia da covid-19 no Brasil 

como possível solução para conter a desaceleração econômica que essa crise sanitária possa vir a 

causar no ano de 2020. Faz-se para tal um estudo da aplicabilidade das políticas monetárias como 

solução para a atual conjuntura recessiva econômica que o Brasil vive, aos olhos das duas últimas 

escolas econômicas e seus preceitos. O problema de pesquisa versa sobre o seguinte questionamento: 

as políticas monetárias sugeridas por Keynes são aplicáveis na atual estrutura econômica do Brasil 

como método para refrear a desaceleração econômica causada pela pandemia da covid-19? Desta 

forma, o trabalho se justifica para um possível direcionamento de políticas públicas, tendo como 

objetivo geral elucidar as políticas intervencionistas monetárias como medidas a economia brasileira 

frente a possível crise perante a referida pandemia. Para tal intento, utilizou-se o método indutivo, 

uma vez que a pesquisa aplicada foi descritiva e bibliográfica. Por fim, verificou-se que as medidas 

brasileiras ainda estão somente atuando no âmbito emergencial, com injeção de moeda e, nenhuma 

sinalização, até o fechamento da coleta dessas informações, sobre medidas intervencionistas 

keynesianas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Economia; Pandemia; Políticas monetárias.     

 

       

1 INTRODUÇÃO  

Um vírus que provoca doenças respiratórias e com índice de mortalidade alto, surgiu no início 

de dezembro de 2019, no mercado de carnes exóticas de Wuhan, na China. Em poucos meses, o 

número de infectados e a forma de contágio do vírus causou um alarme mundial e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) elevou o surto à pandemia. As medidas adotadas para conter o avanço do 

contágio, como o isolamento físico, distanciamento social e a diminuição de atividades econômicas, 

puseram toda economia mundial em alerta, em especial, o Brasil.  

O presente artigo debate a forma com que as políticas intervencionistas podem ser utilizadas 

como solução para refrear a desaceleração econômica no Brasil por consequência da pandemia da 

Covid-19 em 2020. Assim, define-se como um estudo da aplicabilidade das políticas monetárias como 

solução para a atual conjuntura recessiva econômica que o Brasil vem enfrentando.  

O keynesianismo como base para a aplicabilidade na busca do equilíbrio da economia em 

momentos de crise e o estudo teórico apontando quais as políticas disponíveis e suas possíveis 

consequências justificam o presente trabalho para um direcionamento das políticas públicas. Deve-se 

confrontar as políticas intervencionistas monetárias como medidas antirecessivas para a economia 

brasileira frente a possível crise perante a pandemia causada pelo novo coronavírus no Brasil.  

Além disso, o artigo possui a fundamentação teórica, com os principais conceitos e uma 

contextualização temporal brasileira, os métodos e as primeiras políticas monetárias implementadas 
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no contexto da pandemia a fim de reduzir os impactos maléficos para a economia. Por fim, as 

considerações finais e as referências. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste tópico serão abordados os conceitos pertinentes ao tema proposto no presente artigo e 

o referencial teórico que será utilizado como base na construção do mesmo.  

 

2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS 

Para que haja uma compreensão temporal do artigo, alguns conceitos básicos se fazem 

necessários. Para o entendimento geral, precisa-se falar de pandemia, de crises econômicas, da 

história das escolas econômicas, do Brasil atual e as políticas intervencionistas, em especial a política 

monetária e sua aplicabilidade por conta da crise econômica gerada pela pandemia mencionada. 

 

2.1.1 Pandemia 

 A palavra pandemia, de acordo com Marcovecchio (1993), foi utilizada pela primeira vez por 

Platão, em seu livro Das Leis. Com origem na Grécia, tem seu significado mais aceito como: “o povo 

inteiro”. Platão utilizou o termo se referindo a quaisquer fenômenos ou acontecimento que atingisse 

grande parte da população. Rezende (1998) aborda que foi Domingos Vieira, um médico francês que, 

em 1771, fundamentou a palavra e incorporou ao glossário médico “Dictionnaire universel français 

et latin”, de Trévoux.  

Para Goldim (2020) a pandemia ocorre quando uma epidemia de origem infecciosa se espalha 

por diversas regiões do planeta e afeta grandes quantidades populacionais como um continente inteiro 

ou até mesmo de forma global. Ou seja, a doença alastra por várias partes do mundo de maneira 

simultânea.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 que estaria em 

curso a pandemia da covid-19. A escalada do surto originado na cidade chinesa de Wuhan e a 

velocidade com que o Sars-cov-2, como é chamado cientificamente espalhou-se e levou os governos 

a adotarem medidas de distanciamento social e assim, alguns setores da economia ficaram proibidos 

de atuar a fim de desacelerar a curva do contágio. Com essa redução da atividade econômica, a 

instalação de uma crise recessiva no Brasil tornou-se algo provável, a qual demanda estratégias para 

que se minimize o impacto econômico e social no país. 

 

2.1.2 Crise econômica 
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 Ferreira (2008) diz que a palavra crise pode ser utilizada em muitas áreas do conhecimento, 

na maioria, abrangem um significado de mudança repentina ou uma alteração importante no 

desenvolvimento, que exige dos envolvidos um esforço para reequilibrar um acontecimento.  

A crise econômica, na visão Lenzi (2018), é caracterizada por um período de redução do nível 

de produção de um determinado país, estando relacionada à redução do consumo, queda das taxas de 

lucro e aumento do desemprego. Para Garcia e Gambiagi (2010), manter a economia de um país em 

crescimento e com alta performance a longo prazo, é necessário que se tenha um sistema financeiro 

forte, sadio, estável e efetivo. Ainda pelos autores para a recuperação de uma crise financeira, que 

normalmente derruba o Produto Interno Bruto (PIB) consideravelmente, é vital reorganizar e 

recuperar o sistema financeiro.  

Roubini e Mihm (2010) salientam que longe de serem exceções, crises econômicas são 

normais e sempre existiram. Para os autores elas são cíclicas e fazem parte modo de produção 

capitalista em que o mundo se apresenta. É preciso entender esse momento econômico que virá. 

Diferentemente de outrora, não se trata de uma crise financeira. A quase paralização econômica 

necessária para combater o vírus torna as previsões e estimativas um pouco mais difíceis de serem 

assertivas, pois não existe certezas do tempo de estagnação, o que torna as políticas a serem 

implementadas pautadas em experiências anteriores, projeções econômicas e, principalmente, 

utilizando os preceitos vistos nas escolas econômicas. 

 

2.1.3 Escolas Econômicas  

A economia pode ser explicada por meio das escolas econômicas que condensaram e 

influenciaram épocas ao longo da história. Duas em especial farão parte desse estudo: a Escola 

Clássica e a Keynesiana. 

Na segunda metade do século XVIII surge a Escola Clássica. Ela nasceu por conta do 

momento que exigia novas diretrizes, haja vista, a Revolução Industrial que se iniciava. Smith (2006) 

baseou a escola no livre mercado e em como a Teoria da Mão Invisível1, permitiu uma alocação 

eficiente de recursos por si só. A Escola Clássica sugeriu que a economia funcionasse com a 

intervenção mínima do Estado, promovendo o livre mercado, prezando pela proteção da propriedade 

privada e limitando gastos públicos. Para Silva e Luiz (2001), o pensamento clássico foi individualista 

tendo o foco na liberdade econômica e no comportamento racional dos agentes, com a mínima 

presença do Estado e caracterizada pela produção, deixando a procura e o consumo em segundo plano.  

                                                           
1 Teoria inicialmente conceituada por Adam Smith em seu livro A Riqueza das Nações, descreve a auto regulação da 

economia sem intervenção de órgãos externos o do governo. 



30 

 

A Escola Clássica termina com a crise de 1929, nos Estados Unidos das Américas (EUA). A 

nova ordem mundial questiona o modelo clássico e sua a eficácia. O mercado não conseguia mais se 

autorregular, bem pelo contrário, tinha sido essa liberdade a origem da grande depressão. Isso abre 

espaço um novo pensamento econômico: o Keynesianismo. 

 A Escola Keynesiana, para Garcia e Vasconcellos (2006) se opõe ao liberalismo e pressupõe 

que o governo interfira na economia através de políticas macroeconômicas. Nessa teoria, ainda pelos 

autores mencionados acima, o Estado tem papel fundamental na organização do país e deve 

proporcionar aos cidadãos uma condição digna de vida. A escola deu start à utilização do conceito 

de “estado de bem-estar social” ou como também se pode chamar de welfare state2, enquanto 

conjunto de políticas sociais que responsabilizam o Estado por promover serviços públicos básicos e 

essenciais para população como educação, saúde pública, moradia, manutenção da renda e seguridade 

social. 

Keynes (1996), criticando a Escola Clássica, defende uma nova perspectiva baseada no 

aumento de gastos do governo como solução aos impactos em uma crise econômica. Nesse sentido, 

a administração da política monetária é um dos mecanismos que pode ser utilizados para dinamizar 

os níveis de emprego e produto e estabilizar os preços. Ferrari Filho (2009) converge com este 

pensamento e, contribui, mencionando que no principal livro de Keynes, A Teoria Geral, o 

economista nega o sistema econômico de mercado que se autorregula e apresenta pressupostos que 

evitariam as depressões e flutuações econômicas. Esses conceitos são abordados em três proposições 

teóricas: teoria da determinação da renda, teoria do investimento e teoria da taxa de juros. Nessa 

perspectiva, a Escola Keynesiana, nos anos 70 tem sua eficiência questionada, porém, declara que em 

todas as crises econômicas, a utilização de mecanismos dessa escola afasta o obsoletismo das teorias 

de Keynes.   

Para Oliveira e Gennari (2009) o keynesianismo foi perdendo a força com o avanço 

do neoliberalismo no contexto da globalização e da abertura do mercado internacional. Assim, o novo 

conceito é uma atualização do sistema liberal que defende a privatização de empresas estatais, que 

Keynes afirmava ser o Estado quem devesse controlar e, além disso, defende a abertura econômica 

mediante a livre circulação de capitais internacionais. Garcia e Vasconcellos (2006) corroboram que 

o keynesianismo perde espaço para o neoliberalismo e afirmam que, com isso, algumas políticas 

macroeconômicas também são enfraquecidas. Acrescentam ainda que a macroeconomia estuda a 

economia de maneira ampla, analisando o comportamento de grandes agregados como: produto 

(economia), renda, despesa, emprego, estoque de moeda, taxa de juros, entre outros. 

                                                           
2 Fundamentado no artigo: Conflito social e welfare state: Estado e desenvolvimento social no Brasil de Fábio Guedes 

Gomes. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n2/v40n2a03.pdf. Acesso em: 24 de abril de 2020. 

https://www.todamateria.com.br/neoliberalismo/
http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n2/v40n2a03.pdf
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De acordo com Silva e Luiz (2001) a macroeconomia se preocupa em estudar o conjunto dos 

consumidores e de empresas da sociedade, determinando fatores que influenciam a renda e o produto 

em um determinado sistema econômico. Ainda para os autores, o governo utiliza ferramentas de 

políticas macroeconômicas para alcançar os objetivos e metas. A figura a seguir as resume e 

conceitua: 

 

Figura 1 – Políticas macroeconômicas  

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Garcia e Vasconcellos (2006) e Silva e Luiz (2001). 

  

Dar-se-á um destaque às políticas monetárias, portanto, cabe uma explanação mais 

aprofundada. 

 A política monetária, de acordo com Garcia e Vasconcellos (2006) trata de um conjunto de 

medidas que são tomadas para controlar a oferta de moeda (dinheiro) na economia e interferir nessa 

relação no mercado financeiro, ou seja, ferramentas que visam a liquidez ideal do sistema econômico 

no país. Nesse sentido, é uma das ferramentas da macroeconomia que mais afeta as decisões de 

investimento, a taxa de desemprego, o nível de inflação, a decisão entre consumir e poupar, por 

exemplo. Os autores afirmam ainda que, as políticas monetárias afetam o nível de produto e emprego 

de forma rápida, mas sem efeitos mais significativos sobre o nível de inflação.  

Barbosa e Souza (2010) defendem que para ter o controle de determinados índices da 

economia os governos utilizam instrumentos de políticas monetárias, e que eles podem ser diretos ou 

indiretos, por exemplo: redesconto bancário, operações com títulos públicos, alteração de taxa de 

juros, recolhimento compulsório entre outros meios que são utilizados para equilibrar a economia. 

Lenzi (2018) afirma que em um momento de queda do nível de atividade da economia 

mundial, o governo através de órgão específico, como o Comitê de Política Monetária do Banco 

Central (COPOM), deve avaliar ações a serem adotadas para que minimize os impactos econômicos e que as 
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grandes oscilações e volatilidade econômica no Brasil em tempos de crise, projeta um cenário 

propício para a constatação do uso de políticas monetárias. A exemplo disso, pode-se citar o cenário da 

pandemia da covid-19 onde algumas dessas ferramentas já estão sendo acionadas pelo Estado. 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEMPORAL NO BRASIL  

 A macroeconomia possui indicadores que servem de parâmetro para a economia do país. O 

PIB (Produto Interno Bruto) é um deles. De acordo com Lenzi (2018) PIB é a soma de todos os bens 

e serviços produzidos em um determinado período e região. Complementam ainda que, ao calcular o 

PIB, cria-se a possibilidade de analisar o crescimento econômico e comparar com outras economias, 

além de indicar possíveis alternativas para determinados setores que geram mais ou menos renda. Os 

autores afirmam que, até 1960 o setor primário era predominante no Brasil e que somente a partir 

desta década a indústria superou a agricultura como atividade econômica mais importante para o 

cálculo.  

Para Borges e Chadarevian (2010) a economia brasileira atravessou na década de 80, uma das 

piores crises de sua história, a qual resultou na estagnação do PIB e em taxas de inflação sem 

precedentes. Porém, citam sendo cíclico entre as décadas de 1980 e 1990, concluindo que ocorreram 

períodos de expansão e recessão pouco significativos e que foi em um período mais recente, entre os 

anos de 2003 e 2010, que a expansão dele fora mais expressiva. Comparam as relações entre PIB, 

investimento, consumo e emprego, como fatores fundamentais na análise econômica do país.  

Até a década de 1950 o Brasil era iminentemente rural. O processo de industrialização, 

induzido por uma atividade de livre mercado, políticas tarifárias e creditícias específicas no início 

dos anos 1940, ampliam a criação de postos de trabalho, estando intimamente ligado ao consumo de 

bens e serviços e, consequentemente, ao PIB (BORGENS; CHADAREVIAN, 2010). Portanto, 

emprego é uma das variáveis utilizadas para interpretar a economia do país e quais estratégias devem 

ser adotadas. 

Tendo como base períodos de crescimento e declínio da economia brasileira ao longo das 

últimas décadas, a queda de níveis de emprego é uma das primeiras manifestações de crise. Lenzi 

(2018) corrobora ao citar que por meio de um coeficiente técnico, chamado elasticidade emprego-

produto, a taxa de crescimento do emprego depende da taxa de crescimento do produto e consumo e 

vice-versa.  

Em uma perspectiva macroeconômica, o desemprego ocupa uma posição dependente de 

fatores externos ao mercado de trabalho que as influenciam. Silva e Luiz (2001) afirmam que o 

desaquecimento do mercado, a fuga de investidores, crises econômicas, substituição de mão de obra 

por máquinas, são exemplos que influenciam no aumento ou diminuição da taxa de emprego no país.  
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Pela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (PNAD/IBGE), entre os anos de 1990 e 2009, o número de ocupados no país cresceu em 

35% e em 2014 o país viveu o que é chamado de pleno emprego. Ainda conforme pesquisas do IBGE, 

a partir de 2014 o Brasil vê a taxa de desemprego crescendo e um processo de uberização do trabalho 

que já demonstra consequências na economia e no crescimento do país. Os dados referentes à taxa de 

desemprego e as reduções sucessivas da taxa de juros Selic a patamares mínimos históricos, de acordo 

com Amitrano (2013), comprometem o valor da moeda no país, o que já estava ocorrendo até março 

de 2020, quando a pandemia da covid-19 começou a afetar a economia no Brasil. 

No gráfico a seguir, é possível analisar que os indicadores macroeconômicos nem sempre têm 

reações instantâneas ao crescimento ou recessão da economia e o quanto as variáveis podem 

apresentar evolução contrária. 

 

Gráfico 1: Relação entre PIB x Taxa de Desemprego, 1990 - 2020 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do site IPEADATA (2020). 

 

De acordo com Borges e Chadarevian (2010) isso acontece pois é necessário ter indícios 

sólidos e constantes para que a economia seja estável haja vista o caráter cíclico. Exceto claro, em 

momentos de crise, seja ela econômica/financeira, política/econômica ou da saúde como o caso da 

pandemia da doença causada pelo novo coronavírus. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste tópico serão abordados os procedimentos metodológicos que foram utilizados para o 

desenvolvimento deste artigo.  

O método indutivo, de acordo com os autores Kauark, Manhães e Medeiros (2010, pg. 53) 

“é aquele em que se utiliza a indução, processo mental em que, partindo-se de dados particulares, 

devidamente constatados, pode-se inferir uma verdade geral ou universal não contida nas partes 
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examinadas”. Em outras palavras, esse método é o que busca uma referência para determinado tema 

de estudo. 

A pesquisa foi aplicada e descritiva. Para Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa aplicada é 

aquela que busca soluções práticas para problemas específicos e Gil (2008) define a pesquisa 

descritiva tem como objetivo principal descrever as características de um determinado fenômeno ou 

população, podendo ser utilizada nos casos de estudo de característica de um grupo, como faixa etária, 

nível de escolaridade, sexo, dentre outros.  

Os meios de pesquisas utilizados para este artigo são bibliográficos e estudo de caso. A 

pesquisa bibliográfica é a busca de informações em materiais já publicados sobre o tema, podendo 

ser de revistas, livros, jornais, sites e até materiais audiovisuais. O intuito é fazer com que o 

pesquisador tenha contato direto com tudo que foi escrito sobre o tema, pelo que afirmam Marconi e 

Lakatos (2003).  

As formas de abordagem utilizadas neste trabalho foram qualitativas e quantitativas. Para a 

abordagem qualitativa, por meio da definição de Kauark, Manhães e Medeiros (2010), não há a 

necessidade de inserção de dados numéricos e nem de estatística. O processo de captação de 

informações tem como centro o próprio pesquisador que faz através de observação do ambiente em 

que está inserido o assunto pesquisado. Em outras palavras e compactuando com os autores 

anteriores, Gil (2008) afirma que a pesquisa qualitativa depende muito da capacidade e do estilo que 

o pesquisador possui. Os mesmos autores afirmam que a abordagem quantitativa é aquela em que as 

informações captadas podem ser transformadas em números para que continue o estudo e possa ser 

analisado. 

 

 

4 POLÍTICAS MONETÁRIAS APLICADAS NO BRASIL EM TEMPOS DE PANDEMIA DA 

COVID-19 

 Até a data de término do presente artigo, algumas atitudes já haviam sido tomadas pelo 

governo federal e outras estavam sendo avaliadas para minimizar os impactos econômicos no país. 

Borges e Chadarevian (2010) afirmam que crises econômicas são acompanhadas por fortes quedas 

da produtividade e, que uma queda de produtividade acentuada revela que a crise pode causar um 

aumento de ineficiência alocativa. Ferrari e Cunha (2020, n.p.) apontam: 

 

A preservação da renda, particularmente das pessoas que dela mais necessitam, será vital 

para evitar um processo de contaminação na esfera econômica. Este se expressa no fato de 

que, sem renda, o consumo das famílias tende a desabar, pressionando ainda mais o caixa das 

empresas, que são forçadas a demitir, o que reduz a massa dos rendimentos do trabalho, gera 

nova pressão sobre as empresas e assim sucessivamente. Conforme os economistas já 
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aprenderam – pelo menos desde a Grande Depressão dos anos 1930 – e estão adotando na 

prática agora, em tempos de depressão o gasto estatal para preservar a economia é questão 

de vida ou morte (e não uma opção ideológica). 

 

Considerando o isolamento social recomendado na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU), a queda de produção e a limitação em alguns estados 

que adotaram a estratégia de permitir somente serviços essenciais para conter o avanço da pandemia, 

revelou que deve agravar ainda mais essa ineficiência econômica do país.  

 A Teoria Keynesiana expõe que a restrição de moeda, implica na decisão de consumo das 

pessoas e a qualidade de vida delas. Afirma ainda que políticas monetárias tem o papel de maximizar 

o bem-estar social, garantir a distribuição de renda para a população, bem como a prestação de 

serviços públicos e, consequentemente, do combate às desigualdades sociais, fazendo-se necessárias 

principalmente em momentos de crise.  

Uma das principais políticas monetárias utilizadas no Brasil está sendo a injeção de moeda 

através do auxílio emergencial. De acordo com o Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020, o Governo 

Federal regulamenta a Lei nº 13.982, de 02 de abril do mesmo ano, que dispõe sobre medidas 

excepcionais de proteção social. Nesse decreto, regulamenta-se o auxílio emergencial, a ser pago em 

03 (três) parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) para trabalhadores informais que tenham o perfil 

socioeconômico pré-estabelecido pelo governo. A Lei nº 13.982, dispõe sobre parâmetros adicionais 

de caracterização de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). A intenção do governo era amenizar o impacto da crise do coronavírus sobre a 

situação financeira da população que perdeu ou teve sua renda reduzida.  

O Governo Federal, por meio de políticas monetárias, tentou friccionar a economia e assim 

controlar o fluxo de dinheiro no país, utilizando de diversos mecanismos para esse fim, por exemplo: 

reduzindo as taxas de juros de 4,25% para 3,75% ao ano por meio de do Banco Central (BC), 

antecipando o 13° salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), permitindo o saque de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela 

população a partir da Medida Provisória nº 946, 07 de abril de 2020, de acordo com a Resolução nº 

857, de 01 de abril de 2020, estava antecipando a agenda de pagamento do abono salarial do Programa 

de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) 

2020/2021, além de ampliar o Programa Bolsa Família, a Resolução nº 4.782 de 16 de março de 2020, 

aprovou medidas que facilitam a renegociação de empréstimos de famílias.  

Conforme crescem as previsões de perdas econômicas no país, avolumam-se os prováveis 

gastos dos agentes da economia para amortizar a retração de produção e amplia o debate sobre as 

estratégias para o combate à crise provocada pela pandemia causada pelo novo coronavírus. O 
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Governo Federal tem tomado medidas por meio de políticas monetárias imediatistas. Age injetando 

moeda, a fim de subsidiar o sustento dos cidadãos mais atingidos de maneira emergencial, com caráter 

paliativo, mantendo uma renda mínima. Passados aproximadamente 50 dias da classificação da 

pandemia da covid-19, no Brasil, poucas medidas de estímulo de crescimento econômico que 

impactassem de maneira eficaz e de médio no longo prazo, foram apresentadas. 

As consequências da pandemia já se revelam no presente. Acertar o futuro da economia soa 

complexo, porém o que há de aprendizado em outras crises na história mundial é que, somente 

mecanismos redistributivos, investimentos em políticas sociais, reforçando medidas fiscais 

expansivas e ampliando a liberação de crédito, é que poderão minimizar os efeitos e retomar as 

projeções de crescimento econômico, assim como a Escola Keynesiana sugere.  

 Os estudos das Escolas Econômicas podem dar uma visão mais ampla de quais medidas estão 

sendo implementadas, ou seja, o revés para o keynesianismo no seu cerne, haja vista, que o atual 

Governo se apresentava como liberal (Escola Clássica). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo abordou as primeiras políticas monetárias intervencionistas aplicadas pelo 

governo brasileiro, a fim de conter ou solucionar essa “parada” momentânea pela qual o país vem 

passando. 

 Fundamentando os principais conceitos científicos e econômicos, trouxe a luz, as duas Escolas 

Econômicas que, contraditoriamente, permeiam o atual governo e suas ações políticas. Esse foi o 

objetivo central do artigo, bem como exemplificar as políticas monetárias aplicadas no Brasil durante 

o primeiro bimestre da crise econômica provocada pela pandemia em curso. 

  O problema de pesquisa girou em torno de medir a capacidade delas de refrearem a 

desaceleração econômica, uma vez que teoricamente, era o que Keynes pregava quando as elaborou. 

Sem pretensões, nem tempo para mensurar os efeitos, o presente artigo responde ao problema de 

pesquisa proposto, porém deixa como sugestão de continuidade do estudo para aí sim, sinalizar se 

houve ou não refreamento da crise econômica com as medidas adotadas. 

Por fim, o artigo se mostra justificado como indicador de direcionamento de políticas públicas, 

haja vista que a intervenção apontada já foi testada em outros momentos de crise e se faz necessária 

nessa atípica situação. 
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TITLE: MONETARY INTERVENTION POLICIES AND THE CORONAVIRUS 

PANDEMIC IN BRAZIL IN 2020 

 

ABSTRACT: This article deals with interventionist policies and the covid-19 pandemic in Brazil as 

a possible solution to curb the economic slowdown that this pandemic may cause in the year 2020. A 

study of the applicability of monetary policies as a solution is carried out for this purpose. for the 

current economic recession that Brazil is experiencing, in the eyes of the last two economic schools 

and their precepts. The research problem concerns the following question: are the monetary policies 

suggested by Keynes applicable in Brazil's current economic structure as a method to curb the 

economic slowdown caused by the coronavirus pandemic? Thus, the work is justified for a possible 

targeting of public policies, with the general objective of elucidating monetary interventionist policies 

as anti-recessive measures for the Brazilian economy in the face of a possible crisis in the face of the 

referred pandemic. For this purpose, the inductive method was used, since the applied research was 

descriptive and bibliographic. Finally, it was found that Brazilian measures are still only acting in the 

emergency sphere, with currency injection and, no signs, until the closure of the collection of this 

information, on Keynesian interventionist measures. 

 

KEYWORDS: Economy; Pandemic; Monetary policies. 

 

REFERÊNCIAS  

AMITRANO, Claudio Roberto. ELASTICIDADE EMPREGO-PRODUTO NO BRASIL. Carta de 

Conjuntura, São Paulo, p. 93-105, dez. 2013. Disponível em: 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3392/2/cc21_nt01_elasticidadeemprego.pdf. Acesso 

em: 20 abr. 2020. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Medidas de combate aos efeitos da COVID-19. Brasília, 23 de 

março de 2020. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-

ptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_RCN_Coletiva%2023.3.2020.pdf. 

Acesso em 10 de abr. 2020. 

 

BARBOSA, Nelson; SOUZA, João Antônio Pereira de. A inflexão do governo Lula: política 

econômica, crescimento e distribuição de renda. 2010. Disponível 

em: https://nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-

de-a-inflexao-do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf  Acesso 

em 17 abr. 2020. 

 

BORGES, Fernando Tadeu de Miranda; CHADAREVIAN, Pedro Caldas. Economia Brasileira. 

Florianópolis: Capes, 2010. Disponível em: 

http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/Livros_UEPB_053_2012/03-

economia%20brasileira/Livro%20economia%20brasileira.pdf. Acesso em: 27 abr. 2020. 

 

BRASIL. Decreto nº 10.316, de 07 de abril de 2020. Constituição Federal, Brasília, 07 abr. 2020. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10316.htm. 

Acesso em: 15 abr. 2020.  

 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_RCN_Coletiva%2023.3.2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_RCN_Coletiva%2023.3.2020.pdf
https://nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-de-a-inflexao-do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf
https://nodocuments.files.wordpress.com/2010/03/barbosa-nelson-souza-jose-antonio-pereira-de-a-inflexao-do-governo-lula-politica-economica-crescimento-e-distribuicao-de-renda.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10316.htm


38 

 

_____. Medida Provisória nº 946, de 07 de abril de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 07 abr. 

2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-946-de-7-de-abril-de-

2020-251562794. Acesso em 10 abr. 2020.  

 

_____. Portaria nº 356, de 11 de março de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 11 mar. 2020. 

Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-

247538346. Acesso em 15 abr. 2020.  

 

_____. Resolução nº 857, de 01º de abril de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 01 abr. 2020. 

Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-857-de-1-de-abril-de-2020-

251136606. Acesso em 10 abr. 2020.  

 

_____. Resolução nº 4.782, de 16 de março de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, 16 mar. 2020. 

Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.782-de-16-de-marco-de-2020-

248325445. Acesso em 10 abr. 2020.  

 

 

FERRARI FILHO, Fernando. KEYNES E A ATUALIDADE DA TEORIA KEYNESIANA. Análise 

Econômica, [s.l.], v. 15, n. 28, p. 44-58, 5 out. 2009. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

http://dx.doi.org/10.22456/2176-5456.10544. 

 

FERRARI, Andrés; CUNHA, André Moreira. A pandemia de covid-19 e o isolamento social: saúde 

versus economia. 26 de março de 2020. Disponível em https://www.ufrgs.br/fce/a-pandemia-do-

covid-19-e-o-isolamento-social-saude-versus-economia/. Acesso em 07/08/2020 

 

FERREIRA, A. B. H, Aurélio Século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 7 ed. rev. e ampl. Rio 

de Janeiro, Positivo, 2008   

 

GARCIA, Márcio Gomes Pinto; GIAMBIAGI, Fábio. Risco e regulação. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 

GARCIA, Manuel Enriquez; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamento de 

economia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GOLDIM, J.R. Covid-19, Isolamento, Quarentena e Confinamento. Disponível em: 

https://bioeticacomplexa.blogspot.com/. Acesso em: 07 ago. 2020. 

 

GOMES, Fábio Guedes.  Conflito social e welfare state: Estado e desenvolvimento social no 

Brasil. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n2/v40n2a03.pdf. Acesso em: 20 de abril d 

2020. 

 

IPEA. Dinâmica do emprego no Brasil entre 1990 e 2010. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/. Acesso em: 15 abr. 2020. 

 

KAUARK, Fabiana da Silva; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos Henrique. 

Metodologia da Pesquisa: Um guia prático. Bahia: Via Litterarum, 2010. 

 

KEYNES, Jonh Maynard. Teoria geral do emprego, juros e da moeda. Tradução de Mário. R. da 

Cruz. São Paulo: Editora Nova Cultura, 1996. (Coleção os economistas). 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-946-de-7-de-abril-de-2020-251562794
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-946-de-7-de-abril-de-2020-251562794
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-857-de-1-de-abril-de-2020-251136606
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-857-de-1-de-abril-de-2020-251136606
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.782-de-16-de-marco-de-2020-248325445
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.782-de-16-de-marco-de-2020-248325445
http://dx.doi.org/10.22456/2176-5456.10544
https://www.ufrgs.br/fce/a-pandemia-do-covid-19-e-o-isolamento-social-saude-versus-economia/
https://www.ufrgs.br/fce/a-pandemia-do-covid-19-e-o-isolamento-social-saude-versus-economia/
http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n2/v40n2a03.pdf


39 

 

LENZI, Tié. O que são Políticas Públicas?. 2018. Disponível em:  

https://www.todapolitica.com/politicas-publicas/. Acesso em: 08 ago.2020. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

MARCOVECCHIO, E. Dizionario etimológico storico dei íermini mediei. Firenze: Festina Lente, 

1993. 

 

OLIVEIRA, Roberson de; GENNARI, Adilson Marques. História do pensamento econômico. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

 

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA. Antecipação do 13º salário. Brasília, 03 de abr. de 2020. 

Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/page/2/?s=13+salario. Acesso em 10 de abr. 2020. 

 

SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 1. ed. São 

Paulo, Jurua; 2006. 

 

SILVA, César Roberto Leite da; LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados: Introdução à economia. 

ed. 2. São Paulo: Saraiva, 2001. 

UNA-SUS: Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Página 

inicial. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-

pandemia-de-coronavirus. Acesso em: 20 de abril de 2020. 
 

 

 

ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DA GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO ÀS 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL (RAIVS) 

 

Fernanda de Matos Sanchez (FMP) 

fernanda.sanchez@fmpsc.edu.br 

              Silvio Ferraz Cario (UFSC) 

fecario@yahoo.com.br 

 

RESUMO: Ao longo dos últimos tempos percebe-se que o Estado se abre para uma articulação entre 

seus setores e a sociedade civil. Neste cenário, cria-se maior intersetorialidade e transversalidade em 

que os atores públicos se voltam para a resolução de problemas públicos e complexos que não podem 

ser sanados de maneira isolada. O objetivo deste artigo é analisar a configuração da governança da 

Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS). Para o alcance de tal objetivo 

é imprescindível um embasamento teórico a respeito de redes e governança, bem como um 

entendimento maior sobre a RAIVS de modo a compreender como ocorre a governança na mesma. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevista com a secretaria executiva da rede e consulta à 

documentação. Neste sentido, foi possível identificar uma governança compartilhada, com rotinas 

estabelecidas por meio de reunião em que os representantes das áreas envolvidas, saúde, assistência 

social, segurança pública e educação estão presentes e discutem sobre o encaminhamento das 

atividades. 
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PALAVRAS-CHAVES: Governança de rede; situação de violência sexual; rotinas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Algumas mudanças foram experimentadas em relação aos diferentes papéis do Estado a partir 

do patrimonialismo. Estas estão relacionadas à percepção de uma maior articulação, seja com os 

setores envolvidos no próprio aparato estatal e/ou com os diferentes atores inseridos na sociedade e 

na conjuntura das políticas públicas. As redes aparecem nestas novas configurações, que segundo 

Provan e Fish (2007), são um conjunto de nós e um conjunto de laços que representam os 

relacionamentos ou a ausência deles entre os nós. 

 As redes de governança são aqui entendidas como a abertura do Estado para uma articulação 

dos diferentes setores internos e a possibilidade de participação da sociedade civil para a resolução 

de um problema público. A complexidade advém da formação de múltiplos laços tornando a interação 

mais complexa e por consequencia também a governança da rede. Neste sentido, a governança passa 

a ser crucial dentro do arranjo para que existam as rotinas da rede, que fazem com que o grupo siga 

coeso em busca dos objetivos traçados. 

 Um dos temas atuais em que se observa a presença de redes é a violência. Neste contexto, se 

insere a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS), rede criada para a 

interação de diversos setores, dentre eles: saúde, assistência social, segurança pública e educação para 

o combate à violência sexual em prol da solução de um problema público e complexo, que é a 

violência sexual.   

De acordo com Wachhaus e Harrisburg (2009), apesar das teorias de rede de governança 

oferecerem novas abordagens para entendimento dos processos políticos e novas ferramentas para a 

análise destes arranjos, ela se encontra ainda incipiente. As redes de governança carecem de 

desenvolvimento teórico e empírico suficiente para explicar sua realidade, por serem um fato básico 

e inevitável da vida moderna, torna-se imprescindível o seu conhecimento e o mecanismo de 

funcionamento. 

O objetivo do presente artigo é analisar a configuração da governança da Rede de Atenção às 

Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS) como expressão de articulação das diferentes 

esferas, sob o movimento da Governança Pública. Os resultados da discussão teórica serão 

confrontados com aspectos empíricos presentes na RAIVS, objetos deste estudo.  

A pesquisa para identificar a configuração da governança da Rede de Atenção às Pessoas em 

Situação de Violência Sexual (RAIVS) se deu por meio de entrevista. O contato com a Rede de 

Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS) se deu por meio da 
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representante da secretaria executiva (E14) via e-mail para agendamento de entrevista. Com a 

entrevista buscou-se identificar o surgimento da rede e sua evolução, como acontece a rotina e o 

funcionamento em relação a distribuição do trabalho, formação dos grupos, escolha das funções 

executadas e por fim a tomada de decisão. Foram disponibilizados, para análise documental, os 

protocolos; a Carta de Princípios, Condutas e Organização. 

 Para o alcance do objetivo, além da introdução aqui exposta, o artigo busca discutir o conceito 

de redes de governança sob a ótica de uma configuração presente na administração pública. O artigo 

também apresenta o tratamento teórico de redes de governança sob a perspectiva estrutural, no sentido 

de explorar como se dá a sua governança.  

 

 

2 REDES  

   

 As redes possuem uma denominação geral que envolve a interação de vários nós (atores) 

formando diversos laços. Segundo Provan e Fish (2007), as redes são um conjunto de nós e um 

conjunto de laços que representam os relacionamentos ou a falta de relacionamentos entre os nós. De 

acordo com Provan e Lemaire (2012) as redes possuem múltiplas relações existentes ou não existentes 

entre vários indivíduos ou organizações.  

As redes representam, na visão de Wachhaus e Harrisburg (2009), uma nova forma de 

organização da ação coletiva. Elas procedem de uma posição de interdependência, onde nenhum ator 

pode conseguir prosseguir com uma estratégia de maneira isolada. A ideia é a de que as redes facilitem 

a interação entre os participantes para o intercâmbio de informações e recursos, de modo que, em 

conjunto, um objetivo comum possa ser perseguido.  

As várias partes significam múltiplas alternativas a se sugerir e considerar, mais informação 

disponível a ser utilizada por todos e um sistema de decisão que é menos delimitado pelas fragilidades 

do pensamento individual. Adicionalmente, as decisões em rede podem não ser o único produto de 

um processo mais racional, mas eles podem também ocorrer como resultado de uma sinergia que se 

desenvolve quando vários atores procuram uma solução comum. A sinergia, que significa o 

compromisso e a interação dos participantes, estimula novas alternativas que de outra forma não 

teriam sido consideradas (AGRANOFF; Mc GUIRE, 2001). 

Klijin e Skelcher (2007) utilizam o termo rede de governança pública para descrever a 

formulação de políticas públicas e implementação através de uma teia de relações entre governo, 

empresas e atores da sociedade civil. O conceito chama a atenção para a interação de atores distintos, 

que coordenam as suas ações por intermédio das interdependências de recursos e interesses. Atores, 
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que conforme Blanco e outros (2011), demonstram interesse na realização de uma determinada 

política e que dispõem de recursos (material e imaterial) necessários para a formulação, decisão ou 

implementação da política por meio de ligações.  

Borzel (1998) também emprega o termo “teias” para definir as relações estáveis e permanentes 

que mobilizam os atores e recursos para que a ação coletiva possa ser orquestrada, no sentido de 

solucionar um problema público comum. As mudanças, no contexto das políticas públicas, têm 

favorecido o surgimento de redes como uma nova forma de governança, diferentemente das duas 

formas convencionais de governança (hierarquia e mercado), que permite aos governos mobilizar 

recursos políticos em situações em que esses recursos são amplamente dispersos entre atores públicos 

e privados. 

 Portanto, cresce o entendimento de que os atores, de forma isolada, sentem-se impotentes 

frente a um problema complexo e um trabalho em conjunto lhes daria a chance de uma resolução 

exitosa (AGRANOFF; Mc GUIRE, 2001; BLANCO et al, 2011; BORZEL, 1998; KISSLER; 

HEIDMANN, 2006; SORENSEN; TORFIN, 2009). Nem sempre os problemas tratados em redes 

podem ser resolvidos por medidas unilaterais rápidas. Portanto, as diferentes opiniões sobre as 

possibilidades pretendidas geram soluções alternativas ao processo de tomada de decisão. 

 

2.1 GOVERNANÇA 

As redes constituem fenômenos emergentes, que são distintos dos veículos gerenciais e que 

oferecem desafios para a organização e sua gestão. A capacidade necessária para operar com êxito 

nas configurações de rede é diferente daquelas para se ter sucesso na gestão de uma única 

organização. O modelo clássico, com uma perspectiva de gestão intraorganizacional, que tem guiado 

a Administração Pública há mais de um século é simplesmente inaplicável para arranjos 

multiorganizacionais, multigovernamentais e multisetoriais (AGRANOFF; Mc GUIRE, 2001). 

Sorensen e Torfin (2009) apontam que a governança neste contexto é definida como um 

meio de coordenar os atores, com vista ao alcance de propósitos discutidos e definidos coletivamente. 

As relações entre Estado e demais atores evolui, na percepção de Peters e Pierre (1998), o Estado 

passa a atuar como coordenador com a capacidade de influenciar os demais atores. Significa dizer 

que a coordenação é permeada por estratégias colaborativas, que segundo Agranoff e Mc Guire 

(2001), agregam os atores e evitam a inércia da rede, de modo que o ajustamento dos comportamentos 

conduza ao alcance do objetivo. Torfin e Sorensen (2014) alegam que a governança reforça a 

constituição e a consolidação das redes por ocorrer de maneira contínua e estabelece-se o que é feito, 

como e por quem, considerando as diferentes relações e com diferentes graus de responsabilidade e 

influência.  
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As formas de organização de rede podem ser realizadas, segundo estudos feitos por Provan 

e Kenis (2007) e Poocharoen e Ting (2015), por alguma instituição vinculada a rede ou instituição 

externa a rede. Esta governança pode se dar por sob três diferentes perspectivas, a governança 

compartilhada, as redes governadas por uma organização líder e a organização administrativa de rede 

(Net Administration Organization - NAO), em que uma organização externa assume a governança. 

A governança compartilhada é a forma mais simples e mais comum de governança de redes. 

De acordo com Poocharoen e Ting (2015), nesta forma há um compartilhamento das 

responsabilidades da rede entre os seus membros. Esta configuração resulta em uma forma densa e 

descentralizada de governança. Os membros participantes são responsáveis pela gestão das relações 

internas e externas com grupos como financiadores, governo e usuários (PROVAN e KENIS, 2007). 

Em uma visão mais ampla, são os atores que tomam as decisões e gerenciam as atividades da rede.  

Na governança de uma organização principal, por sua vez, conforme Poocharoen e Ting 

(2015), há uma organização líder que se encarrega da governança e coordenação da rede. Esta forma 

de governança torna-se centralizada e intermediada, com potência assimétrica. O papel da 

organização líder pode emergir dos próprios membros, com base no que parece ser mais eficiente e 

eficaz, ou pode ser mandatada, muitas vezes por uma fonte de financiamento externo (PROVAN; 

KENIS, 2007). 

No caso da existência de uma organização administrativa de rede (Net Administration 

Organization - NAO), segundo Poocharoen e Ting (2015), há um partido neutro que gere e coordena 

a rede, ou seja, uma entidade administrativa independente, que é configurada especificamente para 

coordenar a rede e suas atividades. Este modelo pode ser simples no seu tamanho, com apenas a 

existência de um indivíduo, muitas vezes denominado de facilitador, ou pode ser uma organização 

formal. 

Cada uma das configurações mencionadas é utilizada na prática por uma variedade de razões, 

não havendo, conforme Provan e Kenis (2007), um modelo que se sobressaia universalmente. Em 

vez disso, cada forma tem seus próprios pontos fortes e fracos, que remeterão à forma de governança 

escolhida. Os autores afirmam que a adoção bem sucedida de uma forma particular de governança 

será baseada em quatro contingências estruturais e relacionais, que os autores acreditam ser fatores 

específicos importantes para explicar a predominância de uma forma sobre outra: confiança, número 

de participantes, consenso do objetivo e a natureza da tarefa (especificamente, em relação à 

necessidade de competência). 

A confiança dentro da rede não precisa ser profunda, mas não pode ser simplesmente uma 

coleção de pequenas relações. Em vez disso, os laços de confiança devem ser densos, de modo que 

as percepções de confiança sejam compartilhadas entre os membros da rede. Não há um número 
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específico de organizações que seja ideal para cada forma de governança, contudo um número muito 

grande de organizações dificultará uma governança compartilhada pela multiplicidade de relações 

que podem advir. Quando existe um consenso dos objetivos em nível de rede, tanto quanto ao 

conteúdo e processo, os participantes são mais propensos a trabalhar em conjunto, se envolver e se 

comprometer com a rede, o que possibilita uma governança compartilhada. Por outro lado, quando 

existe divergência de objetivos e por consequência conflitos, a figura do coordenador se torna 

importante para mediar o grupo. Por fim, se a tarefa da rede é aquela que requer significativa 

interdependência entre os membros, então, a necessidade de coordenação em nível de rede e as 

competências específicas das tarefas serão grandes, o que significa que a governança precisa facilitar 

a ação interdependente (PROVAN; KENIS, 2007). Demonstra-se o relatado no quadro 1:  

 

Quadro 1 - Formas de governança e respectivos elementos 

Formas de 

Governança 
Confiança 

Número de 

participantes 

Consenso dos 

objetivos 

Nível de 

competências 

Governança 

compartilhada 
Alta densidade Poucos Alto Baixo 

Organização 

líder 

Baixa densidade, 

alta centralização 

Número 

moderado 

Moderadamente 

baixo 
Moderado 

Organização 

Administrativa 

de Rede 

Densidade 

moderada, NÃO 

monitorada por 

membros 

Moderado - alto. 
Moderadamente 

alto 
Alto 

Fonte: Adaptado de Provan e Kenis (2007). 

  Dentro do contexto de rede, não há uma estrutura de governança única que não seja por meio 

das interações colaborativas entre os próprios membros. Neste sentido, as rotinas e o controle sobre 

as atividades podem ser conduzidas formalmente, por meio de reuniões ou mais informalmente, por 

meio de interações em curso, capacitação, eventos e colaboração (PROVAN e FISH, 2007). As 

rotinas podem estimular ou reduzir a interação e a propensão dos membros em seguir as estratégias 

coletivas. E neste sentido, Booher e Innes (2002) ressaltam que em um grupo em que os membros 

reconhecem e aceitam as diferentes perspectivas, surge a oportunidade de uma ação conjunta e o 

compromisso de continuar a explorar as diferenças.  

 

 

3 REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL DE FLORIANÓPOLIS  

 

 A Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual surgiu como 

estratégia de execução da Norma Técnica do Ministério da Saúde, lançada em 1998, que trata da 
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Prevenção dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. A 

responsabilidade da operacionalização da Norma Técnica ficou ao encargo da Secretaria Municipal 

de Saúde, que constituiu uma comissão para instituir a Rede de Atenção. Em 2000 foi formada uma 

comissão de estudos, com a mobilização de profissionais da esfera Municipal, Estadual e Federal, 

bem como entidades não governamentais para uma proposta de uma rede interinstitucional.  

Os estudos desta comissão identificaram a necessidade de reestruturação e ampliação dos 

serviços ofertados para atuação em rede. O foco estava na busca de melhoria da qualidade da atenção, 

das ações preventivas e da gestão da informação culminando com a criação do Protocolo de Atenção 

às Vítimas de Violência Sexual. O protocolo foi assinado pelos respectivos gestores das áreas da 

saúde, justiça, segurança e assistência social, via Termo de Adesão, firmando assim um compromisso 

com o atendimento em rede (PROTOCOLO). 

 O Termo de Adesão ao protocolo foi assinado no I Simpósio de Atenção às Vítimas de 

Violência Sexual nos Serviços Públicos de Florianópolis. Houve um esforço pelos órgãos presentes, 

como a Prefeitura Municipal, Universidade Federal de Santa Catarina, Secretaria Municipal da Saúde, 

Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado da 

Justiça e Cidadania. O Termo foi assinado considerando as seguintes questões: a) a violência é uma 

das principais causas de morbimortalidade, principalmente na população jovem, e sendo violência 

sexual uma das faces da violência que atinge em especial as mulheres com consequencias drásticas 

sobre suas vidas; b) que o enfrentamento da violência sexual exige a efetiva integração de diferentes 

setores para a realização de um trabalho em rede; e c) a necessidade do trabalho integrado para 

conferir maior visibilidade ao problema de forma a permitir a implantação de estratégias mais amplas 

de combate à violência (PROTOCOLO). 

 Neste sentido, cabe a Comissão de estudos: submeter a proposta do Protocolo de Atenção às 

Vítimas de Violência Sexual no Município de Florianópolis à apreciação dos órgãos, programas e 

entidades que direta ou indiretamente participam da rede de atendimento; reunir esforços para 

realização de um evento para apresentação pública do protocolo, bem como sensibilização dos 

profissionais vinculados, que prestarão serviços na rede; tornar-se uma comissão permanente para 

avaliação e viabilização do atendimento na rede (PROTOCOLO). 

Ao longo do seu funcionamento, com a revisão do protocolo, foi incluído aos serviços da rede, 

os atendimentos às crianças, além de considerar todas as vítimas nos gêneros feminino e masculino. 

De acordo com o protocolo, a vítima de violência sexual poderá dar entrada em qualquer instituição 

pública ou privada, porém somente algumas instituições compreenderão, por excelência, as Unidades 

de Referência da Rede de Atendimento, contidas no Termo de Adesão ao Protocolo de Atenção às 

Vítimas da Violência Sexual.  
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A pessoa em situação de violência sexual, quando menor de 15 anos deverá ser encaminhada 

ao Hospital Infantil Joana de Gusmão. No Hospital é preenchida a Ficha de Atendimento à Vítima de 

Violência Sexual e acionado o Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao 

Adolescente (6ª DP) para registro do Boletim de Ocorrência e o Instituto Médico Legal para a 

realização do exame de corpo e delito. Como medida de saúde, ainda no Hospital é realizada a 

profilaxia de DST, higienização, exames laboratoriais, prevenção da gestação e encaminhamento para 

o serviço ambulatorial para continuidade do atendimento médico (uma semana após atendimento no 

Hospital) e início do acompanhamento jurídico e psicossocial. Quando a vítima for menor de idade, 

mas possuir de 15 a 18 anos a unidade de referência passa a ser o Hospital Universitário e a 

Maternidade Carmela Dutra, seguindo os demais trâmites descritos acima (PROTOCOLO). 

Na ocorrência de violência com pessoas acima de 18 anos, o Hospital de Referência para o 

atendimento de saúde é o Hospital Universitário e a Maternidade Carmela Dutra. É preenchida a 

Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual e caso seja da vontade da vítima realizar o 

Boletim de Ocorrência é acionada a Delegacia e o Instituto Médico Legal. Caso a paciente não desejar 

realizar o registro, sua vontade deverá ser respeitada, sem prejuízo ao atendimento integral de saúde 

ou aos encaminhamentos necessários. No Hospital ocorrerá o exame ginecológico, coleta de material 

para identificação do agressor e para pesquisa de espermatozóides, fosfatase ácida prostática e 

antígeno prostático específico, exames laboratoriais, profilaxia das DST’s/AIDS e prevenção da 

gestação. A pessoa será encaminhada para o serviço ambulatorial para continuidade do atendimento 

médico (uma semana após atendimento no Hospital) e início do atendimento jurídico e psicossocial 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2002). 

 

 

3.1 CONFIGURAÇÃO DA GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

A RAIVS opera de maneira horizontal nas relações entre as organizações que a compõem, assim, ela 

não possui uma coordenação ou um porta-voz, contendo estruturas de apoio e secretaria executiva para 

operacionalização de ações (CARTA DE PRINCÍPIOS, 2016). A Secretaria Executiva é de responsabilidade 

da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do Município. Por meio dos documentos da rede, é 

possível identificar a governança como compartilhada, pela configuração descentralizada em que os atores 

participantes são responsáveis pela gestão das relações internas e externas. 

Contudo, na prática, se assemelha a governança por uma organização líder devido as funções exercidas 

pela secretaria executiva e pela organização e condução de sua operação. Há vários anos a secretaria é exercida 

pela área da saúde que, de certo modo, acaba liderando a atuação da rede. Conforme a Carta de Princípios, a 
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Secretaria Executiva é exercida por uma organização membro da Rede, eleita na Reunião Ampliada Ordinária, 

para mandato de um ano, podendo se reeleger indefinidamente, (CARTA DE PRINCÍPIOS, 2016). A 

Secretaria Executiva tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da RAIVS por meio de suporte técnico 

e das ações de comunicação que visem o aperfeiçoamento de sua governança, ao crescimento sustentado da 

rede e a melhoria de seus resultados.  

Para Provan e Kenis (2007), a governança compartilhada é mais adequada quando a rede 

envolve um número pequeno de atores e estes possuem um alto nível de consenso. Na prática, a Rede 

de Atenção de Florianópolis possui um grande número de atores envolvidos, tem um consenso um 

pouco dificultado pelas diferentes áreas envolvidas e a falta de participação de alguns representantes 

na comissão, neste sentido, a adoção da governança compartilhada pode ser dificultada. 

A RAIVS é articulada por meio de uma comissão composta por representantes da área da 

saúde, da assistência social e da segurança pública das esferas municipal, estadual e federal. Os 

representantes são indicados pelas instituições, havendo uma rotatividade de pessoal, de acordo com 

os interesses das organizações envolvidas na rede. As representações das áreas da saúde, como 

vigilância epidemiológica e hospitais (estaduais e federal) continuam as mesmas e cabe ressaltar que 

bastante atuantes. A área da assistência social tem alta rotatividade de representação, mas se fazem 

presentes nas reuniões e a área da segurança pública, conforme E14 houve época de bastante 

participação da delegada, mas com um tempo sem representação e atualmente com representação 

bastante atuante e com participação significativa. A representação do IGP, historicamente, não tem 

participado das reuniões.    

 Cabe ressaltar que a articulação da Rede de Atenção de Florianópolis foi originada para o 

enfrentamento da violência sexual, dentro desta perspectiva, Klijin e Koppenjan (2012) inferem que 

a resolução de problemas nasce como consequencia das interdependências entre atores e a variedade 

de percepções e estratégias na complexidade da interação e negociação. Portanto, torna-se 

imprescindível o reconhecimento das diferentes visões de mundo como parte do todo. Conforme E14, 

os atores da rede não se reconhecem totalmente como parte de um todo, apesar de assumirem a 

dependência em relação aos demais atores. A entrevistada acredita que este sentimento é criado aos 

poucos e dificultado pela rotatividade de representação na comissão e pela ausência de alguns atores.  

A forma de lidar com as diferentes visões de mundo é corresponsabilizando cada um dentro 

do papel exercido por cada instituição no atendimento de violência sexual, conforme E14 “a polícia 

é tão importante quanto o ambulatório do hospital e a atenção primária”, afirmação que corrobora 

com a visão de Sorensen e Torfin (2007) sobre a horizontalidade dos atores. E considera positiva a 

adesão de autoridades ao protocolo e a reedição do documento em eventos para que as pessoas se 

sintam envolvidas na causa e com a rede, mesmo não participando da reunião da comissão. 
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E14 aponta a existência das diferentes visões como impacto positivo, contudo não consegue 

identificar onde ele ocorre exatamente, e argumenta “porque é um envolvimento de todo mundo em 

uma questão tão complexa que é a violência sexual e eu acho que isso é positivo, eu acho que essa 

diferença é que nos faz mais fortes”. A entrevistada infere que os serviços precisam estar alinhados, 

por meio do conhecimento do trabalho do outro, de modo a não haver brechas no atendimento. Desta 

forma, se colocar no lugar do outro é uma possibilidade de enxergar a problemática sob um ponto de 

vista diferente e desafiador. 

A comissão da RAIVS possui uma rotina, se reúne uma vez por mês na estrutura da 

Assistência Social. As reuniões da RAIVS acontecem em dois momentos, de 13:30 às 15:00 horas 

são discutidos apontamentos gerais e em um segundo momento de 15:00 às 17:00 os casos violência 

sexual atendidos. De modo a nortear as ações da rede, a comissão estabeleceu missão, visão, carta de 

princípios e código de conduta. Foi criado o Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de desenvolver 

programas, projetos e atividades e o Gestão da Informação (GI) no intuito de munir a comissão com 

informações, dados e estatísticas e produzindo conhecimento para consolidação das ações 

promotoras, preventivas e assistenciais. 

Os GT’s são formados e extintos por deliberação da RAIVS, em Reunião Ampliada. Os 

participantes da Rede podem se voluntariar para ingressarem nos GT’s de acordo com a pertinência 

do tema. Em caso de deliberação, apenas os membros da RAIVS têm direito a voto. Neste sentido, 

os grupos são formados, segundo E14, por afinidade e necessidade. Como exemplo a entrevistada 

citou o grupo de trabalho estruturado para revisar o protocolo que teve a necessidade de ter um médico 

para as atualizações da área da saúde. E também o grupo de trabalho formado para a elaboração da 

carta de princípios, composto por atores que possuem um conhecimento histórico do funcionamento 

da rede. 

Independente do enfraquecimento de uma das instituições, conforme E14, a comissão precisa 

se mobilizar e se reunir, mesmo com a ausência da Secretaria Executiva. Neste sentido, E14 relata 

“todo mês eu chamo, eu passo um WhatsApp, mas todo mundo já sabe, tem o calendário, eu nem 

deveria estar chamando e avisando, mas eu chamo”. De acordo com a entrevistada, quando as 

instituições se empoderam mais, a carga de trabalho torna-se mais leve para a secretaria executiva, 

que acaba por ter que se encarregar “desde o conteúdo intelectual, até o cafezinho”.  

 Conhecer a rotina de trabalho de cada instituição integrante da RAIVS foi a estratégia adotada 

para melhorar a articulação da rede e o entendimento dos membros em relação ao serviço e em 

consequencia o fortalecimento dos laços. Foram realizadas apresentações das instituições, em 

reuniões, destacando as ações, a dinâmica, a referência e a contra referência dos casos, apresentação 

do fluxograma e da prática cotidiana. Com as apresentações, foi possível uma reflexão sobre a 
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amplitude dos serviços oferecidos e o grupo destacou a importância de transcender os aspectos 

meramente assistencialistas (cura) para intervenções de promoção em relação à temática.  

As rotinas são fruto do entendimento dos atores e das demandas discutidas nas reuniões, de 

modo que todos participem para não haver sobrecarga de trabalho. Um exemplo foi o planejamento 

de uma capacitação para os profissionais envolvidos na rede. Foi realizado um quadro de trabalho e 

os representantes puderam contribuir em determinado dia e horário, conforme a adequação do tempo 

na instituição. Contudo, poucos se disponibilizaram a representar a rede na capacitação. Conforme a 

entrevistada, na maioria das vezes, são as mesmas pessoas que se colocam à disposição para tal, o 

“elenco fixo”. Pontua-se que somente a área da saúde e a área da assistência social participaram da 

capacitação.   

As reuniões são deliberativas e busca-se o consenso, porém quando é necessário votação, cada 

membro da Rede presente tem direito a 1 (um) voto, preferencialmente, o representante titular de 

cada organização, sendo adotada a proposta com a maioria dos votos presentes. Os parceiros e seus 

representantes têm direito a voz, mas não a voto. A reunião ampliada extraordinária é deliberativa, 

convocada extraordinariamente em uma reunião ordinária, ou em caso de urgência pela Secretaria 

Executiva, seguindo o mesmo rito da reunião ampliada ordinária (CARTA DE 

PRINCÍPIOS/PROTOCOLO). 

Nas reuniões também ocorrem discussões sobre dificuldades e limitações das instituições 

vinculadas ao protocolo, como melhora de espaço de trabalho, escassez de profissionais em algumas 

áreas, as condições de trabalho para o atendimento às pessoas em situação de violência e até mesmo 

a inserção de novas parcerias para um melhor atendimento. Como exemplo, foi discutido a inclusão 

do Hospital Florianópolis e o Hospital Celso Ramos no fluxo de atendimento e a viabilidade de 

cadastrá-los no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como 

atendimento ambulatorial. Foi também discutido e estudado pelo grupo a possibilidade do Hospital 

Nereu Ramos ser referência e suporte às pessoas em tratamento que sofrem os efeitos colaterais 

(sintomático e alterações laboratoriais) da profilaxia realizada.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No contexto da Administração Pública, o Estado se abre para a articulação intersetorial e 

multiprofissional dos seus setores. Esta abertura se dá pelo aparecimento dos problemas considerados 

complexos e que de maneira individual, considerando uma única área ou atores isolados, não 

conseguiriam ser solucionados. As redes ganham importância devido a esta multiplicidade e merecem 
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atenção diferenciada pelo envolvimento de diferentes variáveis para a sua aplicabilidade de forma 

efetiva e eficaz.   

 Frente a este aspecto, o artigo teve como objetivo analisar a configuração da governança da 

Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS). Para tal buscou-se 

informações por meio de uma entrevista realizada com a secretaria executiva, bem como consulta 

documentais aos protocolos e a Carta de Princípios, Condutas e Organização. 

No contexto do objeto de estudo, a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência 

Sexual de Florianópolis, tem-se uma articulação entre os atores estatais das áreas da saúde, da 

assistência social, da segurança pública e da educação para o enfrentamento da violência sexual. Os 

atores são interdependentes, contudo operacionalmente autônomos, se vinculam ao mesmo tempo à 

Rede de Atenção e à instituição (órgão do estado), pois os serviços funcionam em consonância um 

com o outro. Nesta articulação, a colaboração é o fio condutor das ações, haja vista a complexidade 

da temática que exige a união dos diferentes recursos na resolução de um problema, que de maneira 

isolada se tornaria inviável de ser sanado.  

Neste sentido, constatou-se que a governança da rede, segundo a Carta de princípios, ocorre 

de maneira compartilhada. Contudo, na prática pontua-se uma coordenação de uma organização líder, 

da área da saúde, que acaba tomando a frente das atividades haja vista a grande quantidade de 

profissionais de diversas áreas vinculados à rede e a alta rotatividade dos mesmos. A rotina da rede 

se dá por meio de reuniões, em que os representantes dos órgãos vinculados à rede participam e 

direcionam as ações da rede. Nestas reuniões são definidas as formações dos grupos de trabalho e 

como ficarão distribuídas as ações, pois além das funções executadas pelos profissionais de 

atendimento às pessoas em situação de violência sexual, considerando a área de atuação, cabe ao 

grupo gerir as atividades de modo a harmonizá-las e evitar lacunas no atendimento. Por fim, as 

reuniões são deliberativas e busca-se um consenso do grupo para a tomada de decisão.     

 

REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL (RAIVS) 

GOVERNANCE CONFIGURATION ANALYSIS 

 

ABSTRACT: Over the past few years, it has been noticed that the State is opening up to an 

articulation betwen its sectors and civil society. In this scenario, greater intersectorality and 

transversality are created in which public actors turn to solving public and complex problems that can 

not be solved in isolation. The purpose of this article is to analyze the governance configuration of 

the Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS). In order to achieve this 

objective, a theoretical basis about networks and governance is essential, as well as a greater 

understanding of RAIVS in order to understand how governance occurs. The research was carried 

out though an interview with the network's executive secretary and consultation of the documentation. 

In this sense, it was possible to identify a shared governance, with routines established through a 
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meeting in wich representatives of the areas involved, health, social assistance, public security and 

education are present and discuss the routing of activities. 

 

KEYWORDS: Networks; Governance; Routines. 
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RESUMO: A expansão das cidades produz problemas econômicos, ecológicos e sociais. Um deles 

trata da mobilidade. A bicicleta como transporte, diminui a poluição e os gargalos, e melhora o 

deslocamento e a combinação de outros modais. Contudo o deslocamento cicloviário só é eficaz 

quando o planejamento urbano é orientado para circulação de pessoas. O objetivo desse artigo é 

identificar a situação atual e a percepção dos usuários no uso da ciclofaixa da Avenida Barão do Rio 

Branco, nos fatores rapidez, conforto e segurança. A pesquisa é de natureza aplicada, objetivo 

descritivo, abordagem qualitativa, com levantamento bibliográfico e documental, com estudo de caso. 

Observou-se que a ciclofaixa apresenta conflitos, mas ainda satisfaz as necessidades de rapidez, 

conforto e segurança do usuário.  Que o uso da bicicleta no município de Palhoça, pode estimular a 

mobilidade ativa, o urbanismo e o turismo inovador e eficiente. Que as autoridades e a iniciativa 

privada devem estimular o uso da bicicleta para o lazer e o trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Bicicleta; Ciclofaixa.  
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1.  INTRODUÇÃO 

  

O uso de bicicletas para deslocamento de pessoas, sempre esteve presente no cotidiano das 

populações. Quer seja em cidades pequenas, quer seja em grandes polos urbanos, a bicicleta tem sem 

mostrado ferramenta para a mobilidade ativa. 

Segundo o GEIPOT (2001) a presença da bicicleta no Brasil, data aproximadamente, em fins 

do século XIX, quando os imigrantes europeus vieram para o sul do país. Cardoso e Campos (2016) 

apontam que muitas cidades no Brasil, têm desenvolvido sistemas cicloviários, a fim de estimular a 

sustentabilidade e a mobilidade, por meio do deslocamento diário da população. Esse estímulo que 

ocorre, sobretudo, da casa para o trabalho, e vice-versa, revela-se, muitas vezes, com falhas projetuais.  

 Incorre que o transporte não motorizado deve ser pauta de desenvolvimento de políticas 

públicas das municipalidades, visto que as soluções baseadas no uso do automóvel, ainda são 

insuficientes. Brassal (2018) também afirma, que o estudo do comportamento de viagens dos usuários 

de bicicleta, pode auxiliar os gestores públicos na produção de subsídios à formulação de políticas 

públicas. Isso permite traçar o perfil de deslocamento, os motivos e as maneirais que levam os 

usuários a utilizarem a bicicleta no ambiente urbano, em contraposição ao automóvel. Possibilita por 

fim, a criação de estratégias para estimular formas de deslocamento ativos mais saudáveis. 

 Para a ONU (2019), o papel das infraestruturas deve favorecer a prestação de serviços 

fundamentais para atingimento dos objetivos sustentáveis do milênio. Aduz que, em vez de se falar 

em pontes e estradas, o mais adequado é pensar em mobilidade e conectividade. Nesse panorama, os 

sistemas de infraestrutura têm potencial para fortalecer três pilares: crescimento econômico, 

desenvolvimento social e proteção ambiental. Segundo a The Economist (2019), as infraestruturas 

sustentáveis só podem ser desenvolvidas e implementadas, quando esses três pilares forem 

considerados, concomitantemente. Ou seja, quando garantem o acesso igualitário.  

 Contudo, muitas cidades que oferecem infraestrutura ciclável, o fazem de forma não 

planejada. Geram conflitos no compartilhamento dos espaços entre os diferentes perfis de usuários 

do sistema. Em ciclofaixas, sobretudo nos cruzamentos e intersecções, faltam alternativas de 

moderação de tráfego, para diminuir os riscos e perigos de acidentes. Essas anomalias desencadeiam 

a falta de estímulo e motivação para a prática do uso combinado da bicicleta, que resulta na da perda 

da qualidade de vida, do aumento dos níveis de poluição ambiental, e dos intermináveis 

congestionamentos (CICLOCIDADE, 2019; MORELLO, 2018; RODRIGUES, 2013; BRASIL, 

2007; GEIPOT, 2001). 
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 Dessa forma, o objetivo deste artigo é caracterizar a situação atual e apresentar a percepção 

dos usuários no uso da ciclofaixa na Avenida Barão do Rio Branco, localizada no centro urbano de 

Palhoça, por meio dos indicadores: rapidez, conforto e segurança. 

 

2. METODOLOGIA 

Sob o ponto de vista metodológico, este artigo está divido em duas etapas: a etapa 1, exibe a 

classificação da pesquisa, e a etapa 2, apresenta os procedimentos metodológicos, adotados para o 

desenvolvimento do artigo.  

Como pode-se perceber com a Figura 1, a etapa 1, classificação da pesquisa, enquadra-se, 

quanto à sua natureza, como sendo aplicada, visto que a pesquisa oportuniza a finalidade imediata de 

obter a percepção dos usuários. Com relação a sua abordagem, é qualitativa, tendo em vista que se 

buscou identificar a relação entre o tema e o ambiente, não se mostrando importante dados 

estatísticos. No que toca aos objetivos, classifica-se como descritivo-exploratório, pois buscou-se 

conceitos e suas relações, tendo o delineamento, uma abordagem bibliográfica e documental, visto 

que buscou-se levantar, analisar e discutir dados e informações já publicados (SILVA E MENEZES 

2005; PRODANOV e FREITAS, 2013; LAKATOS E MARCONI, 2010).   

 

Figura 1 – Estrutura metodológica. 

 

Fonte - Elaborado pelos Autores, 2018. 

 

Já com relação aos procedimentos técnicos, ou seja, etapa 2, foram divididos em três fases. 

Na fase 1, levantamento de dados, foi realizado a revisão da literatura com pesquisas em livros, teses, 
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dissertações e periódicos, sobre os temas mobilidade sustentável, ciclismo e ambientes cicláveis, que 

deram sustentação para a discussão teórica dos temas.  

Nesta fase (1), também se elaborou um questionário, para a obtenção de um panorama, da 

percepção dos usuários da ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco. Definiu-se três fatores de 

análise: conforto, segurança e rapidez. Para isso, elaborou-se um questionário disponibilizado na rede 

mundial de computadores, por meio do Google Formulários, tendo havido 40 respostas. Como a 

pesquisa foi realizada de forma não participante, não houve a necessidade de tramitação de autorização 

para pesquisa.  

 No fator conforto, buscou-se verificar se o relevo e as condições estruturais da 

ciclofaixa e do entorno, garantem a suavidade necessária para pedalar. Se a ciclofaixa se integra a 

paisagem, e os componentes dessa paisagem, contribuem para o estímulo do uso da bicicleta, com 

equidade e flexibilidade.  

No fator segurança, buscou-se verificar se os elementos constituintes da ciclofaixa são 

minimamente seguros para a mobilidade dos ciclistas. Se promove visibilidade e previsibilidade dos 

usuários que compartilham o espaço: motorizados e não motorizados, e que estimulam a 

materialização de um comportamento saudável.  

No fator rapidez, buscou-se verificar se o deslocamento, porta-a-porta, no par de origem-

destino é eficiente, permitindo autonomia e agilidade. 

Para reconhecimento da situação atual da ciclofaixa, realizou-se uma incursão em toda 

extensão do sistema, percorrendo a pé, a área ciclável, com a finalidade de realizar um levantamento 

fotográfico e identificar as condições do local, para posterior caracterização. 

Adicionalmente efetuou-se também um sobrevoo com um drone para captura de 

aerofotografias amadoras, que permitiram obter uma visão aérea do local.  

Na fase 2, análise e síntese, buscou-se compreender os conceitos levantados ordenando-os, 

conforme a estrutura do trabalho, assim como as percepções dos usuários da ciclofaixa e sua 

caracterização física e estrutural. 

Na fase 3, resultados e discussão, buscou-se dialogar com o referencial utilizado por meio do 

ponto de vista de seus autores, comparando-os com a realidade identificada na ciclofaixa, para 

composição das conclusões e relacionamento das referências. 

 

3. SUSTENTABILIDADE, MOBILIDADE E CICLISMO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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 O uso equilibrado do espaço urbano como tomada de decisão ética no desenvolvimento da 

prática projetual, perpassa pelo conceito de sustentabilidade. Incide na aplicabilidade do conjunto de 

normas morais, e na preocupação e responsabilidade com o uso da caneta para o ato de criar. 

 Garantir a inclusão social, a gestão participativa e os requisitos legais aplicáveis, é preocupar-

se com o uso dos materiais e equipamentos necessários para atingir as soluções dos problemas 

identificados. Enseja, a necessidade de discutir o conceito de sustentabilidade, aqui entendido como 

a capacidade das gerações presentes, usufruírem dos recursos naturais, sem comprometer esses 

mananciais para as gerações futuras.  

Desde 1972, a agenda internacional trata das questões relativas ao meio ambiente e dos 

problemas ambientais nas grandes metrópoles. Para a ONU (2012), por ocasião da publicação da 

declaração final “O futuro que queremos”, o transporte e a mobilidade, foram entendidos como 

questões fundamentais. Declara que o transporte sustentável alcança uma integração da economia, 

quando respeita o meio ambiente, reconhecendo a importância da circulação de pessoas e bens, de 

forma ambientalmente saudável, segura e acessível. 

 A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável e sua difusão na sociedade moderna, 

procura desencadear um comportamento ambiental mais proativo, eliminando uma conduta reativa. 

Ou seja, a ideia passa pela necessidade de se migrar de uma cultura consumista para uma cultura 

ambientalmente mais responsável. 

Afirma Brassal (2018) que a sustentabilidade, no contexto do uso da bicicleta ocorre e deve 

ser estimulada, uma vez que diminui a quantidade de carros e motos, reduz a emissão de poluentes, 

aumenta a fluidez no trânsito, o que melhora a qualidade ambiental e a saúde urbana. 

 O fortalecimento do uso de mecanismos sustentáveis para estimular a mobilidade, são, 

segundo Morello (2018), o incentivo na aplicação de viagens mais curtas por modos de transporte 

que requeiram menos energia, e gerem, por consequência, menos impacto. Adianta o autor, que o 

número elevado de veículos nas ruas, aliado à falta de infraestrutura de tráfego, e ao aumento da 

poluição, são indicadores da necessidade de se buscar outras alternativas de transporte, mais 

sustentáveis.  

 Uma dessas alternativas são as ciclovias e ou ciclofaixas. A primeira é entendida como uma 

pista própria para bicicletas. Pode estar em desnível ou não, em relação a via, e deve estar segregada 

por elementos geométricos, área verde ou bloco pré-moldado. São separadas do tráfego local. Podem 

estar localizadas na via pública, ou dispostas nas vias laterais das pistas e ou canteiros centrais. Já as 

ciclofaixas, são espaços onde a circulação das bicicletas é compartilhada com pedestres, apresentam 
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sinalização vertical, horizontal ou semafórica, podendo apresentar piso diferenciado. Via de regra o 

que se vê é uma diferenciação estabelecida por pintura. Muito embora, segundo o Anexo I do CTB 

afirmar que, as ciclofaixas devem ser de uso exclusivo de ciclos e delimitada por sinalização 

exclusiva. Entretanto, via de regra, o que se vê, é o compartilhamento, também, por veículos 

automotores (BRASIL, 2020; BRASIL, 1997). 

 Independentemente de sua caracterização, Florentino, Bertucci e Iglesias (2016), afirmam que 

sua utilização requer a necessidade de medidas de moderação de tráfego e de educação, além de 

constante fiscalização, visto que essas medidas podem auxiliar e garantir que as áreas da cidade 

possam ser penetradas de modo ativo, com segurança e continuidade. 

A mobilidade ativa sustentável é uma demonstração clara, do novo uso institucional do espaço 

público, voltado para a escala humana. Ultrapassa as questões da performance atlética, mergulhando 

no que se chama de saúde coletiva urbana, levando o cidadão a experimentar modificações positivas 

no entorno urbano (TRONCOSO, AREVALO-TORO, PUTTINI, 2019). 

 A Lei n. 12.587/12, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, determina aos municípios a 

tarefa de planejar e executar a política de mobilidade urbana (BRASIL, 2019). Afirma que um dos 

seus principais objetivos é aumentar a participação do transporte coletivo e não motorizado, na matriz 

de deslocamentos da população. Ou seja, é competência das municipalidades o desenvolvimento 

gerencial da política de mobilidade urbana. 

 O uso da bicicleta para o desenvolvimento de espaços urbanos sustentáveis, torna-se viável, à 

medida que a própria bicicleta estabelece mecanismos socialmente inclusivos, e dessa forma 

contribuem para a execução da Lei de Mobilidade. E conforme Rodrigues (2013) afirma, desenvolve 

uma reflexão sobre o uso racional do automóvel, estimulando o deslocamento por meio de outros 

modais não motorizados. 

 O inchaço das cidades e o aumento da demanda por viagens, tem trazido no contexto social, 

econômico e ambiental, a necessidade urgente das cidades priorizarem modos de transporte não 

motorizados e coletivos, em detrimento do transporte individual. Isso requer também o 

desenvolvimento e acompanhamento de infraestruturas compatíveis. 

 Souza e Pinto (2015), ao discutirem o conceito de sustentabilidade, apontam duas disciplinas 

que norteiam a formação do fundamento: a ecologia e a economia. A primeira diz respeito ao conceito 

de resiliência, isto é, a capacidade de o objeto tensionado enfrentar distúrbios e a segunda desvincula 

os avanços sociais, dos aumentos quantitativos da produção e do consumo. Afirmam que o melhor 



58 

 

caminho para a sustentabilidade é o desenvolvimento de um regime que amplie a qualidade de vida 

da sociedade, sem que aumente a expansão de seu subsistema econômico.  

 Pedrosa, Albuquerque e Breda (2019), enfatizam que o uso da bicicleta pode tornar-se um 

nicho de mercado e contribuir para o desenvolvimento do cicloturismo. Este comportamento promove 

a prática do uso de transporte não motorizado, tanto para a comunidade local, quanto para os visitantes 

que decidem conhecer a oferta turística local. Para os autores, essa prática permite contemplar a 

mobilidade sustentável com as atividades de turismo, que promovam o bem-estar, e contribuam para 

a inovação em diversos destinos turísticos. 

 Em seus estudos, Moser et al (2019), estimam que o setor de transporte seja o responsável por 

¼ das emissões de dióxido de carbono, lançadas na atmosfera. Neste sentido o comportamento 

individual desempenha papel importante no transporte sustentável e na diminuição desses valores.  

Contudo, afirmam, os hábitos diários de mobilidade são difíceis de mudar. Asseguram que é 

necessário que a sociedade passe a colaborar com clubes sociais formais para estimular a mudança 

de comportamento. Exemplo disso, é o programa Luftaus.ch Team Cup e Fitness Cup implementado 

em Winterthur, na Suíça. O objetivo da iniciativa foi reduzir o uso do automóvel dos participantes, 

em programas de lazer, estimulando seus integrantes para irem as seções de treinamento, de bicicleta.   

Complementam Cauwenberg, et al (2019) que o uso da bicicleta, além de reduzir doenças 

crônicas, causadas pela poluição, aquecimento global e congestionamento, também pode contribuir 

beneficamente para as questões associadas ao envelhecimento da população. Indivíduos acima de 65 

anos de idade, correm risco de vida, em decorrência das doenças crônicas desencadeadas pela 

insuficiência de atividade física. Essa faixa da população muito mais limitada, em termos de 

mobilidade, torna-se excluída, e finalmente ficam socialmente isolados do restante da sociedade. 

Nesta esteira, concluem, os autores, o ciclismo pode oferecer também benefícios a saúde social e 

mental, dessa população de usuários, aumentando os espaços de atividades. 

 Machado (2019) afirma que a mobilidade urbana não está associada a um único problema. 

Proclama que a mobilidade encontra raiz e explicação nas causas de sua geração, diretamente 

relacionadas com a produção do espaço e com as práticas sociais. Aponta a autora, que a mobilidade 

cotidiana obrigatória, está associada ao trabalho, por um meio específico de transporte, em horários 

e trajetos definidos, permeado por uma posição social individual.  

Entende a autora, que a mobilidade espacial urbana se refere ao deslocamento geográfico de 

elementos concretos, tais como pessoas e mercadorias, assim como abstratos, isto é, de informações, 

ideias e normas, de um local de origem para um local de destino.  
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 A circulação neste contexto está associada, ao que apresenta Borges (2018), ao falar do 

movimento de crescimento urbano inteligente, e dos princípios do desenvolvimento orientado para o 

transporte. 

Esses princípios, de projetar vias para pedestres desobstruídas e de alta qualidade; promover 

fachadas ativas e agradáveis; usar cruzamentos elevados para pedestres, com superfícies lisas para 

bicicletas e fisicamente segregadas; conectar para que os trajetos a pé ou de bicicleta, sejam mais 

curtos e variados; reduzir o tamanho das quadras urbanas; criar uma rede densa de transporte urbano 

rápido, e de alta qualidade; produzir mudanças no uso e ocupação dos espaços, diminuindo o número 

de oferta de vagas para veículos, a não mais do que 12% do espaço total disponível; estabelecer 

densidades mais elevadas; diversificar o uso de residências e não residências, e compactar, 

reorganizando e requalificando, o tecido urbano existente, são estratégias que oportunizam o 

desenvolvimento de políticas públicas para estimular a mobilidade ativa, por meio do uso da bicicleta. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para efeitos de estudo de caso do presente artigo, apresenta-se os resultados dos 

levantamentos realizados na ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco, no município de Palhoça, 

localizado na região metropolitana da Grande Florianópolis.   

A escolha da avenida, no município de Palhoça se deu em decorrência da via ser uma das 

avenidas, com a maior extensão ciclável do município, no centro urbano, e por ser uma das principais 

vias coletoras que facilitam a conexão entre o norte e o sul de seu território.  

Por ser um município que conecta grandes monumentos naturais e artificiais, tais como as 

praias do sul de seu território, do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – PEST, do Morro da Pedra 

Branca e do Morro do Cambirela, recebe cicloturistas de todos os perfis, que buscando o contato com 

a natureza, utilizam as suas vias cicláveis, no sentido de desfrutarem deste complexo natural e 

artificial. 

As aerofotografias amadoras de eixo oblíquo, expostas na Figura 2, abaixo,  apresentam a área 

de estudo. 
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Figura 2 – Aerofotografias amadora de eixo oblíquo - centro de Palhoça 

 
Fonte – Acervo dos Autores, 2019. 

 

O espaço ciclável da avenida Barão do Rio Branco tem extensão de aproximadamente dois 

quilômetros, e neste trajeto é possível inferir, que inicialmente a ciclofaixa oportuniza um ambiente 

democrático para os seus usuários. Apresenta alto volume de trânsito motorizado e não motorizado. 

Trata-se de uma via ciclável unidirecional, contígua à pista de rolamento, identificada por 

meio pintura, com dispositivo delimitador do tipo tachão unidirecional.  

 Percebe-se que sob o ponto de vista das relações espaciais, a demanda pelo uso, apresenta um 

fluxo dos polos geradores dos bairros Ponte de Imaroim e Passa Vinte, no sentido norte-sul, maior 

que no sentido sul-norte, cujo polo gerador de transporte, localiza-se nas áreas mais ao sul do centro 

urbano de Palhoça.  

Os conflitos identificados (Figura 4) sobretudo nos cruzamentos e interseções, exige atenção 

redobrada. Os usuários estabelecem certa competição com o tráfego motorizado, muito embora, a 

ciclofaixa ainda se apresente como uma alternativa de transporte sustentável.  

Em decorrência da presença de estacionamento ao longo da avenida, e do abre e fecha das 

portas, dos veículos estacionados, além de outros conflitos de uso, a universalidade do local fica 

comprometida. A presença desses fatores, aumentam a vulnerabilidade de todos os usuários do 

sistema. 

Além disso, o acréscimo da motorização individual que Palhoça tem sofrido nos últimos anos, 

apresenta consequências na mobilidade urbana do município. Uma demanda de veículos penetra 

diariamente no interior do centro urbano, para fugir dos congestionamentos e da morosidade do fluxo 

da BR 101.  
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Isso ocorre sobretudo, nos primeiros horários do período matutino, o que desencadeia um 

aumento do tempo de deslocamento nas vias públicas municipais, trazendo problemas de todas as 

ordens. Destaca-se, por exemplo, aumento do stress urbano e da poluição ambiental sonora, visual e 

atmosférica, riscos de acidentes com pedestres, impacto do tráfego de veículos nas fachadas, 

ocasionando fissuras, rachaduras e muitas vezes comprometendo os aspectos estruturais das 

edificações. 

 

Figura 3- Uso diário do ambiente de estudo e relações sociais. 

 
Fonte – Acervo dos autores, 2019. 

 

 O espaço compartilhado por bicicletas, cadeirantes, pessoas e bikes elétricas, é 

razoável e dispõe de sinalização vertical, apesar de seu potencial ciclável ser alto em decorrência da 

área possuir declividade abaixo de 2º. 

Em uma contagem volumétrica veicular, no momento do estudo de campo, pode-se constatar 

que no período das 10 às 11 horas de um sábado, a quantidade de carros particulares foi de 185; de 

motos, 28; de ônibus, 7 e de bicicletas 18, apontando de forma clara, que possivelmente, a matriz de 

transporte no município, ainda seja o veículo motorizado particular.  

Sob o ponto de vista das relações sociais, constatados na Figura 4, o que se percebeu, foi um 

ambiente que estimula a convivialidade, muito embora o respeito às leis de trânsito tenha que ser 

redobrado. De certa forma, todas as situações ao longo dos dois quilômetros de rota ciclável, entre o 

início da Avenida Barão do Rio Branco, com esquina da Rua Tenente Francisco Antônio Lemenkhul, 

no quadrante norte, até o fim da Avenida Prefeito Nelson Martins com a Rua Edeling Schutz, no 

quadrante sul, as condicionantes enfrentadas pelos ciclistas, são, em certa medida, planejadas.  
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Além disso, a municipalidade, já dispõe de um projeto, para criação de uma ciclovia na 

avenida Barão do Rio Branco. Trata-se de um projeto da Prefeitura Municipal de Palhoça, para 

revitalização da área, e que oferecerá aos usuários, ambiente mais apropriado, oportunizando rapidez, 

conforto e segurança.  

Considerando o que Del Rio (1996) entende por percepção, como sendo um processo mental  

de interação entre o sujeito e o meio ambiente, e de sua capacidade de organizar as imagens e compor 

um conjunto de valores, e a partir daí, finalmente, estabelecer um juízo, uma opinião, apresenta-se a 

percepção dos usuários da ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco.  

Para os respondentes, o fator conforto é aspecto que contribui para estimular a mobilidade 

ativa. Salientam que o relevo plano da Avenida Barão do Rio Branco, confere as condições 

necessárias que suavizam o ato de pedalar. Este conforto que o relevo apresenta, possibilita diferentes 

formas de deslocamento para os usuários. Contudo, outra parcela de respondentes, acredita que além 

do relevo, demais estratégias são bem vindas. Destaca-se a compatibilização da quantidade de paradas 

e de semáforos e a proposição de ondas verdes para bicicletas, por exemplo, que igualmente conferem 

mais inclusão, qualidade e conforto. 

No que toca a paisagem, os respondentes concordam que uma paisagem atraente e harmônica 

causa efeitos positivos no usuário. Entretanto, concordam plenamente, que a paisagem do centro 

urbano de Palhoça, e as condições estruturais da ciclofaixa, necessitam de intervenção e revitalização. 

Para grande maioria dos respondentes, o fator conforto não satisfaz completamente os 

usuários. Ao longo de toda ciclofaixa analisada, a opção de deslocamento para diversos perfis de 

usuários, não apresenta a universalidade de direitos. Considerando os conflitos existentes, e as 

necessidades de deslocamento dos usuários, esse fator não é atendido completamente, apesar de sua 

importância. Ainda que, a ciclofaixa apresente, em certa medida, segurança, ações de moderação de 

tráfego devem ser objeto de intervenção. 

No fator rapidez, uma das características da mobilidade ativa, é a fluidez. Para praticamente 

todos os respondentes, a ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco, permite diminuir o tempo de 

deslocamento. Muito embora, concordarem, que um dos principais fatores que colocam em xeque 

este fator, seja a própria segurança.  

A inexistência de continuidade da ciclofaixa, com seus diversos cruzamentos e obstáculos, 

pode ser um dos causadores dessa percepção, incluindo aí, a ausência parcial de infraestrutura 

cicloviária. Por outro lado, em termos de espacialização, ao longo de todos os cruzamentos, pode-se 

perceber a presença da Guarda de Trânsito assim como de placas de sinalização. 

Embora a constituição da pesquisa teve como finalidade caracterizar a situação atual e obter 

a percepção do usuário da ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco, é possível inferir que os 
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usuários respondentes percebem a área ciclável da Avenida Barão do Rio Branco, como um sistema 

que auxilia na mobilidade ativa.  Muito embora, acreditem que melhorias devem ser propostas, por 

meio de política públicas. E que essas políticas públicas, sejam desenvolvidas por sujeitos e atores de 

diferentes segmentos, independentemente do grau de participação político social, que possam 

desempenhar na sociedade. 

 

4. CONCLUSÃO 

 O uso da bicicleta como transporte ecologicamente sustentável pode minimizar os problemas 

decorrentes da mobilidade no município de Palhoça. O incentivo à mobilidade cicloviária é parte do 

Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, que neste processo de desenvolvimento, busca a 

transformação das cidades, no sentido de torná-las mais sustentáveis, inclusivas e equitativas, no que 

concerne aos direitos de cada cidadão. 

As instituições civis organizadas devem propor projetos que incentivem o uso da bicicleta. 

Não só como atividade de lazer, mas sobretudo como forma eficiente de locomoção para o trabalho.  

 Os benefícios com o desenvolvimento de políticas públicas de mobilidade e uso de transportes 

não motorizados, vai muito além da humanização do trânsito. Eleva o grau de qualidade de vida, e 

estimula em certa medida o cicloturismo urbano. Isso permite penetrar no espaço turístico, 

possibilitando uma ressignificação dos sistemas de transporte turístico e da organização de roteiros 

turísticos. Neste particular, pesquisas devem ser estimuladas. 

 A inclusão da bicicleta nos deslocamentos de Palhoça deve ser ampliada, à medida que 

projetos sustentáveis sejam desenvolvidos com vistas a melhoria da mobilidade, e do urbanismo 

saudável. Igualmente deve-se estimular seu uso para o desenvolvimento do cicloturismo, haja visto 

os aspectos estéticos e paisagísticos de sua paisagem, assim como de sua oferta turística natural e 

artificial. 

 O estudo permitiu apontar, mesmo que preliminarmente, a importância do uso da bicicleta 

para estimular comportamentos saudáveis e o desenvolvimento sustentável. Muito embora a temática 

seja relevante e atual, as possibilidades em analisar conteúdo e escala em uma única ciclofaixa, e 

somente com três critérios, não permite oferecer uma radiografia da modalidade no município, tão 

pouco recomendações para o desenvolvimento de um plano de mobilidade cicloviário. Mas como 

espaço de convergência técnico-científica, foi possível exibir, em sua extensão, os aspectos estéticos, 

paisagísticos e infraestruturais que estimulam a mobilidade e o urbanismo inovador e eficiente, com 

vistas ao desenvolvimento urbano e turístico sustentável, por meio dos fatores pesquisados. 
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 Neste panorama, a percepção dos usuários da ciclofaixa da Avenida Barão do Rio Branco, 

aponta, que a ciclofaixa e sua extensão, contribuem para a mobilidade com rapidez, conforto e 

segurança. Neste contexto, torna-se imperativo que os governos, nas esferas estadual e municipal, em 

conjunto com a inciativa privada, estabeleçam mecanismos cocriativos para juntos, estimularem 

ainda mais a ordem e o progresso sustentável no município de Palhoça, por meio, também, do uso da 

bicicleta e de política públicas que estimulem a prática da mobilidade ativa. 

 

SUSTAINABLE MOBILITY: THE USE OF BICYCLES IN THE CITY OF PALHOÇA 

 

ABSTRACT: The expansion of cities produces economic, ecological and social problems. One is 

about mobility. The bicycle as a transport reduces pollution and bottlenecks and improves travel and 

the combination of other modes. However, cycling is only effective when urban planning is oriented 

towards the circulation of people. The purpose of this article is to identify the current situation and 

the perception of users when using the cycle lane of Avenida Barão do Rio Branco, in terms of speed, 

comfort and safety. The research is of an applied nature, descriptive objective, qualitative approach, 

with bibliographic and documentary survey, with case study. It was observed that the cycle lane 

presents conflicts, but still meets the user's needs for speed, comfort and safety. That the use of 

bicycles in the municipality of Palhoça, can stimulate active mobility, urbanism and innovative and 

efficient tourism. That the authorities and the private sector should encourage the use of the bicycle 

for leisure and work. 

KEY WORDS: Sustainability; Bicycle; Cycle track. 
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RESUMO: Este artigo objetiva debater a violência estrutural e familiar que acometem núcleos 

familiares, os quais são referenciados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) para o acompanhamento especializado às situações de violação de direitos. Para tanto, 

estrutura-se a partir da delimitação de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, de um 

quadro referencial que sustenta o debate sobre a violência estrutural e familiar enquanto fenômeno 

complexo, bem como acerca da estrutura existente de serviços voltados ao atendimento desta 

demanda. Neste sentido, considera-se que tal discussão é significativa, pois mesmo não afirmando a 

existência de uma relação mecânica entre a violência estrutural e familiar, é inegável que uma é 

afetada pela outra e que o atendimento especializado no CREAS pode ser um mecanismo de impulso 

para ruptura com o ciclo de violência, em suas variadas manifestações. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Violência estrutural; Violência familiar; CREAS. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo objetiva debater a violência estrutural e familiar que acometem núcleos familiares, 

os quais são referenciados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

para o acompanhamento especializado às situações de violação de direitos. Para tanto, no debate 

acerca deste fenômeno serão referenciados aspectos que se organizam em torno da violência estrutural 

- quando a violência advém da omissão do Estado e, no âmbito familiar - quando é perpetrada por um 

ou mais membros da família contra outrem. 

Neste sentido, o escopo deste artigo propõe, mesmo que de forma breve, reflexões em torno 

dos dois contextos de violência, os quais irão anteceder a discussão sobre o CREAS, que tem como 
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enfoque sujeitos que vivenciam violações de direitos. 

Dividida em níveis de proteção social, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

traduz a necessidade do atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de violência, 

em suas diferentes expressões. As violências, como complexo social, configuram-se como a principal 

demanda da ação dos/as trabalhadores/as que atuam nos serviços do CREAS, vinculados a Proteção 

Social Especial de Média Complexidade da PNAS. Sendo assim, o compromisso ético destes/as 

trabalhadores/as com as famílias acometidas por este fenômeno perspectiva a noção de totalidade, 

considerando a importância de um tratamento crítico desta questão. 

O presente artigo, por meio de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa,  está 

dividido em duas partes, sendo que a primeira apresenta uma abordagem sobre a violência estrutural 

e familiar; a segunda apresenta a PNAS e, especificamente, o CREAS, que dispõe de serviços de 

referência especializados no atendimento socioassistencial à famílias e indivíduos em situação de 

violência. Apresenta por fim, percepções com base nos aspectos abordados ao longo do artigo. 

 

 

1 VIOLÊNCIA ESTRUTURAL E VIOLÊNCIA FAMILIAR  

A violência é um fenômeno socialmente construído, representada de formas diferentes entre 

as sociedades e entre os grupos de uma mesma sociedade. Podendo ser considerada um fenômeno 

multicausal, a violência é um processo de vitimização que, se expressa em atos com intenção de 

prejudicar, subtrair, subestimar e subjugar outrem. É um tema de relevância mundial, o qual é 

desafiador conceituá-lo tendo em vista que é multifacetada. Não obstante, apresentaremos concepções 

acerca deste fenômeno. 

Assim sendo, considerando a complexidade do fenômeno, iniciamos o debate, pautando-nos 

na definição de Almeida e Pinheiro (2003), autores que pontuam que o substantivo “violência” tem 

origem no latim violentia, que significa “veemência” e “impetuosidade”, derivando também do latim 

vis, que significa “força”. Chauí (2011), por sua vez, compactua das mesmas ponderações dos autores 

supracitados e acrescenta ainda cinco aspectos que dão significado ao substantivo violência 

 

1) tudo o que age usando força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) todo 

ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 

constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma 

coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de transgressão 

contra aquelas coisas e ações de alguém ou uma sociedade define como justas e como um 

direito; 5) consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou 

psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela 

opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror (CHAUÍ, 2011, p. 379). 

 

Visando contribuir com a discussão, elencamos a concepção de violência a partir da 
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Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002, p. 5) que a compreende como “o uso intencional da 

força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência, ou privação”. Esta definição está associada ao exercício do ato de 

maneira intencional, independente da consequência.  

Neste sentido, a violência se encontra nos mais variados espaços, independente de classe 

social, raça, faixa etária, condição socioeconômica, escolaridade, orientação sexual, configurando-se 

enquanto um problema social que pode ser identificado historicamente. Se realizarmos um resgate da 

trajetória humana, observamos que o uso da força, na tentativa de exclusão do outro ou do exercício 

do poder por parte do Estado, fez-se e se faz presente na nossa trajetória enquanto sociedade. A 

exemplo do Brasil, podemos afirmar que o Estado incorporou a violência desde o período 

escravocrata, podendo ser observado também no período de ditadura militar e identificado na 

conjuntura atual de pleno desenvolvimento do modo de produção capitalista. 

Neste contexto, tratando-se sobre a questão da violência estrutural em âmbito do sistema 

capitalista vigente, Nunes (2011) salienta a contribuição dos estudos marxistas na discussão sobre 

violência a partir da ideia de coisificação humana, a qual se refere ao processo de produção 

propriamente dito, uma vez que ao venderem sua força de trabalho passam a ser objeto de violência 

a partir do momento em que o processo de acumulação do capital retira parte de sua humanidade. 

Podemos observar, que o sistema capitalista usa da violência contra a natureza e contra a sociedade, 

no intuito de alcançar seu supremo objetivo - o lucro. Desta forma, compreendemos que a violência 

é intrínseca a este modo de produção e que ela contribui para que ele se reproduza. 

Registros históricos revelam que nas primeiras sociedades, bem como nas escravocratas e 

feudais, a violência permeava as relações sociais e apresentava características comuns no que se trata 

do exercício do poder de um sob o outro. Logo, a violência pode ser observada como um fenômeno 

presente nas relações sociais desde as sociedades pré-capitalistas, onde o homem utilizava o poder 

para alcançar suas necessidades mais primárias. No entanto, em uma perspectiva crítica, tendo como 

subsídio a teoria social marxista, compreende-se que os processos de sociabilidade provenientes do 

sistema capitalista intensificam as violências de forma exorbitante, as quais são materializadas por 

meio do uso da força física, ideológica e simbólica, nos diferentes espaços de relações humanas.  

Nesta perspectiva, segundo Ianni (2004, p. 174) 

 

[...] a violência está presente e evidente, escondida e latente, em muitos lugares, nos mais 

diversos setores da vida social, envolvendo indivíduos e coletividades, objetividades e 

subjetividades. É um fenômeno eminentemente histórico, no sentido de que se constitui no 

curso dos modos de organização social e técnica do trabalho e da produção, das formas de 

sociabilidade e dos jogos de forças sociais. 
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Neste sentido, Silva (2005) debate o conceito de violência estrutural e salienta que esta se 

refere a um conjunto de ações que se produzem e reproduzem na vida cotidiana, mas que em grande 

parte não são consideradas ações violentas. No mesmo contexto, Cruz Neto e Moreira (1999, p. 36) 

afirmam que a essência da violência estrutural versa sobre  

 

[...] uma sociedade democrática aparente que, apesar de conjugar participação e 

institucionalização e advogar a liberdade e a igualdade dos cidadãos não garante a todos o 

pleno acesso a seus direitos, pois o Estado volta sua atenção para atender aos interesses das 

classes privilegiadas. 

 

Sendo assim, entendemos, que o Estado tem demonstrado se eximir, historicamente, de sua 

responsabilidade no que tange o acesso aos direitos e a respostas eficazes às expressões da questão 

social, ampliando as formas e a incidência das violências. Desta maneira, é impossível dissociar as 

violências na contemporaneidade e a sua relação com o Estado, no sentido de que é no âmbito de suas 

carências e ausências que a violência se perpetua (DORNELLES, 2012). Cabe ressaltar ainda que, 

além da omissão do Estado com relação aos aspectos apontados acima, ele também cultiva a violência 

por meio do uso da sua força física legitimada. Neste sentido, podemos citar as ações violentas da 

polícia, por exemplo, que costumeiramente se direcionam as classes pauperizadas, com enfoque na 

população negra, criminalizando a pobreza e colocando em prática a necropolítica - que objetiva 

provocar a destruição máxima de pessoas, tendo como estrutura questões raciais contemporâneas. 

A respeito da relação entre a violência estrutural e outras formas de violência, ressalta-se que 

não é possível estabelecer uma relação linear entre ambas. Entretanto, ao aprofundar a discussão 

acerca do tema, é possível perceber relações indiretas neste processo, visto que não existe uma relação 

mecânica entre estes fenômenos. Ainda que não seja possível desconsiderar atitudes individuais 

absolutamente condenáveis, todos os atos são realizados em determinadas condições, não sendo 

possível limitá-los a condutas unicamente pessoais. Neste sentido, é necessário pontuar que a 

violência estrutural costuma se expressar de forma associada a outras formas de violência, 

estabelecendo uma rede onde aquelas que exprimem conflitos do sistema social se articulam às 

relações interpessoais (ASSIS, 1994).  

 Outro ponto a ser levantado é a necessidade de discorrer sobre a violência familiar, a qual é 

categorizada dentro das violências interpessoais. Segundo a OMS (2002), a violência familiar 

compreende aquela que ocorre dentro do lar entre membros da mesma família, entre parceiros/as 

íntimos/as ou entre pessoas da família extensa. Por sua vez, a família, 

 

[...] nas suas mais diversas configurações constitui-se como um espaço altamente complexo. 

É construída e reconstruída histórica e cotidianamente [...]. Reconhece-se também que além 

de sua capacidade de produção de subjetividades, ela também é uma unidade de cuidado e de 
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redistribuição interna de recursos. Portanto, ela não é apenas uma construção privada, mas 

também pública e tem um papel importante na estruturação da sociedade em seus aspectos 

sociais, políticos e econômicos. E, nesse contexto, pode-se dizer que é a família que “cobre 

as insuficiências das políticas públicas, ou seja, longe de ser um “refúgio num mundo sem 

coração” é atravessada pela questão social”. (CAMPOS; MIOTO, 2004, p. 167). 

 

Deste modo, a família é espaço de afeto, mas também pode vir a ser um espaço de violência. 

É terreno de proteção, mas também de conflitos. Núcleos familiares, são afetados diretamente pelas 

expressões da questão social, como o desemprego, a fome, a violência policial, entre outros, o que 

por vezes fragilizam as relações no seu interior, chegando a situações extremas como a violência. 

Logo, o espaço familiar, pode ser compreendido como um ambiente de violências interpessoais 

cometidas por uma ou mais pessoas contra outra no interior de seu grupo, envolvendo agressões de 

qualquer espécie.  

Sendo assim, podemos ainda definir as violências interpessoais a partir de atos tais como: a 

violência física, psicológica, sexual e negligência. A violência é complexa e a natureza de seus atos 

podem estar relacionadas com diversas questões, sendo que qualquer uma delas pode apresentar para 

vítimas consequências devastadoras, podendo ser imensurável sua magnitude e o impacto, e por isso 

consideramos necessário discorrer, mesmo que brevemente, sobre cada uma. 

Deste modo, a violência física se expressa em condutas contra a integridade ou saúde da 

vítima, consistindo no uso intencional, não acidental da força, por meio de agressões, tapas, murros, 

maus tratos e espancamentos; a violência psicológica se expressa em condutas que causam danos 

emocionais, caracterizada por desrespeito, verbalização inadequada, humilhação, ofensas, 

intimidações, traição, ameaças de morte e de abandono emocional e material, resultando em 

sofrimento mental; a violência sexual é compreendida como um abuso do poderio exercido sobre 

determinada vítima sem seu consentimento como carícias indesejadas, incesto, exploração sexual, 

exibicionismo e estupro; e a negligência é vista como uma forma de omitir o atendimento das 

necessidades básicas (GUERRA, 1998; BRAGHINI, 2000). 

No que se refere a responsabilidade dos diferentes atores frente às violências, a Constituição 

Federal de 1988, conhecida popularmente como Constituição Cidadã, bem como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993, 

são exemplos de legislações brasileiras que centralizam a responsabilidade da garantia das condições 

essenciais da vida às famílias, secundarizando a responsabilidade estatal. Traduzem, por conseguinte, 

um teor simbólico quando o Estado imputa a responsabilidade da garantia dos direitos, 

primordialmente à família e a sociedade, terceirizando sua responsabilidade no que diz respeito às 

ações que venham dar materialidade às previsões legais. 
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Neste sentido, as ações de omissão do Estado, em tempos da agudização de diferentes formas 

de opressão e exploração, são caracterizadas pela violação dos direitos das famílias e da sociedade - 

de modo geral, mesmo havendo amparo legal. Sendo assim, a violência familiar, não é um fenômeno 

natural, mas uma construção complexa, que de acordo com Santos (2006) é necessária discuti-la por 

meio de uma lógica essencialmente humana, constituída cultural, social, econômica e politicamente, 

se levarmos em conta à própria estrutura da sociedade brasileira. 

 A violência familiar pode ser sentida por vítimas de todas as idades, podendo ser explícita ou 

velada, mesmo que haja consequências brutais à vítima - tais como psicológicas ou orgânicas. Neste 

sentido, recorremos à Minayo e Souza (1999) que afirmam que a violência é um fenômeno complexo, 

que deve ser entendido como histórico, social e culturalmente constituído. Ainda segundo estas 

autoras, por ser construída em sociedade, a violência pode ser desconstruída. Deste modo, os serviços 

previstos na PNAS, especificamente os vinculados ao CREAS, cumprem papel importante no 

atendimento às famílias que vivenciam situações de violência, sejam elas no contexto familiar e/ou 

diretamente afetadas pela violência estrutural. 

 

 

2 O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 

E O ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA  

 

Neste segundo ponto visamos dialogar sobre o CREAS, buscando contextualizá-lo a partir da 

política de assistência social, a qual foi consolidada apenas em 2004, apesar de sua precursora, a 

LOAS, ser datada no ano de 1993. 

A LOAS, no art. 1º, afirma que o acesso à política de assistência social é “direito do cidadão 

e dever do Estado, [...] não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas” (BRASIL, 2011). 

Partindo desta premissa e inserida no campo da Seguridade Social, a PNAS foi sancionada 

em 2004 e impulsionou a implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o qual foi 

sancionado como lei apenas em 2011. Sua elaboração e aprovação no Brasil, foi um processo que se 

materializou na intenção de construir coletivamente um redesenho desta política, tendo como objetivo 

central contemplar medidas de caráter regulatório e operacional em nível nacional. Fruto das 

deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, em 2003, entendeu-se a necessidade 

de um sistema público, que organizasse de forma descentralizada os serviços socioassistenciais 

brasileiros (BRASIL, 2004). Cabe salientar que antes da implementação do SUAS como lei, as ações 
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executadas pela assistência social nas esferas municipais, estaduais e federal, possuíam 

gerenciamento próprio, a partir de diferentes serviços, programas e projetos, por vezes, 

descontinuados, caracterizando assim, política de governos. 

 O SUAS se organiza em níveis de proteção, dividindo-se em Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial de Média ou Alta Complexidade. Tratando-se de suspeita ou confirmação 

de violência, compreende-se que as ações de prevenção foram insuficientes para que os direitos sejam 

garantidos. Assim, as famílias com vínculos a serem fortalecidos diante de uma ou mais situações de 

violação de direitos, passam a ser público alvo da Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

a qual é executada pelos serviços de proteção do CREAS. A PNAS aponta que a Proteção Social 

Especial de Média Complexidade é direcionada às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal 

ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, mas que os vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos (BRASIL, 2004). Assim, o atendimento é destinado, por exemplo, 

às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos idosos, às pessoas com deficiência e às pessoas em 

situação de rua vítimas de violência e se difere da Proteção Social Básica por se tratar do atendimento 

a uma demanda específica. Também diverge da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a 

partir da orientação de que  

 

[...] serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem a 

proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias que 

se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu 

núcleo familiar e, ou comunitário (BRASIL, 2004, p. 38). 

 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade contempla, segundo a Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais (2009), a oferta de cinco serviços. Trata-se do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem 

Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (SEPREDI); e Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua (CENTRO POP). Esses serviços são 

operacionalizados pelo CREAS, necessitando estruturação técnico-operacional e atenção 

especializada individualizada, e/ou de acompanhamento sistemático e monitoramento (BRASIL, 

2009). 

Neste sentido, o público alvo destes serviços são famílias, as quais são definidas pela PNAS 

como “espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de 

cuidados aos seus membros, mas que precisa ser cuidada e protegida” (2004, p. 25). Foco das ações 
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do SUAS, a matricialidade sociofamiliar é o eixo central das intervenções profissionais, considerando 

as singularidades e as especificidades de suas demandas.  

Ocorre que, diante do nexo existente entre a violência estrutural e familiar, torna-se premente 

o cuidado em não dissociar a vida dos/as usuários/as do CREAS, bem como de qualquer política 

social, da condição objetiva e subjetiva de existência destes sujeitos na sociedade burguesa.  

 A ênfase nesta questão é importante uma vez que a violência estrutural, esta que é oriunda da 

omissão estatal, não é tipificada explicitamente, como alvo da ação direta do CREAS, considerando 

as leis, cadernos e normas que regulam o SUAS. Quer dizer, os motivos de encaminhamento e/ou a 

busca das famílias aos serviços do CREAS são, comumente, relacionados à violência ocorridas no 

âmbito familiar, embora a violência estrutural a qual são acometidas esteja presente, de maneira 

notória ou velada. Dar destaque a violência estrutural sofrida socialmente frente ao contexto 

socioeconômico, político, cultural, racial e de gênero que vivemos historicamente, são exemplos de 

que não podemos deixar de perceber que somos integralmente afetados por ela - em maiores ou 

menores proporções, mas sem exceção. 

Compreender de que maneira a história destas pessoas é marcada pelas violências, que acesso 

à direitos lhes foram negados ao longo da vida e quais demandas não aparentes elas nos trazem, passa 

diretamente pelo compromisso ético dos/as trabalhadores do CREAS, compreendendo esse fenômeno 

na perspectiva de totalidade. 

Além disso, centrar-se na mobilização do protagonismo dos/as usuários/as no processo de 

ruptura com as violências sofridas favorece a compreensão de que a omissão estatal também afetada 

visceralmente suas vidas. Ademais, tencionar o Estado na perspectiva da garantia do acesso aos 

direitos destes sujeitos e coletivizar suas demandas são aspectos fundamentais para a construção de 

uma nova forma de sociabilidade que não seja pautada em relações violentas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O Estado é uma instituição política que incorpora a violência, evidenciada pelas suas carências 

e ausências. A não garantia da efetividade das políticas públicas, relevada pela falta de acesso aos 

direitos historicamente conquistados traduz a inclinação dos governos em atender aos interesses de 

uma classe social determinada. Quando impede o acesso aos bens socialmente produzidos, quando 

efetiva o congelamento de investimentos nas políticas públicas em nome de acordos financeiros e 

quando assume condutas neoliberais, violenta a população e potencializa o aumento de condutas 

interpessoais violentas. 
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 As violências se perpetuam também por influência da prática do autoritarismo e da sensação 

de impunidade por parte de instituições, tal como o Estado, ou até mesmo pela violência perpetrada 

no âmbito da violência intrafamiliar ou fora dela. Assim, compreendemos que a violência familiar 

precisa ser pensada a partir da compreensão do sistema social, econômico e político, não podendo ser 

vista de forma isolada, considerando que no sistema capitalista vigente, a família, por vezes, pratica 

a violência que sofre. Portanto, o que afeta a sociedade, pode ser um dos motivadores que leva a 

família a agir violentamente no espaço familiar. 

Deste modo, em serviços como o CREAS, não é cabido pensar em práticas voltadas a 

culpabilização das famílias, uma vez que mesmo não podendo afirmar a existência de uma relação 

mecânica entre a violência estrutural e familiar, é inegável que uma é afetada pela outra, tanto de 

maneira visível, quanto de forma velada. Tal questão se revela quando é notável que quanto mais a 

violência estrutural se manifesta na sociedade, maior é a incidência de violência familiar. 

Por fim, torna-se imperativo pensar e se posicionar a favor da eliminação de todas as formas 

de violências, uma vez que a violência familiar, em sua maioria, é retroalimentada pela violência 

estrutural. 

 

 

TITLE: THE STRUCTURAL, FAMILY VIOLENCE AND THE SPECIALIZED 

REFERENCE CENTER FOR SOCIAL ASSISTANCE (CREAS) 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss structural and family violence that affects family nuclei, 

which are referred to the Specialized Reference Center for Social Assistance (CREAS) for specialized 

monitoring of situations of violation of rights. Therefore, it is structured based on the delimitation of 

a bibliographic research of a qualitative nature, from a referential framework that supports the debate 

on structural and family violence as a complex phenomenon, as well as on the existing structure of 

services aimed at meeting this demand. In this sense, it is considered that such a discussion is 

significant, because even if it does not affirm the existence of a mechanical relationship between 

structural and family violence, it is undeniable that one is affected by the other and that the specialized 

service at CREAS can be an impulse mechanism to break with the cycle of violence, in its various 

manifestations.  
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RESUMO: A política de saúde é construída a partir do embate entre diferentes projetos hegemônicos 

que disputam espaço na arena social. A partir de tal afirmativa, propõe-se neste artigo a 

problematização sobre a atuação do assistente social na política de saúde tendo como referência a 

defesa do Projeto Ético-Político da profissão. Trata-se de pesquisa bibliográfica de natureza 

qualitativa elencando pesquisas desenvolvidas dentro da área do Serviço Social relacionadas ao 

Movimento da Reforma Sanitária. Neste sentido, pontua-se primeiramente quais são os projetos 

hegemônicos em disputa no campo da saúde, e posteriormente discute-se as repercussões de tais 

projetos na prática profissional. Conclui-se que, na atualidade, existem dois projetos em disputa: o 

projeto privatizante e o projeto da democracia radical. Dessa feita, a realidade brasileira atual exige 

dos profissionais o reconhecimento dos diferentes projetos em disputa e a escolha coletiva pelo 

projeto que se coaduna ao Projeto Ético-Político profissional por meio de uma práxis reflexiva e 

crítica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço social; Política de saúde; Projetos sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

O escopo deste trabalho3 é discutir teórica e criticamente questões relativas à atuação do (a) 

assistente social junto à política de saúde, sendo esta, um campo de atuação consistente e, ao mesmo 

tempo, desafiador para o Serviço Social. Considera-se que a forma de distribuição e oferta dos 

serviços de saúde provoca questionamentos e dilemas frente à prática do (a) assistente social no 

cotidiano profissional e institucional.  

                                                           
3 Este artigo é uma versão modificada do trabalho intitulado “PROJETOS HEGEMÔNICOS E SERVIÇO SOCIAL: 

interlocuções entre política de saúde e exercício profissional”, apresentado e publicado nos Anais do III Seminário 

Nacional Serviço Social, Trabalho e Política Social, em 2019, Florianópolis/SC. 
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Partimos do pressuposto de que existem diferentes projetos em disputa por hegemonia na 

sociedade, e que esses projetos alcançam as mais diversas áreas e contribuem inclusive na 

implantação de políticas públicas no terreno social – políticas essas que respondem aos interesses dos 

respectivos projetos. Neste sentido, faz-se necessária uma aproximação com o pensamento de 

Gramsci com relação ao conceito de hegemonia, bem como as estratégias utilizadas pelos grupos 

sociais para conquistar a direção intelectual e moral de uma sociedade.  

Por hegemonia, entende-se a forma como determinado grupo social dirige certa sociedade de 

acordo com seus interesses. A hegemonia de um grupo é adquirida conjuntamente por meio de duas 

formas: através de domínio, ou coerção; e através da direção intelectual e moral, ou consenso. 

Portanto, uma classe hegemônica é aquela que domina através da força e do aparato coercitivo 

institucional, mas que também dirige através da disseminação ideológica e moral de seus interesses 

para todos os espaços da vida social. Na ditadura, por exemplo, só há dominação sem consenso, 

apenas com a força repressiva do Estado. Já a hegemonia exige certa liberdade no estabelecimento 

de um consenso entre os grupos aliados e a coerção sobre os grupos adversários (GRAMSCI, 2000). 

A partir desta perspectiva teórica, passou-se a questionar como a profissão de Serviço Social 

estaria inserida nestas disputas, especificamente, neste caso, no campo da saúde, frente a toda gama 

de desafios impostos pela realidade do cotidiano profissional. O campo da saúde é uma área de 

pesquisa que muito atrai o Serviço Social, sendo duas importantes razões o amplo número de 

assistentes sociais que atuam nesta política e também o particular avanço que representa a política de 

saúde frente outras políticas públicas no Brasil.  

Dentro do vasto campo de temas nesta seara, realizamos pesquisa bibliográfica de natureza 

qualitativa elencando pesquisas recentes desenvolvidas dentro da área do Serviço Social, que 

tratassem diretamente sobre o tema do Movimento da Reforma Sanitária. 

O trabalho encontra-se dividido em três partes, sendo a primeira sobre a disputa hegemônica 

entre dois projetos na política de saúde brasileira, apresentando as pesquisas que relacionam Reforma 

Sanitária e Serviço Social.  A segunda parte apresenta alguns reflexos desta disputa na prática 

profissional teorizada pela categoria profissional, ligando-se diretamente com a terceira parte, a qual 

apresenta algumas discussões a respeito das estratégias e limites visualizados neste contexto. 

Buscando assim, construir mecanismos teóricos para uma “prática reflexiva” na saúde pública e a 

uma politização das demandas que chegam, cotidianamente, ao Serviço Social (VASCONCELOS, 

2006, p. 266). 
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1 A DISPUTA HEGEMÔNICA NA POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA 

Pensar o significado da política de saúde empreendida no Brasil através do Sistema Único de 

Saúde (SUS) implica em compreender o direcionamento estabelecido pelo Movimento da Reforma 

Sanitária e pela Constituição Federal de 1988 na garantia da saúde como um direito universal. Se por 

um lado, estes dois pilares da redemocratização brasileira representam ganhos significativos para a 

classe trabalhadora, por outro lado, enfrentam a polarização do projeto hegemônico ancorado em 

premissas neoliberais e privatistas inseridas nas políticas públicas brasileiras. 

Dessa feita, apresentam-se para o Serviço Social grandes desafios. Dentre eles, a efetivação 

de um projeto de saúde pública pensado pela via do direito universal como objeto de luta, em 

consonância com o Projeto Ético-Político profissional. Quando por outro lado, o Estado, enquanto 

próprio empregador desses profissionais e também garantidor das políticas públicas, defende 

estratégias e ideologias neoliberais, procurando intervenção mínima e “privatizações da coisa 

pública”, sem compromisso com o direito à saúde – este último garantido apenas na letra escrita da 

Constituição. Frente a este cenário, manifesta-se uma realidade que acaba por “agravar as expressões 

da questão social” (VASCONCELOS, 2006, p. 243), aumentando as demandas e, consequentemente, 

precarizando ainda mais o atendimento da população nos serviços públicos.   

Neste contexto, é imprescindível uma leitura crítica da sociedade e um constante 

“monitoramento” das ideologias postas em jogo, buscando romper com as “formas capitalistas de 

pensar e agir” (VASCONCELOS, 2006, p. 243). Todavia, é importante considerar que toda prática 

cotidiana é permeada de ideologias, as quais representam projetos políticos em disputa na sociedade. 

Assim como todo o campo de atuação profissional é um território em disputa, da mesma forma, o 

Projeto Ético-Político do assistente social também é construído à guisa de embates.   

Com relação à conformação da política de saúde nos moldes atuais, o Movimento da Reforma 

Sanitária Brasileira representou o projeto contra-hegemônico, enfrentando o modelo médico-

privatista. São muitas as pesquisas a respeito da prática profissional e da efetivação do Projeto Ético-

Político profissional vinculado ao Projeto da Reforma Sanitária Brasileira de 1980, sendo estes dois 

projetos representativos de um posicionamento contra-hegemônico ao movimento do capital. 

As investigações do Serviço Social sobre o Movimento da Reforma Sanitária e da política de 

saúde caracterizam esse Movimento através do conceito de determinação social da saúde 

(MOREIRA, 2013); e fazem uma crítica à mudança no horizonte da disputa contra-hegemônica da 

esquerda, que passou de uma posição anticapitalista no Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

em 1980 para reformas pontuais dentro da ordem do capital na atualidade (DANTAS, 2014; 
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MEDEIROS, 2008). Outra questão apontada nos estudos é a mercantilização da saúde, fenômeno 

alavancado pela privatização dos serviços (RIBEIRO, 2010; LIMA, 2017). 

As pesquisas que elencam como tema o Serviço Social e a Reforma Sanitária utilizam como 

pano de fundo os mais variados cenários/contextos. Algumas estudam a prática profissional através 

da contrarreforma do Estado e a criminalização do aborto no Brasil (MATOS, 2009); outras indicam 

o aporte dos profissionais de saúde nos Hospitais Universitários Públicos em relação à formação de 

novos profissionais (MASSON, 2007) e os projetos político-pedagógicos da residência 

multidisciplinar em saúde (OLIVEIRA, 2017); enquanto outras demonstram a racionalidade 

hegemônica burguesa na política de saúde (SOARES, 2010). 

Há ainda pesquisas que investigam as lutas sociais relacionadas à saúde na atualidade, 

estudando os diferentes sujeitos políticos coletivos inseridos neste contexto. Dentro deste campo, 

alguns estudos analisam os conselhos de saúde como espaço de luta hegemônica (SANTOS, 2004); 

identificam os diferentes projetos em disputa na atualidade (SILVA, 2014); analisam projetos contra-

hegemônicos específicos como a Frente Nacional Contra a Privatização (MENEZES, 2016); e 

avaliam as estratégias utilizadas por esses sujeitos coletivos na luta hegemônica (SANTANA, 2017).  

De acordo com o levantamento preliminar sobre os diferentes projetos em cena na política de 

saúde, elencamos, a priori, a presença de dois projetos: o projeto hegemônico, que representa os 

interesses da classe dominante e coaduna interesses objetivados na mercantilização da saúde 

privatizando os serviços ofertados; e o projeto contra-hegemônico, que representa os interesses da 

classe trabalhadora, na direção da universalização dos direitos sociais e na luta contra a privatização 

dos serviços de saúde. Neste sentido, esses dois projetos estão sumariamente representados nos 

seguintes sujeitos políticos coletivos: o Fórum da Reforma Sanitária, que através de concepções 

amparadas em teorias pós-modernas defende o consenso – meta criticada pelo consequente 

apassivamento; e a Frente Nacional Contra Privatização, que defende a radicalização da democracia 

e retoma os princípios do Movimento da Reforma Sanitária de 1980 (SILVA, 2014).  

Todavia, a prática profissional do assistente social na política de saúde conforma-se a outros 

projetos políticos. Neste sentido, encontra-se também a presença do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, que enquadra-se como projeto profissional na categorização de Netto (2009). Apenas com 

relação a este ponto, problematiza-se a percepção dos enfrentamentos entre o projeto profissional e o 

projeto hegemônico na política pública de saúde brasileira, ambos com interesses não apenas 

divergentes, mas sobretudo contrários. E para além dessas questões, sabemos ainda que a cultura 

também é um elemento que influencia os sujeitos – aqui entendidos na concepção gramsciana de 

intelectuais – em todos os espaços que atuam (GRAMSCI, 2000). Os assistentes sociais estão, 
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portanto, atuando entre diferentes projetos em disputa, sendo guiados pela formação profissional que 

recebem, de acordo com o espaço profissional em que atuam, mas também pelo contexto cultural no 

qual estão inseridos. 

 

2 REFLEXOS NA PRÁTICA PROFISSIONAL  

O debate até hoje difundido no Serviço Social sobre a política de saúde e a prática profissional 

dos assistentes sociais indica que: 

 Os assistentes sociais possuem uma intenção de prática na via do Projeto Ético-

Político, mas não conseguem efetivá-lo (VASCONCELOS, 2011). 

 As ações profissionais vão se dar exatamente nas contradições da política, e os 

assistentes sociais não percebem isso como trabalho (COSTA, 2000). 

 Os profissionais procuram suporte para suas ações nas práticas de saúde, utilizando-se 

de preceitos do Serviço Social clínico e do modelo biomédico, e buscando referencial na saúde 

coletiva ao invés da própria profissão (BRAVO; MATOS, 2009). 

 Mesmo quando acreditam que há uma relação entre o Projeto Ético-Político e o 

Movimento da Reforma Sanitária de 1980, não conseguem concretizá-los na prática profissional 

(MATOS, 2000 apud BRAVO; MATOS, 2009). 

A maioria das análises, apesar de reconhecer as dificuldades da prática, considera que o 

profissional não consegue fazer essa relação porque reproduz técnicas inadequadas de intervenção no 

cotidiano. Relativizando essa constatação, considera-se que o assistente social está imerso em sua 

prática profissional, agindo e reagindo em relação às diversas refrações dos projetos hegemônicos e 

contra-hegemônicos colocados para a política de saúde, e de acordo com as determinadas direções 

veiculadas por estes projetos. É preciso repensar, no entanto, se as pesquisas não acabam imputando 

à vontade desses sujeitos um direcionamento político do qual não compactuam, mas que acabam por 

promover em suas práticas cotidianas – porque, ademais, foram contratados exatamente para isso. 

O assistente social insere-se no chamado mercado de trabalho capitalista como qualquer outro 

trabalhador, subjugado, portanto, às rotinas institucionais e subordinado às ordens reguladoras. Ao 

analisarmos a realidade institucional e as implicações político partidárias que pairam sobre a prática 

profissional, podemos, em alguns momentos, verificar a interferência de mecanismos de gestão na 

autonomia do assistente social e na própria regulação/controle da demanda a ele apresentada. O que 

implica admitir que, muitas vezes, o profissional representa, ou é usado como, uma dessas formas de 
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controle da rotina institucional e dos próprios usuários. Dentro deste prisma, Iamamoto (2014) irá 

denominar a autonomia do profissional, a qual é sempre relativa. 

Apesar de considerar que a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2010) está 

baseada no conceito ampliado de saúde defendido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que, 

diante disso, os direcionamentos da política sejam de interdisciplinaridade e integralidade entre os 

diferentes profissionais e áreas; ainda assim, em muitos casos, é comum o trabalho do assistente social 

estar direcionado para uma lógica que compreende atendimentos individuais, com solicitação de 

pareceres voltados para situações específicas, muito ainda na via do favor e não do direito universal. 

Neste sentido, a saúde passaria a ser garantida como um direito privado, que diz respeito a cada um 

individualmente, e não como um direito social, o qual leva em conta o conjunto da sociedade. 

Nos dizeres de Nogueira e Mioto (2006, p. 275), o assistente social tem se inserido no campo 

de saúde, seja “por falta de clareza ou de conhecimento quanto aos projetos em confronto, ou por 

opções ideológicas,” de forma não crítica ou pouco reflexiva. Para além disso, conforme afirmam as 

autoras, na intenção de buscar perspectivas que possibilitem “superar a suposta dissonância existente 

entre a prática profissional dos assistentes sociais e o Projeto Ético-Político da profissão” 

(NOGUEIRA; MIOTO, 2006, p. 274), é preciso considerar os diferentes projetos em disputa na 

sociedade brasileira e reconhecer que o projeto neoliberal é hegemônico em larga medida.  

Nesse viés neoliberal que permeia as relações sociais e a própria estrutura das políticas 

públicas, há que se ressaltar que não há neutralidade nas ações dos assistentes sociais, tampouco, no 

Projeto Ético Político pelo qual somos direcionados. A partir dessa conjuntura, a leitura da realidade 

proporcionada pelo aporte teórico-metodológico, propicia a possibilidade de entendermos, 

principalmente por meio da teoria social de Marx, a organização societária capitalista e as implicações 

dela sob nosso objeto de trabalho. O que acontece, no cotidiano profissional, frente aos projetos 

hegemônicos que repercutem na realidade institucional e social, é “uma desconexão entre a prática 

profissional realizada pelos assistentes sociais e as possibilidades de práticas contidas na realidade” 

(VASCONCELOS, 2006, p.245).  

Isso significa que, nos dizeres de Vasconcelos (2006), o assistente social acaba ficando 

submisso, dependente e passivo em sua atuação no campo da saúde, sendo colocado, por não 

(re)conhecer os projetos hegemônicos postos na realidade, como um mero receptor passivo de 

demandas, o que acaba por determinar a “qualidade, quantidade, caráter, tipo e direção do trabalho 

realizado pelos assistentes sociais” (p. 246). Dessa forma, a atuação profissional acaba sendo 

emergencial e direcionada institucionalmente, não havendo, na maioria dos casos, ações de promoção 

de saúde, planejamento crítico das ações ou estudos da realidade institucional na qual se está inserido. 
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Nesse movimento, os profissionais e o contexto geral dos serviços públicos, acabam por gerar 

processos de privatização dos serviços e a responsabilização de cuidado para os próprios usuários.  

Em um contexto de acirramento da questão social e de desmonte das políticas públicas, ocorre 

também uma fragilização da atuação profissional que pode colocar o assistente social frente a 

ideologias capitalistas e meramente mercadológicas, acarretando práticas que “não remetem ao 

projeto hegemônico”, mas que ficam “hipotecadas aos condicionantes políticos institucionais que 

limitam suas escolhas” (VASCONCELOS, 2006, p. 253). 

Há que, nesse contexto turbulento, buscarmos uma apropriação teórico-metodológica que 

permita a leitura crítica do movimento da realidade e análise constante do fazer profissional, buscando 

incessantemente superar as “ações individualizadas, burocráticas, repetitivas e acríticas” 

(VASCONCELOS, 2006, p. 261), que acabam por negligenciar o caráter coletivo das demandas que 

chegam até nós todos os dias. Se reconhecermos que as demandas são coletivas e não individuais, 

reconheceremos assim, que elas advêm de um contexto macrossocial e que se apresentam nos mais 

diversos âmbitos da vida dos usuários, não sendo possível departamentalizá-las de acordo com a 

divisão cirúrgica das políticas públicas. 

Vasconcelos (2006), ao propor a indagação de “como realizar uma prática na saúde articulada 

aos interesses históricos dos trabalhadores” (p. 255), discute a importância do planejamento das ações 

e da capacitação constante do assistente social. Tendo em vista que, ao projetar suas ações, o 

assistente social torna-se um “recurso vivo” (p.257), no qual passa a ser personagem propositivo e 

não apenas passivo de sua atividade ocupacional.  

Destarte, pensar os projetos hegemônicos que se apresentam na contemporaneidade, assim 

como, refletir sobre a prática profissional e a realidade na qual nos inserimos, permite um constante 

manejo das questões ideológicas postas para o assistente social, para a própria instituição e para os 

usuários, permitindo a consolidação uma prática reflexiva, na qual reconhecemos as diversas 

expressões da questão social que se apresentam no dia a dia institucional. Ler de forma crítica a 

realidade permite-nos reconhecer os projetos em disputa e nos capacita a reconhecermos, em meio ao 

caos, o Projeto Ético-Político profissional como guia das ações na saúde.  

Neste sentido é que se faz importante resgatar a concepção de filosofia da práxis formulada 

por Gramsci (2006) enquanto um marxismo ativo, que produza práticas no sentido da transformação 

da sociedade. O conceito de hegemonia também é indispensável neste sentido, para compreender que 

os projetos societários possuem sua materialidade que alcança nosso cotidiano profissional de 

variadas formas. É preciso compreender que esses diferentes projetos existem, e saber identificar 
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quais práticas auxiliam na efetivação do projeto societário que se coaduna ao Projeto Ético-Político 

profissional.  

 

3 PROBLEMATIZANDO ESTRATÉGIAS E LIMITES 

Mediante a discussão explanada neste artigo, mostra-se importante colocarmos na pauta de 

debates do Serviço Social brasileiro a seguinte indagação: se, como apontam os autores ora utilizados, 

estamos diante de uma problemática entre a relação da práxis com o Projeto Ético-Político, será que 

o projeto profissional é realmente hegemônico como a categoria tem defendido? Netto (2009) afirma 

que o Projeto Ético-Político do Serviço Social é hegemônico, mas não homogêneo, justamente por 

considerar os diferentes posicionamentos éticos, políticos e ideológicos dos profissionais. 

Pode-se também questionar o entendimento de que os assistentes sociais realmente 

compreendem a existência de diferentes projetos, materializados nas políticas públicas, os quais nem 

sempre assumem a defesa de direitos, mas sim, estão programados para contribuírem na via da 

privatização dos serviços. Neste sentido, é preciso problematizar através de intensos debates a 

complexa disputa hegemônica da política da saúde enquanto também orientada, e talvez 

majoritariamente, por direcionamentos de projetos conservadores. 

Colocam-se duas condições para analisar conjuntamente esse processo dual. A primeira delas 

é que se por um lado, o profissional que atua na política social não pode ser unicamente 

responsabilizado pela dificuldade na efetivação de um projeto de profissão que se impõe 

contrariamente à ordem neoliberal de privatização dos serviços; por outro lado, não se pode desprezar 

a força do projeto hegemônico neoliberal que reproduz formas mercantilizadas de acesso aos serviços 

na sociedade capitalista. 

A segunda condição é de que, enquanto profissional comprometido com a defesa dos direitos 

sociais, e que deve responder a um Código de Ética que prevê a radicalização do projeto progressista 

na sociedade brasileira, é necessário também um posicionamento crítico mediante as formas de 

atendimento e de efetivação das políticas sociais públicas. 

Todavia, podemos acrescentar, ainda, uma terceira condição, fruto de todo o contexto aqui 

debatido: as repercussões desse cenário no atendimento dos sujeitos que demandam dos programas, 

projetos e políticas sociais. Percebe-se a necessidade de analisar o usuário como reflexo tanto do seu 

contexto macrossocial, mas também da sua realidade imediata, concebendo-o a partir de suas 

complexidades, dificuldades e vulnerabilidades ocasionadas pelo modo de produção capitalista e seus 
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desdobramentos sociais e econômicos. Pois, do contrário, acabamos por despolitizar a questão social 

e individualizá-la, culpabilizando os sujeitos pelos seus problemas sociais.  

Do mesmo modo, estabelecer uma crítica à compartimentalização das condições de vida dos 

usuários, encaixando-os conforme as divisões das políticas públicas. Essa crítica é de fundamental 

importância para consolidarmos práticas interdisciplinares e de ampliação dos direitos sociais, 

entendendo o sujeito na sua integralidade e, da mesma forma, as políticas públicas como 

complementares, e não segmentadas e emergenciais.  

Apreender o Serviço Social como uma profissão inserida em um processo histórico e enquanto 

síntese dos processos conjunturais, faz-se necessário para romper com as ideologias alienantes e 

imediatistas propostas pelo projeto neoliberal, para que assim, possamos caminhar em consonância 

não só ao projeto da democracia radical, mas, também, com o projeto ético político construído pelo 

coletivo profissional. Do contrário, corremos o risco de perpetuarmos práticas positivistas e 

desenvolvimentistas, articuladas a um projeto hegemônico coercitivo, colocando o assistente social 

como instrumento de controle social (MARTINELLI, 2000).  

 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho, tentamos apresentar algumas problematizações referente a prática profissional 

do assistente social inserido na política de saúde. Primeiramente, consideramos de extrema 

necessidade argumentar que a saúde brasileira não encontra-se em território neutro, mas sim é 

balizada pela presença de projetos em disputa. E que o Projeto Ético-Político exige nossa tomada de 

posição enquanto profissionais comprometidos com as lutas históricas da classe trabalhadora, o 

direito à saúde pública gratuita e de qualidade, bem como, com a defesa intransigente dos ideais 

democráticos no horizonte político. 

Argumentamos, então, que defender direitos por si só não garante a efetivação do Projeto 

Ético-Político da profissão. É preciso aprofundar o debate, no sentido de avançar nas trincheiras – 

como diria Gramsci (2000) – em direção ao projeto social do campo progressista. Na sociedade 

brasileira atual, a defesa dos direitos sem problematizar as formas de acesso às políticas pode 

significar o fortalecimento do projeto privatizante do capital.  

Ao mesmo tempo, analisar a prática profissional sem considerar a força do projeto neoliberal 

que visa a privatização cada vez maior dos serviços de saúde é um equívoco, também não pode mais 

ser suficiente pensar a profissão apenas como uma categoria que luta pela defesa dos direitos sociais. 
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É preciso direcionar o debate para a análise dos delineamentos dos projetos de sociedade postos no 

terreno social, sob pena de construirmos estratégias equivocadas neste momento crucial para o destino 

das políticas públicas brasileiras. 

 

SOCIAL SERVICE AND HEALTH POLICY: A discussion based on the social projects in 

dispute 

ABSTRACT: The health policy is built from the clash between different hegemonic projects that 

compete for space in the social arena. Based on this statement, this article proposes to problematize 

the role of the social worker in health policy with reference to the defense of the profession's ethical-

political project. This is a qualitative bibliographic research listing research developed within the area 

of Social Work related to the Sanitary Reform Movement. In this sense, it is firstly pointed out which 

are the hegemonic projects in dispute in the health field, and later the repercussions of such projects 

on professional practice are discussed. It is concluded that, at present, there are two projects in 

dispute: the privatizing project and the radical democracy project. This time, the current Brazilian 

reality requires professionals to recognize the different projects in dispute and the collective choice 

for the project that is consistent with the professional ethical-political project through a reflexive and 

critical praxis. 

 

KEYMORDS: Social Work; Health Policy; Social Projects. 
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RESUMO: O presente artigo, derivado de um trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo 

compreender a percepção de crianças entre 6 e 8 anos sobre seus direitos. A relevância deste estudo 

se dá mediante o histórico nacional e mundial da conquista pelos direitos das crianças, pois, mesmo 

que tenhamos avançado em sua efetivação, ainda temos uma grande parcela de crianças aquém de 

seus direitos. Para isso, utilizamos autores como Pinto e Sarmento (1997), Gonçalves (2015) e 

documentos oficiais como a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). De abordagem qualitativa, 

desenvolvemos uma pesquisa-intervenção composta por duas observações e cinco intervenções com 

duração de 1h30min cada, em uma escola da rede privada, que apresentou como resultado: as crianças 

demonstraram conhecimentos prévios sobre os direitos das crianças; o direito de brincar é 

considerado o mais importante pelas crianças; as crianças demonstram interesse em discutir e 

aprender mais sobre seus direitos que podem ser aprimorados quando abrimos espaços para discussão 

e construção de materiais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos das Crianças; Ensino Fundamental; Infância. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em todo o mundo, ao longo dos anos, a temática dos direitos das crianças sempre fez parte de 

um cenário de lutas. E, hoje, mesmo que tenhamos legislações específicas, as crianças ainda sofrem 

com as mazelas sociais, o que demonstra que elas são um ponto vulnerável da sociedade e que a luta 

pela efetivação de seus direitos deve ser constante. 

Em escala nacional, podemos afirmar que algumas crianças são melhor assistidas, ao passo 

que outras convivem com cenários de pobreza extrema (9.481.818 crianças), desnutrição (601.192 

crianças entre 0 e 5 anos), trabalho infantil (190.149 crianças e jovens de 5 a 13 anos) ou estão fora 

da escola (77.632 crianças entre 6 e 14 anos), caracterizando assim a violação de direitos amparados 

na Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) e na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) 

(FUNDAÇÃO ABRINQ, 2019).  

Tais dados revelam a importância de tratarmos sobre os direitos das crianças (educação, saúde, 

moradia, convívio social, nome, proteção) vinculados ao ambiente escolar, uma vez que esta é a 

primeira instituição social que as crianças frequentam e onde iniciam a sua constituição enquanto 

sujeitos de direitos, suas interações, relações, momentos de reflexão e crítica.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(BRASIL, 1990, art. 15, inc. II), as crianças possuem o direito à expressão e à opinião. Mas cabe 

perguntar: diante da pouca idade das crianças, como seus direitos podem ser ensinados a elas? Será 

que elas possuem conhecimento sobre os seus direitos?  

A fim de aprofundar essas reflexões, formulamos como questão central a seguinte pergunta: 

de que modo as crianças entre 6 e 8 anos compreendem os seus direitos? Como objetivo geral, 

buscamos compreender a percepção de crianças entre 6 e 8 anos sobre seus direitos. Para tanto, 

definimos como objetivos específicos: a) apresentar aspectos históricos que envolvem a conquista 

dos direitos das crianças no cenário internacional e nacional; b) refletir sobre a garantia dos direitos 

das crianças no contexto brasileiro; c) discutir com um grupo de estudantes entre 6 e 8 anos sobre os 

direitos das crianças a partir da proposta de intervenção ‘Sou criança, sou cidadã’. 

De abordagem qualitativa, a pesquisa buscou analisar os fatos a partir das relações sociais, 

considerando o objeto de estudo e os fenômenos que nele acontecem, tendo como foco a questão 

subjetiva do objeto analisado, da qual se estudou as particularidades e as experiências individuais 

(GIL, 1999, p. 124).  

Assim, realizamos uma pesquisa-intervenção, “[...] uma tendência das pesquisas participativas 

que busca investigar a vida de coletividades na sua diversidade qualitativa, assumindo uma 

intervenção de caráter socioanalítico [...]” (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 66). O campo de pesquisa 
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foi uma instituição privada de ensino do município de Palhoça, Santa Catarina (SC),4 que atende 

crianças de classe alta entre 0 e 8 anos de idade,5 escolhida devido à proximidade e à receptividade 

para com a pesquisadora.   

Os sujeitos pesquisados eram alunos de uma turma de recreação do período matutino com 

idades entre 6 e 8 anos.6 Realizamos duas observações, que nos deram a base para a construção do 

projeto ‘Sou criança, sou cidadã’. Durante as cinco intervenções que realizamos, o projeto contou 

com produções diversas, elaboradas pelas crianças,7 além de registros fílmicos e fotográficos, para 

documentar as ações e compor as análises do diário de campo, totalizando assim dez horas e meia de 

pesquisa de campo. A pesquisa-intervenção contou com entrevistas, brincadeiras sobre os direitos das 

crianças e a construção do Livro dos Direitos das Crianças.  

Relacionamos os direitos das crianças ao cotidiano dos alunos, mostrando a eles a importância 

de conhecer nossos direitos e deveres para construirmos uma sociedade justa, ética e que se preocupa 

com o bem comum. O caminho aqui trilhado se dará da seguinte forma: no próximo capítulo, 

apresentaremos um breve levantamento histórico referente à luta pelos direitos das crianças, em 

âmbito mundial e nacional, acompanhado dos documentos oficiais que regulamentam esses direitos; 

na sequência, abordaremos as questões sobre os direitos das crianças no Brasil, seus desafios e 

possibilidades de efetivação; e, por fim, discutiremos sobre os direitos das crianças a partir da 

pesquisa-intervenção que realizamos com os alunos do ensino fundamental no projeto ‘Sou criança, 

sou cidadã’, fechando com a conclusão, as referências e os anexos. 

  

2 OS DOCUMENTOS LEGAIS NA CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS: 

ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

O que fora negado às crianças ao ponto de tornar-se necessária a criação de leis com o objetivo 

específico de ‘garantir’ a infância, que, na contemporaneidade, ainda se configura pela exclusão e 

pela desigualdade?   

                                                           
4 Por questões éticas, manteremos a identidade da escola em sigilo.  
5 De acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), são consideradas de classe alta as pessoas com renda 

superior a R$2.480,00. Veja mais em: https://bit.ly/3gHSk1n. Na ocasião, optamos por esse campo porque a escola 

contava com uma turma de idades mistas, que poderia enriquecer nossa proposta, além do fato de ter acolhido muito 

bem a pesquisa. 
6 Como a escola atende os alunos em tempo integral, o período matutino é caracterizado como recreação; e o período 

vespertino, como curricular. 
7 A pesquisa seguiu todos os preceitos éticos aplicáveis. Portanto, obtivemos autorização prévia das famílias para a 

participação das crianças, que serão identificadas pelos seus nomes verdadeiros. Além disso, cumpre mencionar que a 

participação das crianças foi voluntária e não gerou quaisquer riscos ou custos.   
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Consideramos importante não só a continuidade da luta pela efetivação dos direitos das 

crianças mas também a retomada histórica das manifestações mundiais que contribuíram para a 

efetivação dos direitos básicos das crianças. Afinal, “[...] a consolidação dos direitos humanos não é 

um dado automático, mas algo processual, uma conquista de todo dia” (ARAÚJO, 2001, p. 22).  

A preocupação com as crianças surgiu após tensões de amplitude mundial, como por exemplo, 

o processo de industrialização e a Primeira Guerra Mundial (1918), uma vez que muitas delas ficaram 

desassistidas em decorrência da morte de entes próximos. E, assim, uma série de documentos foi 

criada para que a sociedade percebesse a criança como cidadã (Anexo A).  

A Declaração dos Direitos das Crianças de Genebra (1924) foi um pedido de respeito às 

crianças que teve sua efetivação interrompida com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), devido 

à vulnerabilidade do contexto histórico e social (GONÇALVES, 2015, p. 31). Em 1946, a criação do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) contou com apoio assistencial de emergência para 

milhares de crianças no contexto de pós-guerra. E foi em 1948, com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), que a criança passou a ser considerada um sujeito de direitos.  

Nove anos mais tarde, em 1959, foi organizada uma nova Declaração dos Direitos das 

Crianças, que apresentou direitos básicos e fundamentais como: nome, proteção, liberdade e 

dignidade, nutrição, moradia, educação, entre outros. Estabeleceu ainda os direitos relacionados com 

a preservação da vida, a não exclusão da sociedade e a necessidade de proteção. Foram considerações 

cruciais para fundamentar os direitos das crianças, que, vinte anos mais tarde, contaram com a 

comemoração da Declaração dos Direitos das Crianças, um marco histórico para o avanço da 

efetivação dos direitos das crianças, que ficou conhecido como o Ano Internacional da Criança 

(GONÇALVES, 2015). 

A fim de efetivar os direitos das crianças, os 54 artigos da Convenção de 1989 foram 

posteriormente agrupados em três Ps (proteção, provisão, participação). O direito à proteção refere-

se ao nome, à identidade, à nacionalidade e ao resguardo contra a discriminação, os maus tratos e a 

violência. A provisão está relacionada à alimentação, à habitação, às condições de saúde e assistência, 

bem como à educação. Já o direito à participação diz respeito à possibilidade de decisão por parte da 

criança nas questões que dizem respeito à sua própria vida (PINTO; SARMENTO, 1997).  

Com relação ao contexto nacional, o Brasil acompanhou as batalhas pela efetivação dos 

direitos das crianças (Figura 1, em anexo), que, na década de 1960, entraram em decadência, assim 

como os direitos humanos em geral: “[...] com o Golpe Militar de 1964, a sociedade brasileira sofreu, 

ao longo das décadas de 1970 e 1980, a privação de seus direitos em várias esferas” (GONÇALVES, 

2015, p. 39).  
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Os debates mundiais pelos direitos humanos e as reflexões acerca dos direitos das crianças 

foram substituídos por Atos Institucionais, que não contemplavam os direitos básicos dos brasileiros: 

“As crianças eram referendadas apenas como menor, sendo punidas por estarem em situação 

‘irregular’, ou seja, em situação de risco, sendo que esta condição advinha do resultado da condição 

social de suas famílias e da ausência radical de políticas públicas” (GONÇALVES, 2015, p. 39). 

Em 1º de dezembro de 1964, foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(Funabem), de âmbito estadual, enquanto a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) foi 

destinada a atender menores8 classificados como “infratores” (recolhidos pela polícia) ou 

“abandonados” (órfãos ou cujos pais não possuíam condições de criá-los) (A PALAVRA..., 1988). 

Depois do período de Ditadura Militar, que se deu também sob fortes pressões populares, no 

final da década de 1980, começou-se a pensar em uma nova Constituição Federal,9 humanizada e 

norteadora dos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Surgiu assim a Constituição Federal de 

1988. Nela, podemos observar alguns pontos de relevância, como o que está descrito no Artigo 227: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988, grifos nossos). 

No excerto acima, fica evidente a preocupação do Estado para com as crianças e os 

adolescentes, no que se refere a assegurar, na legislação, seus direitos básicos e a assumir, juntamente 

com a família e a sociedade, a responsabilidade e o dever de zelar pelo seu bem-estar.  

Logo depois da CF/1988, foi homologado o ECA, com o objetivo de garantir às crianças e aos 

adolescentes proteção, dignidade e participação como integrantes da sociedade brasileira. Tendo 

como base esses dois marcos legais, foram criados documentos nacionais na área da educação, os 

quais efetivam o direito da criança no ambiente escolar, como o próprio acesso à educação, à 

alimentação, à participação e à vida coletiva. É o caso da LDBEN/1996, que passou a considerar a 

educação como uma necessidade para o desenvolvimento das crianças enquanto sujeitos de direitos 

participativos e com voz ativa na sociedade (BRASIL, 1996).  

Após a promulgação desse documento, em outubro de 1997, contamos com outra conquista 

para a educação no ensino fundamental, que foi a promulgação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN),10 com o objetivo de “[...] proporcionar aos educandos a formação necessária ao 

                                                           
8 ‘Menor’ foi a nomenclatura utilizada para designar crianças e adolescentes até o advento da CF/1988 e do ECA. 
9 O Brasil contou com sete constituições, sendo a penúltima a de 1967, referente ao regime militar. 
10.Apesar desse documento receber algumas críticas sobre a concepção de ensino apresentada, vale sua menção em vista 

de sua contribuição para a efetivação dos direitos das crianças à educação.  
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desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização [sic], preparação para o 

trabalho e para o exercício consciente da cidadania”. (BRASIL, 1997, p. 13). Em 2010, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) trataram da educação nos diferentes níveis 

– educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA). O documento ainda 

se encontra em plena vigência, e nele se afirma que “[...] a educação deve proporcionar o 

desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e 

valorizando as diferenças” (BRASIL, 2010, p. 4).   

Recentemente, foi promulgada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento 

normativo “[...] que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 

2017), dividindo a aquisição de conhecimentos entre competências e habilidades. A BNCC (2017) 

instituiu o currículo que as escolas públicas e privadas devem seguir a fim de garantir que os 

estudantes atinjam as competências e habilidades previstas para cada ano do ensino fundamental.  

Em síntese, a conquista dos direitos das crianças foi marcada por um histórico de lutas que 

culminaram com a promulgação de documentos internacionais e nacionais (Figura 2, em anexo) 

visando assegurar melhores condições de vida para todas as crianças. E, nesse movimento, a relação 

com a escola se faz cada vez mais importante, uma vez que é a instituição responsável pela educação 

da sociedade, e, portanto, discutir e formar (nesse espaço e para além dele) sobre os direitos das 

crianças é um dos seus deveres.   

 

 

3 AS CRIANÇAS E SEUS DIREITOS NA ESCOLA 

O cenário social e político sobre os direitos das crianças no Brasil é palco de debates 

constantes, ao fim dos quais são editados documentos oficiais que afirmam que as crianças possuem 

direito à educação, à saúde, à alimentação e à moradia. Não obstante, cabe perguntar: qual a situação 

desses direitos no Brasil?  

No que diz respeito aos direitos das crianças, a desigualdade social é um dos grandes 

problemas do nosso país. Algumas crianças gozam de boa situação, já outras lutam por sua 

sobrevivência, e este fato vai na contramão dos direitos das crianças, que não admitem distinções, tal 

como se afirma nos documentos oficiais. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o Brasil possui 

9.481.818 crianças em situação de pobreza extrema; 601.192 crianças entre 0 e 5 anos desnutridas; 

190.149 crianças entre 5 e 13 anos trabalhando; e 77.632 crianças entre 6 e 14 anos fora da escola. 
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Apesar de a educação ser um direito de todos, como preveem a CF/1988 (BRASIL, 1988) e a 

LDBEN/1996 (BRASIL, 1996), muitas crianças em idade escolar estão fora da escola.  

Em vista disso, para que as crianças tenham mínimas condições de frequentar a escola, as 

políticas públicas precisam prover o transporte, a alimentação, o material didático, o uniforme escolar, 

além de formação continuada para os professores. A escola é o lugar onde os direitos das crianças 

devem ser efetivados, especialmente o direito à participação, uma vez que “[...] a promoção dos 

direitos de participação assume-se como um imperativo para concretizar a ideia da criança como 

sujeito de direitos” (TOMÁS; GAMA, 2011, p. 2).  

É na escola que as crianças exercem seus direitos como cidadãos participativos e atuantes, 

direitos estes afirmados como um tema transversal11 na BNCC (BRASIL, 2017), cabendo aos 

professores a responsabilidade de trabalhar com a temática ao longo dos componentes curriculares e 

criar contextos em que as crianças possam refletir sobre a cidadania e, sobretudo, exercê-la. 

Para Freire (2011, p. 25), “[...] se forem garantidas as condições necessárias para participar 

nas decisões que afectam a sua vida, a criança aprende a ser cidadã pela cidadania e começa a 

participar pela participação”. Para que tais posturas sejam adotadas, é preciso um planejamento que 

perceba a criança enquanto cidadã e sujeito de direitos, que incite sua participação na escola, na 

gestão, na criação de projetos, na elaboração de regulamentos internos e na eleição para 

representantes, apresentando críticas e sugestões, recebendo informações organizacionais e 

pedagógicas, participando das atividades escolares e contribuindo para o processo de avaliação 

(TOMÁS; GAMA, 2011). 

As condições de trabalho dos professores devem ser colocadas em pauta quando tratamos dos 

direitos das crianças, haja vista que os docentes enfrentam os mais diversos problemas, como espaços 

escolares sem energia elétrica, falta de salários justos e dignos, bem como de formação continuada. 

Como resultado, os professores se adaptam à realidade, que não é favorável a eles, nem aos alunos 

(RAIMANN, 2015). 

A construção de saberes se dá entre educador e educando, os quais, segundo Freire (2019, p. 

28) são “[...] criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”. 

Juntos, devem lutar por uma educação de qualidade, que valorize a constituição política dos alunos, 

bem como a formação dos professores, num viés crítico em relação à educação da sociedade. Logo, 

“[...] não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta dizer que um ato político 

é também educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da educação” (FREIRE, 2019, p. 

55). As posturas de cidadania no ambiente escolar resultam em sentimentos de pertencimento, em 

                                                           
11 Na BNCC, os direitos das crianças se encontram na parte “cidadania e civismo”.  
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educandos mais envolvidos com seu processo de ensino e aprendizagem, visto que, para alguns, esse 

é o único espaço de formação e ascensão social.  

 

 

3 OS DIREITOS DAS CRIANÇAS NA ESCOLA: “SOU CRIANÇA, SOU CIDADÃ” 

A partir do estudo sobre os direitos das crianças, realizamos o projeto ‘Sou criança, sou 

cidadã’ com alunos entre 6 e 8 anos de uma turma mista de recreação (contraturno) numa escola 

privada do município de Palhoça, SC, num total de dez horas e meia de pesquisa de campo, entre 

observação e intervenção.   

Em uma das propostas, as crianças entrevistaram umas às outras, a fim de compreender o que 

os colegas sabiam sobre seus direitos. Eis o que responderam: “Trabalho infantil”, “Tem que 

denunciar”, “Não pode dar esmola”, “O Conselho Tutelar é pra proteger as crianças”, “Existem 

algumas leis, e tem o ECA”.  

Falas como essas revelaram que as crianças compreendiam os direitos pelo que lhes era 

negado, e não percebiam que elas também são sujeitos de direitos. Possivelmente, esse entendimento 

se deu porque as crianças estudaram a temática em um capítulo do livro escolar sobre os direitos das 

crianças,12 conforme frisa a BNCC (2017) nos temas contemporâneos transversais, tópico “cidadania 

e civismo”.  

Eis a importância de a escola ampliar esse espaço de diálogo considerando o que as crianças 

já sabem, partindo da sua realidade, numa mediação que permita que elas se percebam enquanto 

sujeitos de direitos históricos e participativos. As compreensões foram ampliadas a partir do Projeto 

‘Sou criança, sou cidadã’, onde em um dos encontro Henrique (7 anos) afirmou: “Profe, eu quero 

desenhar que todas as crianças têm direito a amor, e vou fazer uma mãe beijando o filho, dando um 

carinho”. Henrique (7 anos) passou a compreender que as crianças precisam de afeto e que isso 

também é uma forma de proteção. O amor, para Korczak (1997), precursor dos direitos das crianças, 

é a base do respeito e do reconhecimento de que as crianças precisam ter seus direitos assegurados. 

As crianças são sujeitos de direitos que devem ser considerados e valorizados pelo que são no 

momento atual, e não como um vir a ser.  

Em outro momento, a partir da contação da história Os direitos das crianças segundo Ruth 

Rocha e da apresentação do ECA, sugerimos às crianças que desenhassem o direito de que mais 

gostaram. Duas alunas quiseram desenhar juntas e, ao perceberem que ambas se chamavam Maria 

                                                           
12.Conforme estabelecido pela Lei Federal n° 11.525 de 2007: “§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, 

obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de 

material didático adequado.” (BRASIL, 2007, art. 32). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A75
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Eduarda (7 anos), resolveram ilustrar o direito ao nome, para compor uma das páginas do Livro dos 

Direitos das Crianças, que combinamos de construir juntos. Eis que surgiu a pergunta: “Se eu sou 

Maria Eduarda e você é Maria Eduarda, o que nos diferencia?”.  

Explicamos a elas que o nome é o modo como nos referimos às pessoas, que ele é oficializado 

em documentos como a certidão de nascimento, o registro geral e o cadastro de pessoa física, e que a 

nossa identidade é nosso maior tesouro. Também deixamos claro que é por meio dos documentos que 

nossa condição como cidadãos se efetiva. Joaquim (8 anos) então comentou: “Se eu não tenho nome, 

eu não posso tomar vacina”, relacionando a vacina como um direito das crianças. Só podemos exercer 

nossos direitos de cidadãos quando temos documentos que nos identifiquem, já que, segundo a 

CF/1988 (BRASIL, 1988, art. 18), “Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais 

ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito”. As crianças 

entenderam que, além do nome, o sobrenome as caracteriza como membros de uma família, o que 

também é um direito. 

Nesse mesmo encontro, Júlia (7 anos) optou por desenhar o direito à alimentação, 

argumentando que “Comer é muito bom e faz a gente crescer, né, profe?”.13 Durante a conversa, 

Joaquim (8 anos) comentou: “A profe sempre olha o nosso lanche e diz de quem é saudável e de quem 

não é”. Ressaltamos então que a alimentação de uma criança precisa ser cuidada por um adulto, para 

seja diversificada e favoreça sua saúde e seu desenvolvimento. 

Depois de alguns minutos, uma menina disse: “Profe, mas tem criança que não tem o que 

comer”. Foi assim que conversamos sobre o direito à alimentação, o cuidado com o desperdício e a 

importância da alimentação saudável. Em vista do assunto, algumas crianças mencionaram posturas 

positivas para com a alimentação: “Colocar no prato só o que vai comer”, “Não jogar a comida fora”.  

Além da conversa, combinamos de exercitar a culinária saudável preparando bolo de milho e 

vitamina de frutas, atividade esta que envolveu outras reflexões, como a elaboração de desenhos, com 

a qual buscamos fazer com que as crianças relacionassem seu contexto pessoal e coletivo com o que 

frisam os documentos, conversando entre si sobre algo que é próprio – e de direito – à infância.  

Percebemos o quão vasta e envolvente pode ser essa temática quando abrimos espaço para o diálogo, 

a autoria e a construção coletiva, percebendo a criança como um sujeito histórico de direitos que tem 

muito a nos dizer quando nos propomos a escutá-la.  

A brincadeira também esteve presente durante as observações e intervenções, que se davam 

de diferentes formas, como na dinâmica, que consistia em falar um direito da criança conforme a 

                                                           
13 A escola onde a intervenção foi realizada oferece almoço aos alunos em período integral, e o lanche da manhã tanto 

pode ser o da escola quanto o que a criança trouxer de casa, desde que siga o cardápio sugerido pela nutricionista. O 

cardápio é equilibrado e visto pelas crianças como saudável. 
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música parava. No início, algumas crianças apresentaram dificuldades para responder, já outras, como 

João Pedro (8 anos), responderam prontamente: “O direito de brincar, né, profe?”.  

O direito de brincar foi o mais citado pelos estudantes, carregado de sentido e das experiências 

de ser criança num determinado espaço social, cultural e econômico. Algumas relataram brincar no 

apartamento, outras com tecnologias ou com amigos. E, quando perguntamos à turma se todas as 

crianças brincam, Isadora (7 anos) respondeu: “Eu acho que não, porque tem criança que vende bala 

na sinaleira, eu acho que elas não têm tempo pra brincar”.  

O brincar precisa ser visto com mais seriedade e ênfase, pois é fundamental “[...] para o 

desenvolvimento social e cognitivo das crianças” (SILVESTRE; FERREIRA; ARAUJO, 2010, p. 

288), além de ser um dos direitos afirmados no ECA: “brincar, praticar esportes e divertir-se” 

(BRASIL, 1990, art. 16, inc. IV). E, em relação à participação no viés político, as crianças não 

conseguiram estabelecer relações entre este direito e o seu próprio cotidiano; portanto, esta temática 

precisa ser ampliada na escola e na comunidade, para que elas tenham o direito de expressão e opinião 

nos diferentes espaços de que participam. 

Em meio a tantas escutas nesses espaços de diálogos, percebemos o quão importante é fazer 

da escola um espaço de formação, aperfeiçoando e construindo saberes que estão no dia a dia e, em 

alguma medida, relacionam-se com os direitos das crianças. Para tal, é preciso (re)conhecer e 

valorizar o contexto sócio-histórico que envolve os direitos das crianças, bem como compreender a 

infância como um período de descobertas que merece respeito. E, ainda mesmo que tenhamos 

algumas dificuldades em efetivar os direitos das crianças, vale destacar que esse cenário já foi muito 

modificado em favor das crianças. Cabe à escola educar as crianças, para que elas construam outros 

modos de lutar por seus direitos, conforme afirmam os documentos oficiais brasileiros.   

 

4 CONCLUSÃO  

Ao longo desta pesquisa, após a reflexão sobre os direitos das crianças no Brasil e no mundo, 

foi possível perceber o quão longa e dura é a batalha para a garantia e efetivação dos direitos das 

crianças, já que, mesmo com documentos, legislações e debates, ainda temos crianças com seus 

direitos negligenciados. As crianças que participaram da presente pesquisa demonstraram que 

conheciam pouco sobre seus direitos e não se sentiam contempladas por eles.  

A compreensão que possuíam sobre seus direitos estava mais voltada para situações de 

violação – como o trabalho infantil – do que para a identificação ou exercício de direitos assegurados 

por lei, como a alimentação, o nome e a educação. 
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Nos encontros de formação, foi realizada a mediação necessária para que elas 

compreendessem a cidadania, a sua condição de criança e o seu direito de ter infância, sobretudo. 

Além de terem a oportunidade de construir um Livro dos Direitos das Crianças, que envolveu muita 

participação e autoria, no ambiente escolar e para além dele; de escolherem o direito de brincar como 

o mais importante; de revelarem a importância de ampliarmos a discussão sobre os direitos políticos, 

já que não compreenderam essa dimensão; e ainda de ampliarem sua percepção sobre os direitos das 

crianças.  

Entendemos que as crianças contribuem para a organização e reflexão dos espaços destinados 

a elas, na esfera pública, na sociedade, na escola e na comunidade em geral. As reflexões com as 

crianças são importantes para que percebam a realidade com sensibilidade, criticidade e empatia, 

atuando como cidadãos reflexivos, considerando os diferentes modos de viver a infância.  

Vale esclarecer que, mesmo quando as crianças provêm de famílias com poder aquisitivo alto, 

como as que participaram desta pesquisa, isso não significa que elas possuem seus direitos 

assegurados. Essas crianças permanecem em período integral na escola, portanto cabe à escola a 

efetivação de direitos como brincar, descansar, participar e se expressar. Por isso, faz-se importante 

valorizar os alunos em suas essências de crianças, nas particularidades e especificidades com que 

vivem sua infância, bem como a formação de professores e a estrutura escolar necessárias para que 

tais direitos sejam de fato assegurados, principalmente quando tratamos de crianças que permanecem 

doze horas do seu dia na escola.  

À medida que escutarmos as crianças e suas percepções, poderemos criar propostas para que 

seus direitos possam ser vivenciados em contextos que façam sentido para elas. Para futuras 

pesquisas, a sugestão que deixamos é analisar o cenário da infância no contexto estadual (Santa 

Catarina) e municipal (Palhoça). Afinal, as crianças do ensino fundamental também são crianças e 

precisam ser consideradas na pesquisa, na sociedade, na escola e na efetivação dos seus direitos. 

ABSTRACT: The present article, originated from a course conclusion paper, aims at understanding 

the perception of children between 6 and 8 years old about their rights. The relevance of this study is 

given by the national and world record of the conquest for the children´s right, because, even though 

there has been an advance in its effectiveness, we still have a large amount of children short of rights. 

For that, we selected authors such as Pinto and Sarmento (1997), Gonçalves (2015) and official 

documents such as the Federal Constitution (1988), the Statute of Children and Adolescents (1990) 

and the Law of Guidelines and Bases of National Education (1996). With a qualitative approach, we 

developed an intervention research composed of two observations and five interventions which last 

1h30min each, in a private school, which presented as a result: the children demonstrated previous 

knowledge about the children´s right; the right to play is considered the most important by children; 

children show interest in discussing and learning more about their rights, which can be improved 

when we open spaces for discussion and construction of materials.  
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RESUMO: Esta pesquisa situa-se na área de Semântica Lexical, especificamente, do Léxico 

Gerativo, enfocando um dos mecanismos gerativos em semântica que é chamado de Ligação Seletiva, 

isto é, o mecanismo que permite captar a relação semântica que se estabelece entre o modificador e 

o núcleo que ele modifica. O objetivo da pesquisa é o de mostrar que uma representação 

suficientemente rica de estrutura lexical é suscetível de prever a operação semântica denominada de 

ligação seletiva. Para tal, usaremos exemplos dados pelo autor da teoria, James Pustejovsky (1995), 

e exemplos de alguns periódicos nacionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polissemia; semântica lexical, ligação seletiva 

  

INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa situa-se na área de Semântica Lexical, especificamente, do Léxico Gerativo, 

enfocando um dos mecanismos gerativos em semântica que é chamado de Ligação Seletiva, isto é, o 

mecanismo que permite captar a relação semântica que se estabelece entre o modificador e o núcleo 

que ele modifica.  

 O objetivo da pesquisa é o de mostrar que uma representação suficientemente rica de estrutura 

lexical é suscetível de prever a operação semântica denominada de ligação seletiva. 
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Para tal, usaremos exemplos dados pelo autor da teoria, James Pustejovsky (1995), e exemplos 

de alguns periódicos nacionais. 

 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 Adotaremos os pressupostos teóricos propostos por James Pustejovsky na sua obra The 

Generative Lexicon (1995). 

 Nesta perspectiva gerativa, o principal objetivo do Léxico Gerativo consiste em captar e 

representar de modo explícito e sistemático, de acordo com um conjunto de regras, as várias 

realizações sintáticas e semânticas possíveis de um dado item lexical.  

 A informação sintático-semântica dos itens lexicais é codificada em estruturas de traços, 

através de matrizes atributo-valor (MAV). Cada MAV é composta por pares atributo:valor em que 

o atributo também é denominado de traço e é expresso em maiúsculas e o seu valor, representado em 

minúsculas, vejamos: 

 

ATRIBUTO1 = valor1 

ATRIBUTOn = valorn 

 

 

 

1.1. O LÉXICO GERATIVO 

 Para o autor, o Léxico Gerativo (doravante, LG), é um modelo de Semântica Lexical 

Computacional que questiona o problema da polissemia à luz do conceito de composicionalidade. O 

LG integra aspectos de Linguística Teórica e técnicas utilizadas na área da Inteligência Artificial. A 

organização da informação lexical pressupõe um modelo relacional de Semântica Lexical, 

representando o significado de uma palavra pelo estabelecimento de relações entre os objetos 

semânticos, envolvendo níveis de granularidade finos na caracterização dos itens lexicais e 

mecanismos gerativos que dão conta do sentido em contexto. 

 

1.2. NÍVEIS DE REPRESENTAÇÃO 

 Há quatro níveis distintos para representação da informação sintático-semântica que são: 
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a) estrutura argumental (A) – especifica o número e o tipo de argumentos de um predicado, 

bem como a sua natureza sintática; 

b) estrutura de eventos (E) – exprime o tipo de evento associado a uma expressão lexical 

ou sintática; 

c) estrutura qualia (Q) – indica as principais características semânticas dos itens lexicais 

como, por exemplo, os seus constituintes, função ou origem, isto é, codifica a informação 

semântica. 

d) estrutura de herança lexical (H) – estabelece a relação entre uma estrutura lexical e as 

outras estruturas lexicais em uma matriz. Este é o nível menos elaborado por Pustejovsky 

(1995). 

 

1.2.1. ESTRUTURA ARGUMENTAL 

 A estrutura argumental engloba um nível de representação que codifica a informação relativa 

às suas restrições de seleção, ou seja, cada predicado está associado a uma estrutura argumental que 

especifica o seu número de argumentos, isto é, os participantes envolvidos na ação ou no estado de 

coisas que ele descreve. Para Pustejovsky (1995), para além dos verbos, os nomes, os adjetivos, os 

advérbios e as preposições também apresentam uma estrutura argumental, entretanto, em alguns 

casos, a realização dos argumentos pode ser opcional.  

 

1.2.2. ESTRUTURA DE EVENTOS 

 Esta estrutura separa nomes e verbos em eventos. Para Pustejovsky (1995) um predicado 

designa um determinado tipo de evento, e este apresenta uma estrutura interna. Nesta estrutura há três 

tipos de eventos: estados (E), processo (P) e transição (T) como, por exemplo: A Maria detesta a 

prima (estado), O João comeu (processo) e o Pedro construiu uma casa (transição/ação). 

 No último exemplo, percebe-se que o argumento interno sofre uma mudança de estado 

passando de “não-construído” no início do evento a “construído” no final do evento. 

 

1.2.3. ESTRUTURA DE QUALIA 

 A estrutura de qualia é o nível de representação que tem maior relevância para esta pesquisa, 

na medida em que codifica o significado dos nomes e dos sintagmas nominais. Essa estrutura reúne 

informação semântica com base em quatro aspectos relacionais, isto é, quatro papéis qualia que são: 
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PAPEL QUALIA DEFINIÇÃO 

Constitutivo 
Especifica as partes que constituem o objeto semântico, bem como a 

relação entre o objeto e as suas partes (ex.: componentes, material, peso 

etc.). 

Formal 
Faz a descrição da categoria básica do objeto semântico, distinguindo-o 

dentro do conjunto em que se encontra inserido (ex.: orientação, 

magnitude, forma, dimensão, cor, posição etc). 

Télico Indica o fim a que se destina o objeto semântico. 

Agentivo Especifica a origem do objeto semântico (ex.: criador, artefato, tipo 

natural, nexo de causalidade etc.). 

Fonte: Pustejovsky, James. The Generative Lexicon. The Mit Press, Cambridge, 1995, p. 85-86 

 

 Na estrutura qualia um sentido leva à extensão (denotação). Na polissemia nominal, tanto o 

qualia agentivo quanto o télico são papéis de fundamental importância, na medida em que expressam 

eventos que indicam, respectivamente, a origem do objeto semântico denotado pelo nome e o uso ou 

o fim a que ele está convencionalmente associado. Temos como exemplo, líquidos como água, 

cerveja ou leite, no seu papel télico são especificados como argumentos do evento beber. 

 Pustejovsky assume dois pressupostos fundamentais relativos aos qualia: 

a) todos os itens lexicais, independentemente da sua categoria, têm associada uma estrutura 

qualia; 

b) nem todos os itens lexicais têm um valor para cada papel qualia. 

 

Enquanto o primeiro dá conta de como o LG fornece uma representação semântica 

composicionalmente uniforme, a partir de todos os elementos que integram uma dada expressão, o 

segundo dá conta das especificidades semânticas. 

Nesta teoria o sistema de tipos é codificado ao nível das estruturas de representação, porém 

há uma ênfase na estrutura qualia. 

 

1.2.4. SISTEMA DE TIPOS SEMÂNTICOS 

 Pustejovsky distingue tipo simples de tipo complexo. Para ele um nome como vinho por 

exemplo, denota um tipo simples pelo fato de ter uma só interpretação, vejamos:  
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Vinho (x) 

ESTR-ARG = [ ARG1 = x: líquido ] 

 

 

 

CONST – álcool(x) 

ESTR-QUALIA =                FORM = x 

TELIC = beber(p, y,x) 

AGENT = fazer(t,z,x) 

 

 

Vinho é um objeto simples de tipo (x: líquido)   

Enquanto que a palavra livro possibilita duas interpretações – o objeto físico (x) e a 

informação (y) que ela contém – e por isso denota um tipo complexo. 

 

1.2.5. MECANISMOS GERATIVOS 

Os mecanismos gerativos permitem interpretar as palavras em contexto. Esses níveis de 

representação combinam-se através de um conjunto de mecanismos gerativos que incluem as 

seguintes operações semânticas: 

a) Coerção de tipo; 

b) Ligação seletiva; 

c) Co-composição. 

 

1.2.5.1. COERÇÃO DE TIPO 

A coerção de tipo é o mecanismo gerativo que permite captar a relação semântica entre 

realizações de um mesmo item lexical em contextos sintáticos distintos. Ex.: João começou um 

livro. Para essa proposição há duas interpretações, começou a leitura de um livro ou começou a 

escritura de um livro. 

 



104 

 

1.2.5.2. LIGAÇÃO SELETIVA 

A ligação seletiva é o mecanismo que permite captar a relação semântica que se estabelece 

entre o modificador (adjetivo) e o núcleo nominal (nome/substantivo) que ele modifica. 

A ligação seletiva permite que num composto nome + adjetivo, o adjetivo seja aplicado a um 

papel qualia do nome. Dessa forma, o adjetivo altera o tipo de atividade contida no traço télico ou no 

traço agentivo do nome que modifica, ou ainda envolve os outros qualia (formal e constitutivo), 

possibilitando uma interpretação em contexto. Neste trabalho analisaremos alguns exemplos 

referentes a este mecanismo. 

1.2.5.3. A CO-COMPOSIÇÃO 

A co-composição é o mecanismo que permite uma interação entre a semântica do verbo e a 

semântica do nome que lhe serve de complemento, alterando o significado do primeiro. Vejamos: 

 

a) Maria cozeu a batata. 

b) Maria cozeu o bolo. 

 

No exemplo a) cozer pode ser interpretado como um verbo de mudança de estado por 

aquecimento enquanto que em b) pode ser interpretado como um verbo de criação. 

 Cabe ressaltar que a teoria proposta pelo autor enfoca aspectos mais complexos como, por 

exemplo, ambigüidade lexical (contrastiva e complementar), variação de sentido e polissemia lógica 

que são aspectos que não serão abordados nesta pesquisa. 

 

2. ANÁLISE DOS DADOS 

 Partindo dos pressupostos de que a ligação seletiva é o mecanismo que permite captar a 

relação semântica entre o adjetivo e o nome que ele modifica vejamos os seguintes exemplos: 

 

(1) Pedro comprou um carro rápido. 
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O adjetivo rápido em (1) é semanticamente subespecificado modificando o aspecto do nome 

com que ocorre, isto é, rápido é polissêmico e a sua interpretação depende da semântica do nome que 

modifica. Observemos a matriz: 

 

(1) 

 

    carro(x) 

 

    ESTR-ARG= [ ARG1 = x: veículo ] 

 

     

       FORM = x 

    ESTR-QUALIA =       TELIC = conduzir(e,x,y) 

       AGENT = criar(t,z,x) 

 

 Na verdade, o adjetivo rápido atualiza o papel télico de carro. 

 

(2) Pedro contratou uma digitadora rápida. 

 

Em que x (uma digitadora) digita y (ato de digitar que é rápido). 

Na palavra digitadora há um qualia télico que estabelece que a digitadora serve para digitar. 

O adjetivo “atualiza” o papel télico de digitadora, com isso, não é a digitadora que é rápida mas sim 

o que ela faz. 

Vejamos a matriz: 

 

(2) 

 

 digitadora(x) 

 ESTR-ARG = [ ARG1 = x: humano ] 
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    CONST = feminino(x) 

 ESTR-QUALIA =        FORM = x 

TELIC = digitar(t,x) 

AGENT = ato de digitar(t,x) 

 

 

 (3) Pedro preparou uma refeição rápida. 

 

 Nesta proposição ao contrário de (1) e (2) em que o adjetivo atualizava o papel télico tanto de 

carro quanto de digitadora, aqui não é a atividade ou função instanciada no papel télico a que se 

destina refeição, mas sim o seu modo de surgimento, o papel agentivo, que é modificado pelo adjetivo 

rápido.  

 Sua matriz é: 

 

(3) 

 

refeição(x) 

 

 ESTR-ARG = [ ARG1 = x: comida ] 

 

 

 

 ESTR-QUALIA =        FORM = x 

TELIC = comer(e,y,x) 

AGENT = fazer(e,y,x) 

 

 

 (4) Pedro tem uma faca boa. Verifiquem a  matriz: 
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 (4) 

 

  faca(x) 

  ESTR-ARG = [ ARG1 = x: instrumento ] 

 

 

  ESTR-QUALIA =            FORMAL = x 

               TELIC = cortar (e,x,y) 

 

 Assim, a função do adjetivo boa predica um evento, que é capaz de modificar seletivamente, 

a descrição do evento no qualia télico do nome, isto é, faca boa é aquela que corta bem. 

 

 (5) Pedro tem um professor bom. Vejamos: 

 

 (5) 

 

 

 

  professor(x) 

  ESTR-ARG = [ ARG1 = x: humano ] 

 

 

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

               TELIC = ensinar (e,x,y) 

 

 Nessa proposição não é o professor que é uma pessoa boa, mas sim, a sua maneira de ensinar 

que é boa. x (agente) ensina y (objeto). Há a relação agente-objeto-ação. 

 

(6) Circulei por uma estrada veloz. 
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 Em que a estrada é o lugar que serve para andar e veloz é o ato de andar velozmente, com 

isso, o adjetivo está agindo sobre o evento associado ao nome. Observem: 

 

 (6) 

 

  estrada(x) 

  ESTR-ARG = [ ARG1 = x: estrada/objeto físico] 

 

 

  ESTR-QUALIA =         FORMAL = x 

            TELIC = andar (e,x,y) 

 

 

(7) Políticos generosos aliados a Roseana Sarney. 

  (Gazeta do Povo de 24/03/02) 

 Nesta proposição acionamos o qualia formal porque políticos(x) são pessoas/humanos e 

generosos(y) é a qualidade das pessoas. 

 

 (7) 

 

  Políticos(x)   

  ESTR-ARG =    ARG1 = x: humano 

 

 

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x  

       TELIC = ajudar(e,x,y)    

 

 

(8) Filme histórico é premiado na França. 

 (Gazeta do Povo de 24/03/02) 
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 Nesta proposição também acionamos o qualia formal distinguindo-o dentro do conjunto em 

que se encontra inserido. Filme(x) e histórico(y). Observaremos em: 

 

 (8) 

 

  Filme(x)   

  ESTR-ARG =   ARG1 = x: objeto- físico 

       

 

  

  ESTR-QUALIA =       FORMAL = x    

         TELIC = ver(e,x,y) 

          AGENT = fazer(e,x,y) 

 

(9) Esa promove curso sobre propaganda eleitoral. 

 (Diário Catarinense de 03/05/02)  

 Este é outro exemplo de proposição em que também se aciona o qualia formal. Propaganda(x) 

e eleitoral(y). Como se verifica em: 

 

 (9) 

 

  Propaganda(x)   

  ESTR-ARG =    ARG1 = x: objeto-físico 

       

 

  ESTR-QUALIA =    FORMAL =x 

       TELIC = difundir(e, x,y) 

        AGENT = produzir(e, x,y) 
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(10) Agroindústrias garantem renda mensal. 

 (Diário Catarinense de 28/04/02) 

 (10) 

  Renda(x)   

  ESTR-ARG =   ARG1 = x: objeto-físico 

     

   

  ESTR-QUALIA =   FORMAL = x    

      TELIC = abastecer(e, x,y) 

       AGENT = garantir(e, x,y) 

 

 

(11) Boca calada e ouvidos tampados. 

       (Diário Catarinense de 28/04/02) 

 (11) 

 

Boca(x)   

  ESTR-ARG =  [ARG1 = x: objeto-físico ] 

     

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

       TELIC = calar(x,y) 

         

  E, 

 

ouvidos(x)   

  ESTR-ARG =  [ ARG1 = x: objeto-físico ] 

 

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

       TELIC = tampar(x,y) 
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(12) Locutor infantil para despertar o interesse das crianças. 

        (Diário Catarinense de 24/03/02) 

 

 (12) 

 

Locutor(x) 

  ESTR-ARG =   [ ARG1 = x: humano ] 

     

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

       TELIC = falar(x,y) 

             

O adjetivo infantil predica sobre o qualia formal. 

 

(13) Descendentes humilhados em Blumenau. 

        (Diário Catarinense de 28/04/02) 

 (13) 

 

Descendentes(x)   

  ESTR-ARG =   ARG1 = x: humano       

 

  ESTR-QUALIA =   [ FORMAL = x ] 

    

(14) Baronesa é a garantia de um palco instantâneo. 

        (Diário Catarinense de 28/04/02) 

  

(14) 
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Palco(x)  

  ESTR-ARG =   ARG1 = x: objeto físico 

     

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

       TELIC = divulgar(e,x,y) 

        AGENTIVO = promover(e, x,y) 

 

(15) Cheque frio é recorde em 11 anos. 

        (Diário Catarinense de 05/05/02) 

(15) 

  

Cheque(x)   

  ESTR-ARG =   ARG1 = x: objeto físico 

       

 

 

  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

       TELIC = calotear(e,x,y) 

  

Convém enfatizar que nesta proposição a expressão frio é metafórica. 

 

16) Cavernas onde João Maria se abrigava, na Guerra do Contestado, formarão parque religioso. 

 (Diário Catarinense de 05/05/02) 

(16) 

 

Parque(x) 

   

  ESTR-ARG =   ARG1 = x: objeto físico 
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  ESTR-QUALIA =    FORMAL = x 

       TELIC = passear(e,x,y) 

       AGENTIVO = construir(e, x,y) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os exemplos analisados mostraram que a ligação seletiva permite, num composto nome + 

adjetivo, que o adjetivo seja aplicado a um papel qualia do nome. Dessa maneira, o adjetivo altera o 

tipo de atividade contida no traço télico ou no traço agentivo do nome que modifica, possibilitando 

uma interpretação em contexto. 

Contudo, há críticas a essa teoria proposta por Pustejovsky 1995), entre elas, a de Françoise 

Gayral (2001) em seu artigo “Créativité du sens em contexte et hypothèse de compositionnalité”. 

Neste texto, a autora menciona que em exemplos como o de número (06) “Circulei por uma estrada 

veloz” quando alteramos a frase não conseguimos ativar a mesma faceta de qualia. 

Mais especificamente, Gayral em seu ensaio refere-se aos exemplos:  

 

a) via rápida 

 

Em que via é o local que serve para se circular e rápida é onde se circula rapidamente. 

b) Paulo começou a via. 

 

Nesta proposição (b), Gayral questiona por que a mesma faceta de qualia (télico) não é 

ativada. 

 Entendemos que Pustejovsky, ao elaborar sua teoria não tinha a intenção de estabelecer este 

tipo de regularidades, pois é impossível ativar a mesma faceta qualia em todos as construções 

lingüísticas em que utilizamos o composto nome + adjetivo, porque dependendo destas combinações 

qualias diferentes podem ser acionados. 

 É sabido que todas as teorias possuem lacunas, talvez essa seja uma das lacunas dessa teoria. 

Por outro lado, essa teoria abarca um número maior de elementos, que até então eram limitados pela 
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teoria SEL (Léxico de Enumeração de Sentidos), possibilitando aos pesquisadores uma ampliação no 

campo da Semântica Lexical. 

 

TITLE: POLISEMY – SELECTIVE LINKING 

ABSTRACT: This research lies in the area of Lexical Semantics, specifically, of the Generative 

Lexicon, focusing on one of the generative mechanisms in semantics that is called Selective Linking, 

that is, the mechanism that allows to capture the semantic relationship that is established between the 

modifier and the core that it modifies. The objective of the research is to show that a sufficiently rich 

representation of lexical structure is capable of predicting the semantic operation called the selective 

link. For this, we will use examples given by the author of the theory, James Pustejovsky (1995), and 

examples from some national journals. 

KEYWORDS: Polysemy; lexical semantics, selective linking. 
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