
 

 

 

 



 

Sumário 

  

Editorial .................................................................................................................. 3 

Aplicação de práticas de física no ensino médio utilizando placas solares ........... 4 

Avaliação temporal da degradação do cerrado no Alto Médio São Francisco - 

Minas Gerais - Brasil ............................................................................................ 19 

Bônus tecnológico: a redução de desigualdades sociais e regionais por meio da 

subvenção econômica ........................................................................................... 34 

Considerações sobre a mediação entre Estado e sociedade civil na democracia 

burguesa ................................................................................................................ 51 

(I)legitimidade ativa de partido político coligado para impugnar coligação 

adversa no período eleitoral .................................................................................. 66 

Método de avaliação contingencial: o que é e para que serve.............................. 79 

O ensino de geografia e a aplicação da Lei 10.639/03: analisando os livros 

didáticos ................................................................................................................ 91 

O lixo que não queremos: práticas socioambientais no meio acadêmico do IECT-

Janaúba e Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo ................................ 105 

Perfil dos usuários de álcool e outras drogas em serviço de atenção diária ....... 119 

Politicas públicas de esporte e lazer na cidade como instrumento de consolidação 

do lazer como um direito social .......................................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

EDITORIAL 

Olá caro (a) estudante mineiro (a), 

É com muita honra e satisfação que a União Estadual dos Estudantes de Minas 

Gerais (UEE-MG) saúda cada leitor (a) da revista Cosmos nesta edição especial 

referente aos melhores trabalhos apresentados no 45° Congresso da UEE. 

Desde o 44° Congresso, nossa entidade tem pautado, além da luta política, a 

importância da vivência acadêmica para o universitário. Se em outros tempos o 

movimento estudantil realizava apenas passeatas, hoje temos clareza de como é 

importante para o graduando o conhecimento científico para seu aprimoramento 

profissional. 

Por acreditar que o conhecimento pode transformar a sociedade e que mesmo a 

Ciência sendo neutra o (a) cientista não deve ser, que a UEE-MG realizou sua maior 

mostra de trabalhos da história! Realizado no último mês de Agosto de 2017 na 

UFVJM, foi possível conhecermos projetos científicos variados oriundos das mais 

diferentes universidades mineiras, mostrando como nosso estado é rico, também, em 

pesquisas! 

Contando com a parceria da nossa entidade irmã, a Associação Nacional de Pós 

Graduandos (ANPG) que disponibilizou mestrandos e doutorandos mineiros para 

auxiliar nesta árdua tarefa e, em especial, a revista Cosmos, revista acadêmica de ponta 

sempre aberta a contribuições estudantis, foi possível transformar em realidade este até 

então, distante sonho de juntar as batalhas políticas e acadêmicas em um mesmo espaço! 

Excelente leitura e ótimo ano de 2018! 

Grande abraço e até a próxima! 

“Quem disse, quem disse, quem disse que fugiu? Aqui está presente o movimento 

estudantil!” 

Luanna Ramalho 

Presidenta da UEE-MG 
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Resumo: As placas solares são equipamentos que geram energia elétrica renovável. 

Quando a radiação solar atinge a placa, ocorre uma tensão de circuito aberto que varia 

logaritmicamente em função da intensidade, enquanto a corrente varia linearmente com 

a intensidade. O trabalho teve como objetivo introduzir no ensino médio noções práticas 

de circuitos elétricos com a utilização de uma célula solar com o intuito de ensinar a 

medir resistência e tensão, e posteriormente a construção de gráficos demonstrando o 

comportamento característico dos dispositivos fotovoltaicos. No experimento foi 

utilizada uma protoboard, onde foram ligadas em paralelo uma resistência de década, 

um voltímetro, e a placa solar, irradiada pelo Sol. Variou-se o valor da resistência e 

mediu-se a tensão no voltímetro. Com os dados foram construídos gráficos de 

resistência em função da tensão (R x V), tensão em função da corrente (V x I) e 

potência em função da resistência (P x R). As curvas obtidas demonstraram as 

características como máxima potência, máxima corrente, tensão de circuito aberto, 

corrente de curto-circuito e o rendimento do dispositivo fotovoltaico. Com os ensaios 

realizados pode-se verificar que é possível obter experimentalmente as características de 

qualquer célula solar, dados fundamentais para dimensionar sistemas fotovoltaicos. 

Palavras-chave: Células Solares, Caracterização de Células Solares, Energia 

Renovável. 

 

Abstract: Solar modules are devices that generate renewable electric energy, absorbing 

solar radiation and converting it to electric energy. When the solar radiation reaches the 

cell occurs an open circuit voltage that varies with logarithmic behavior in function with 

the intensity at the same time that the current varies linearly. The present work had as 

objective introduce electric circuits practices into the high school using photovoltaic 
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devices. During the experiment were utilized a breadboard, where the decade resistance 

is parallel connected to the voltmeter and to the solar cell, irradiated by the Sun. The 

resistance value was varied and measured using a voltmeter. With data, resistance 

graphs were constructed as a function of voltage (R vs V), voltage as a function of 

current (V vs I) and power as a function of resistance (P vs R). The obtained curves 

showed the characteristics as maximum power, maximum current, open circuit voltage, 

short-circuit current and the efficiency of the photovoltaic device. With the carried out 

tests was possible to obtain experimentally the characteristics of any solar cell, that is a 

fundamental data for dimensioning photovoltaic systems.   

 

Keywords: Solar Cells, Solar Cells Characterization, Renewable Energy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento do consumo de combustíveis fósseis pelos países industrializados é 

um dos fenômenos mais benéficos e ao mesmo tempo prejudiciais do século XXI. O 

desenvolvimento de máquinas para produzir transporte rápido e confortável, o 

aparecimento de novos materiais e uma agricultura de ponta são atualmente impossíveis 

sem o uso de hidrocarbonetos como o carvão, óleo e gás natural. Estas melhorias em 

nosso estilo de vida acarretam o aumento do consumo a um custo energético muito alto.       

A consequência do uso desenfreado dos combustíveis fósseis é o aquecimento global e a 

maneira de contornar, ou minimizar, o problema é reduzir o consumo destes       

combustíveis. 

Segundo o relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change há um 

limite de concentração de 450 ppm de dióxido de carbono na atmosfera que provocaria 

mudanças climáticas drásticas e, para evitá-las, seria necessário reduzir a emissão de 

dióxido de carbono abaixo dos 80% do nível das emissões do ano de 1990 até o ano de 

2050. A concentração média de CO2 na atmosfera no ano de 2009 era de 387 ppm 

(NATIONAL OCEANIC US DEPARTMENT OF COMMERCE AND 

ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, 2015), valor que ultrapassa o limite de 

segurança de 350 ppm (MCKIBBEN,2008). Atualmente a concentração média é de 

396,8 ppm. 

Como reduzir as atividades industriais é praticamente impossível, uma das 

maneiras de minimizar o impacto destas emissões é apostar em energia renovável. 

Atualmente o mundo todo consome 8.918x106 tep (tonelada equivalente de petróleo) 

dos quais 66,4 % corresponde à queima de combustíveis fosseis (BRASIL, 2014). 

Apenas 12,5% equivalem a fontes de energia renováveis. A Figura 1 apresenta os dados 
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de consumo final de energia por fonte apresentada no relatório final do balanço 

energético nacional elaborado pelo Ministério de Minas e Energia do ano de 2014. 

 
 

Figura 1 - Consumo Final de Energia. Fonte: European Photovoltaic Industry Association (EPIA). 

 

Neste contexto, a energia solar será de fundamental importância como 

alternativa na produção de energia mais limpa. O Sol fornece energia mais do que o 

suficiente para atender às demandas globais. A radiação solar incidente é da ordem de 

1000 W/m², ou seja, aproximadamente 1,5x1017 W de energia chegam à superfície de 

nosso planeta, valor que equivale a aproximadamente 10.000 vezes o consumo global 

de energia. A conversão de energia solar em eletricidade usando células solares tem 

crescido nas últimas décadas com crescimento médio de 74% entre 2006 e 2011. Em 

2011 30 GW de sistemas fotovoltaicos foram instalados, levando a uma capacidade 

global de 69 GW, com capacidade de gerar mais de 85 TWh de energia por ano (EPIA, 

2015). 

 

2. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

O aproveitamento da energia do Sol não é nenhuma novidade. A história de sua 

aplicação tem início no século VII a.C. e vai até os dias de hoje. Inicialmente o homem 

utilizava o calor concentrando-o, usando lentes e espelhos, para produzir fogo. Nos dias 

de hoje temos as mais diversas aplicações como carros solares e prédios que aproveitam 

a energia de maneira completa. 
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Em 1839 o cientista francês Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico 

quando fazia experimentos com uma célula eletrolítica feita com dois eletrodos 

metálicos em solução condutora de energia, notando que a geração de energia 

aumentava quando exposta ao Sol (BECQUEREL,1839). A fotocondutividade do 

selênio foi reportada por Smith em 1873. 

A primeira vez que foi observada a fotocondutividade em compostos orgânicos 

(antraceno) foi relatada em 1906 por Pochettino. A fotocondutividade do poly(Nvinyl-

carbazole) (PVK) foi descoberta em 1957 (HOEGL, 1965). Durante o mesmo período a 

primeira célula solar inorgânica foi inventada nos laboratórios Bell (CHAPIN et 

al.,1954). Estas células eram baseadas em silício cristalino e tinham uma eficiência de 

6%. Então, com o início da corrida espacial na década de 60, as pesquisas em 

dispositivos fotovoltaicos inorgânicos receberam um enorme impulso devido à 

necessidade de uma fonte de energia no espaço. A eficiência chegou então aos 24,4% 

para o Si cristalino e 19,2% para os filmes finos de seleneto de cobre-índio-gálio 

(CIGS) (ZHAO et al.,1998; RAMANATHAN et al., 2003). 

Muitos trabalhos estudando as células solares orgânicas foram desenvolvidos 

durante as décadas de 1970 e 1980 (REVCROFT e ULAL, 1979; HOROWITZ, 1990; 

MINAMI et al., 1983; SASABE et al., 1989), porém com baixa eficiência de conversão 

(10-6%) devido à baixa concentração e a mobilidade dos portadores de carga livres. 

Durante as últimas décadas, as células orgânicas ou com componentes orgânicos 

se tornaram novamente interessantes devido a dois importantes desenvolvimentos na 

área de semicondutores orgânicos. O primeiro deles mostrou que a eficiência quântica 

dos elétrons transferidos de um polímero excitado para o C60 é muito alta e muito rápida 

(SARICIFTCI, 1992), o que é excelente para a separação dos portadores de carga nas 

fotocélulas. O segundo foi o desenvolvimento de displays orgânicos de alta eficiência, 

baseados nos dispositivos orgânicos emissores de luz (organic light emitting devices – 

OLEDs), mostrando que componentes orgânicos eram viáveis. A nova tecnologia 

desenvolvida para os OLEDs pode ser testada para aplicação em células solares, 

tornando-se um guia para a pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos fotovoltaicos 

(DIAZ et al., 2001; YOON, 2007). 

 

3.  PRINCIPAIS CONSTRUÇÕES DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
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As células solares podem ser divididas, de maneira geral, em três gerações. A 

primeira geração de dispositivos fotovoltaicos (1G) inclui as células de junção PN 

simples de silício mono ou policristalino. A primeira geração de células solares é a mais 

comum comercialmente e, no momento, representam 90% do mercado de fotoconversão 

(KREBS, 2010). 

A eficiência máxima de conversão de energia de uma célula de junção simples 

foi determinada teoricamente por Shockley e Queissier, sendo de 33% para um 

dispositivo com bandgap de 1,1 eV (SHOCKLEY e QUEISSER, 1961). 

Um dos principais mecanismos de perda deve-se à banda proibida (bandgap) do 

semicondutor. Uma parte significante da luz do Sol, principalmente radiação 

infravermelha, não possui energia suficiente para promover os elétrons para a banda de 

condução. Luz com comprimento de onda pequeno, como a radiação ultravioleta, gera 

vibrações na rede cristalina do silício (fônons) dissipando energia em forma de calor. A 

Figura 2 mostra a configuração de uma célula de primeira geração. 

 
 

Figura 2 - Célula solar de primeira geração. Fonte: Solar energy: Past, present… a whole future. Rev. 

Virtual Quim. 2010 

 

O silício policristalino (p-Si) é o material mais empregado na construção dos 

dispositivos fotovoltaicos do mercado que chegam a atingir entre 11 e 16% de 

rendimento. Células construídas com silício monocristalino (mono-Si) têm poucos 

defeitos na rede cristalina e geralmente apresentam eficiência maior. Estas células 

podem atingir eficiência de conversão em torno de 20%. O recorde atual de eficiência 

para uma célula solar de silício cristalino é de 25,6% (GREEN et al., 2014). 
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4.  PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DAS CÉLULAS SOLARES 

INORGÂNICAS 

 

A junção PN nos dispositivos fotovoltaicos inorgânicos é responsável pela 

conversão da luz solar em eletricidade. A junção PN é formada crescendo-se o material 

tipo-p (dopado positivamente) sobre o material tipo-n (dopado negativamente). O 

semicondutor tipo-p é formado quando se adiciona elementos com três elétrons de 

valência, como o boro, em uma lâmina de silício. Adicionando-se elementos como o 

boro cria-se buracos positivamente carregados dentro da matriz cristalina do silício. O 

material tipo-n contém elementos com cinco elétrons de valência, como o fósforo, 

dispersos por toda estrutura de silício. A Figura 3 mostra a dopagem tipo-n e a dopagem 

tipo-p. Quando os materiais tipo-p e tipo-n são unidos, os elétrons próximos à junção se 

difundem para a região do material tipo-p. Há um acúmulo de cargas ao longo da 

interface entre os dois materiais, criando um campo elétrico que se opõe ao fluxo de 

elétrons. Quando o equilíbrio é alcançado não há fluxo de cargas através da junção. Esta 

região entre os dois materiais é chamada de região de depleção (WIKIVERSITY, 2015). 

A Figura 4 mostra a formação do campo elétrico causado pela junção dos materiais e o 

processo de fotoexcitação. 

 

 
 

Figura 3 - Dopagem tipo-n (A) e a dopagem tipo-p (B). Fonte: WIKIVERSITY, 2015. 
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Figura 4 - Consumo Final de Energia. Fonte: WIKIVERSITY, 2015. 

 

Os elétrons na camada de valência do semicondutor absorvem fótons na região 

do visível. Os fótons com energia suficiente excitam os elétrons através da banda 

proibida, que é uma região de energia proibida, para a banda de condução. O campo 

elétrico intrínseco separa o elétron e seu buraco. Os elétrons fluem na direção do 

eletrodo no material tipo-n e através da carga externa para produzir energia. 

Atualmente existem dois sistemas que são utilizados no mercado, o sistema 

conectado à rede elétrica (sistema on grid) e o sistema independente da rede elétrica 

(sistema off grid). Basicamente o sistema de conversão de energia solar em energia 

elétrica é composto pelas placas solares, pelo circuito estabilizador e conversão de 

tensão contínua em alternada e o banco de baterias. A Figura 5 apresenta um esquema 

dos sistemas on grid e off grid. 
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Figura 5 - Sistemas (A) on grid e (B) off grid. Fonte: PowerSmart Solar Electricity 

 

5. A NECESSIDADE DA INTRODUÇÃO DO ENSINO DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS NO ENSINO MÉDIO 

 

Atualmente é muito comum o uso das energias renováveis, em especial a energia 

fotovoltaica. Recebemos informações, através dos diversos meios de comunicação, 

sobre as maravilhas da economia gerada por essa inovadora tecnologia e fica evidente 

que o novo recurso já faz parte da nossa cultura. Então, fica claro que há a necessidade 

de se discutir como esta nova fonte de energia influencia, e impactará em nossas vidas. 

O melhor caminho para criar uma massa crítica, capaz de entender e aproveitar 

este novo recurso, é introduzir no ensino a teoria e os experimentos necessários para que 

o estudante entenda, domine e aproveite os benefícios desta novidade. 

Nesse contexto surge a necessidade da inserção do tema energias renováveis no 

ensino das escolas. O presente trabalho consistiu em propor um experimento de baixo 

custo e bastante funcional para a caracterização de células solares. Para os experimentos 

foram utilizados leds (Light Emmiting Diodes) de alto brilho, que se comportam como 

(A) 

(B) 
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células solares, considerando que estes dispositivos são extremamente baratos e 

apresentam resultados bem satisfatórios (ALVES e SILVA, 2008).  

O experimento consiste no levantamento das curvas características da tensão em 

função da resistência, corrente em função da tensão e potência em função da resistência 

elétrica, curvas essenciais para determinar a máxima potência e a eficiência de 

conversão que são parâmetros essenciais para o dimensionamento de sistemas 

fotovoltaicos. 

O circuito consiste em uma resistência variável (década resistiva) conectada em 

paralelo com o led, conforme mostra o esquema elétrico da Figura 6. Foi utilizado um 

multímetro digital para fazer a medida da diferença de potencial e da resistência elétrica, 

conectado em paralelo com o led. 

 

 
 

Figura 6 - Esquema elétrico do circuito utilizado no experimento. 

 

 

O led foi exposto ao Sol e a resistência foi variada. Foi medido o valor da 

resistência elétrica ajustada e da tensão do circuito. Esse procedimento foi repetido 

diversas vezes para que a partir desses dados fossem construídos gráficos. Nesse 

circuito foi usado um multímetro na função ohmímetro, para verificar com precisão a 

resistência da década resistiva. A Figura 7 mostra o experimento sendo executado na 

UFVJM em Janaúba-MG. 
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Figura 7 - Alunos trabalhando no experimento. 

 

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam as curvas de tensão em função da resistência 

gerada, da potência em função da resistência e a corrente elétrica em função da tensão. 

Através desses gráficos foi possível analisar que o led se comportou como uma célula 

solar, sua tensão absorvida foi de cerca de 2 V, muito pequena se comparado com 

placas solares comerciais, isso se deve ao pequeno tamanho do semicondutor do 

instrumento. 

 



14 

 

 

 

Figura 8 - Esquema elétrico do circuito utilizado no experimento. 

 

Na curva da Figura 9 é possível estimar a máxima potência elétrica fornecida 

pelo sistema fotovoltaico fazendo apenas a leitura do gráfico, que se encontra no ponto 

máximo do gráfico. 

 

 

 

Figura 9 - Esquema elétrico do circuito utilizado no experimento. 

 



15 

 

 

Figura 10 - Esquema elétrico do circuito utilizado no experimento. 

 

Posteriormente no projeto serão feitos cálculos baseados nos gráficos para 

obtenção das características como máxima potência, máxima corrente, tensão de 

circuito aberto, corrente de curto-circuito e o rendimento do dispositivo fotovoltaico. O 

objetivo é usar cálculos simples que possam ser ensinados em aulas práticas em turmas 

do ensino médio inicialmente na região de Janaúba-Mg. 

Após essas atividades serão utilizados outros tipos de células solares de baixo 

custo para experimentos mais avançados, visando o baixo investimento em 

equipamentos e ainda o aperfeiçoamento dos discentes na área de energia renovável 

solar. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho foi possível verificar que mesmo o aluno 

tendo pouco, ou nenhum, conhecimento em circuitos elétricos não impede que entenda 

o princípio de funcionamento das células fotovoltaicas e das possibilidades de aplicação 

destes dispositivos. Além do fato de que o experimento despertará o interesse dos 

estudantes para a Física, em especial a geração de energia elétrica transformando luz em 

eletricidade. O experimento desenvolvido é capaz de mensurar de maneira bastante 

simples a máxima potência que o dispositivo pode entregar ao circuito, tornando 

possível fazer uma estimativa de quantas células solares, das utilizadas no experimento, 



16 

 

seriam necessárias para acionar um equipamento elétrico. Outro aspecto importante é de 

que o experimento desperta a curiosidade do estudante em querer entender melhor o 

funcionamento dos sistemas elétricos presentes em seu cotidiano, como a energia 

elétrica é gerada atualmente no Brasil e no mundo, os impactos ambientais gerados por 

esses sistemas e quais são as possíveis alternativas para a geração de energia mais 

limpa. 

Foi observado que atualmente existe um déficit em laboratórios e práticas de 

física no ensino médio, sendo a implantação desse tipo de projeto de grande importância 

para auxiliar na compreensão do aluno, que entenderá melhor o conteúdo teórico 

aplicado em práticas. Espera-se que o experimento deste trabalho possa contribuir na 

melhoria da base de conhecimento dos alunos, especialmente para os que 

posteriormente estejam interessados em cursos de Engenharia e áreas afins. 
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AVALIAÇÃO TEMPORAL DA DEGRADAÇÃO DO CERRADO NO ALTO 

MÉDIO SÃO FRANCISCO - MINAS GERAIS - BRASIL 

Marcílio Baltazar Teixeira1 

 Pedro Luiz Teixeira de Camargo2 

Paulo Pereira Martins Júnior3 

 

Resumo: O principal objetivo deste trabalho foi buscar estimar a perda universal de solos em 

uma localidade situada na região do alto médio São Francisco, no Estado de Minas Gerais, 

combinando-se o uso dos Sistemas Informações Geográficas (SIG) com modelo quantitativo da 

Equação Universal de Perdas de Solos (USLE). Neste caso esta localidade foi dividida em duas 

partes, e através da avaliação da degradação ambiental, estudou-se a parcela mais degradada, 

considerando, neste caso, a perda de vegetação nativa (cerrado) como fator de distinção entre 

ambas as partes territoriais. Usando a ferramenta do software SPRING/INPE e o ArcGIS, 

estimou-se a perda de vegetação nativa ao longo dos anos de 1973/1975, 1984, 1993, 2003, 

2007 e 2011 para logo em seguida determinar a localidade mais degradada (ou com menor 

quantidade de vegetação nativa). Após isto, estimou-se a perda universal dos solos para 

localidade estudada.  

Palavras-chave: Erosão; Solos; Degradação, Norte de Minas Gerais, Rio São Francisco. 

 
Abstract: The main objective of this work was to seek to estimate the universal soil loss in a 

locality situated in the upper middle São Francisco, in the state of Minas Gerais, combining the 

use of the Systems Geographical Information (GIS) with quantitative model of the Universal 

Equation Soil losses (USLE). The city of San Francisco was divided into two parts, and through 

evaluation of environmental degradation, we studied the most degraded portion, whereas in this 

case the loss of native vegetation (Cerrado) as the distinguishing factor between the two 

territorial parts. Using the software tool SPRING / INPE and ArcGIS, estimated the loss of 

native vegetation over the years 1973/1975, 1984, 1993, 2003, 2007 and 2011 to then determine 

the most degraded location (or fewer native vegetation). After this, it estimated the universal 

loss of land to study location.  

 

Keys words: Erosion; Soil; Degradation; North of Minas Gerais; San Francisco River 
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1. INTRODUÇÃO 

A erosão pode ser compreendida como um evento que degrada os solos em 

decorrência da atuação dos condicionantes naturais e antrópicos tendo, cada vez mais, a 

atenção das ciências ambientais (e/ou agrárias), considerando a manutenção da 

produção agrícola, além da preservação dos recursos naturais de uma forma geral 

(MATA, 2009). A intervenção do homem é o principal desencadeador dos processos 

erosivos, pois quando esta é provocada pelos agentes naturais cede espaço á erosão 

intensiva, isto implica, numa resposta do meio a interferência humana. Definida como a 

perda homogênea da camada superficial dos terrenos, a de tipo hídrico laminar, é uma 

ação erosiva pouco perceptível e por isso o mais danoso (ou grave), pois quando é 

observada a perda de solos, esta já se encontra em estado avançado, e às vezes, até 

apresentando condições de irreversibilidade (BORGES, 2009). 

O inadequado uso e ocupação do terreno podem ser considerados como 

componentes fundamentais da degradação de bacias hidrográficas (ARAÚJO et. al., 

2012). A utilização de procedimentos de conservação, análise de impactos ambientais e 

de perda pedológica têm sido intensamente aplicados como elementos de suporte ao 

planejamento geoagroambiental (MARTINS JUNIOR, 2014). Como componente do 

plano de controle ambiental (da erosão especificamente), quantificar esta perda é 

essencial não somente para apontar áreas críticas, mas também para o desenvolvimento 

do planejamento conservacionista, em diversos níveis, como local ou regional (LOPES 

et. al., 2011). A intervenção humana, associada à exploração indisciplinada dos solos; 

contribuíram para a sua progressiva deterioração, comprometendo as estratégias de uso 

sustentável do meio ambiente e provocando reflexos negativos a socioeconomia. 

Tentando-se entender este tipo de fenômeno – Erosões - utiliza-se de métodos 

diretos, amparados na coleta do material erodido em campo, ou ainda aplicando-se 

metodologias indiretas, como, por exemplo, os modelos matemáticos. Estes podem ser 

integrados ao geoprocessamento, possibilitando avaliações de sua ocorrência no espaço, 

propondo o planejamento lógico e coerente do uso e ocupação do solo e apontar as 

localidades que carecem de adoção de técnicas de controle dos processos erosivos. A 

Equação Universal de Perda de Solos (EUPS), proposta por Wischmeier e Smith 

(1978), é um destes modelos matemáticos, pois quando utilizada associada ao Sistema 

de Informação Geográfico (SIG), admite uma avaliação espacial da perda universal de 
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solo por erosão, que no caso deste trabalho é a erosão laminar, permitindo 

contextualizar os resultados obtidos em função do uso e ocupação destes. Neste caso, 

erosão laminar, de acordo com Guerra et. al. (2005), é aquela provocada pelo 

escoamento difuso da água (escoamento não concentrado), removendo camadas 

superficiais do solo.  

Este estudo, portanto, possui como objetivo analisar o potencial de perda 

universal de solos na bacia hidrográfica dos rios Jequitaí e Pacuí, assim como identificar 

os elementos que o influenciam. Para tanto, utilizou-se o modelo matemático de 

prognóstico das perdas de solo, USLE coligado ao sistema de informação geográfica 

(SIG).  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O local escolhido encontra-se inserido na bacia hidrográfica dos rios Jequitaí e 

Pacuí - Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – UPGRH/SF6 na 

região norte de Minas Gerais. 

 
Figura 1 – Localização do município de São Francisco (Figure 1 - San Francisco city location) 

O município de São Francisco, neste estudo, foi dividido em 2 partes 

relativamente iguais, considerado como parâmetro natural de separação o próprio rio, e 

denominando-se como Margem A, a porção de terras a localizadas a sudeste (direita), e 

B (local específico deste estudo), a porção de terras situadas a noroeste (esquerda).  
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A escolha da Margem B se deu por esta constituir a localidade a mais degradada 

sob o ponto de vista da perda de vegetação original, no caso o cerrado (Teixeira et. al, 

dados não publicados).  

 

Metodologia 

As perdas de solo foram estimadas utilizando a Equação Universal de Perdas de 

Solo (Universal Soil Loss Equation - USLE), (WISCHMEIER; SMITH, 1978): 

 

sendo: 

A - perda média anual de solo por unidade de área, t/ha/ano;  

R - erosividade da chuva, MJ/ha/mm/h/ano;  

K - erodibilidade do solo (t/h/mj.mm);  

L - comprimento da vertente; 

S - declividade da vertente;  

C - uso e manejo do solo;  

P - práticas conservacionistas.  

Os valores dos parâmetros R, K, LS e C, foram estimados através de mapas 

temáticos desenvolvidos com o uso das ferramentas de Sistema de Informações 

Geográficas, sendo que os softwares utilizados no SIG foram o QGIS e ArcGIS. 

Para a obtenção do fator de erosividade (R), utilizou-se a metodologia expressa 

pelo software desenvolvido por Pruski et al. (2007) e Moreira et. al (2008) 

O netErosividade MG foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos 

Hídricos (GPRH) do Departamento de Engenharia Agrícola (DEA) da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), tendo sido financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), para a estimativa da erosividade da chuva em 

qualquer localidade do Estado de Minas Gerais (MG), utilizando a metodologia de 

interpolação “inverso do quadrado da distância”.  

Neste caso, Pruski et al. (2007) e Moreira et. al. (2008) indicaram uma 

metodologia em que se estima a erosividade da chuva considerando os dados 
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pluviográficas existentes em séries resumidas de precipitação. Dessa forma, a energia 

cinética da chuva está inteiramente ligada com a intensidade de precipitação. Contudo, 

para precipitações atmosféricas naturais, utilizando a metodologia de Pruski et. al. 

(2007) e Moreira et. al. (2008), pode-se calcular a energia cinética por unidade de área 

pela equação proposta por Wischmeier e Smith (1958) e modificada por Foster et al. 

(1981) (equação I), ou pela equação apresentada por Wagner e Massambani (1988) 

(equação II), que convertidas para unidades do sistema internacional são4: 

 

                        

Em que: 

EC = energia cinética da chuva natural, MJ ha-1 mm-1; e 

I = intensidade da chuva, mm h-1. 

 

Assim, após a obtenção dos valores de erosividade das chuvas para a Margem B 

do município de São Francisco, utilizando a metodologia de Prusk et. al. (2007) e 

Moreira et. al. (2008), utilizou-se o procedimento de interpolação na obtenção do mapa 

de erosividade. Já para a obtenção dos valores de erodibilidade dos solos foram 

desenvolvidas análises fundamentadas a partir dos estudos do Levantamento 

Exploratório – Solos do Norte de Minas Gerais (Área de Atuação da SUDENE), por 

Jacomine et. al. (1979), em um convênio de mapeamento de solos entre a 

EMBRAPA/SNLCS e a SUDENE/DRN.  Realizou-se ainda análises estatísticas e de 

regressão linear para entender a compreensão da faixa granulométrica média dos 

terrenos do norte de Minas Gerais, ensaios laboratoriais para validação das informações 

dos aspectos físicos do solo do Município de São Francisco, além da aplicação dos 

conceitos fundamentais da distribuição espacial granulométrica dos solos descritos em 

Carvalho et. al (2006) para o aproveitamento dos dados físicos pedológicos (tratados 

estatisticamente) de Jacomine et. al. (1979). Assim, os referidos valores de K para 

Margem B foram calculados utilizando a metodologia de Denardin (1990). Desta forma, 

                                                      
4 No caso desta pesquisa utilizou-se a média aritmética entre os dois métodos, Foster et al. (1981) e 

Wagner e Massambani (1988), como uma maneira para obter melhor acurácia das informações de 

erosividade. 
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utilizando-se as funções do SIG, gerou-se um raster com os fatores de erodibilidade da 

área específica de estudo e através destes valores, determinou-se um mapa temático da 

erodibilidade dos solos. 

O mapa detalhado de solos para o Município de São Francisco foi realizado em 

conformidade com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA 

(2006), cujas informações pedológicas fundamentais podem ser encontradas em 

RURAL MINAS (2003). 

O mapa temático do fator topográfico LS, foi gerado empregando-se os dados do 

Modelo Numérico do Terreno fornecidos pelo Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) da NASA (NASA, 2010), e posteriormente processados no software Global 

Mapper 5.0. Dessa forma, o fator LS foi obtido através da equação proposta por Chair 

(2005): 

 

em que:  

FAC é o acúmulo de fluxo de escoamento superficial (Figura 3);  

Res é a base do SRTM com uma resolução espacial de 30 m e  

Decliv representa a declividade das células (gerado no ArcGIS). 

No mapa de declividade, observou-se que a bacia (ou região de interesse) possui, 

predominantemente, as classes plano (0 a 3%) a ondulado (8 a 20%), que no conjunto, 

abrangem quase a totalidade do local de estudo, que é a Margem B do município de São 

Francisco. Chama-se a atenção que o relevo plano e suave ondulado encontra-se em 

praticamente 70% da área de interesse, e que esta se encontra subdividida em 13 

unidades de sub-bacia de 3ª ordem. 

Para a definição dos valores referentes à cobertura vegetal (C), fez-se a 

classificação digital de imagem através da utilização da função de classificação 

supervisionada, denominada “Maximo Verossimilhança - MaxVer”, contida no 

software SPRING/INPE, aplicada sobre a imagem do Landsat 5-TM, datada de 

24/06/2011. Foram utilizadas as bandas 3, 4 e 7 correspondentes às faixas do visível e 

infravermelho próximo do espectro eletromagnético do satélite L5, na órbita 219 e 

ponto 71. 
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Posteriormente caracterizou-se as principais formas de uso e manejo do solo 

utilizados na localidade de estudo aplicando-se o software ArcGIS. Conhecendo-se o 

fator C e considerando os padrões de cobertura vegetal, adicionou-se na tabela de 

atributos do mapa de cobertura vegetal o valor correspondente a cada padrão de 

cobertura da vegetação. Posteriormente, converteu-se cada classe do formato vetor 

(shapefile) para raster, utilizando a coluna do fator C, cobertura vegetal, definindo-se 

assim a componente relacionada ao fator cobertura na Equação Universal de Perdas de 

Solo. Assim, através da classificação supervisionada da imagem, cinco classes de 

cobertura do solo (Água (fator C = 0), Vegetação Nativa-Cerrado (fator C = 0,001), 

Atividades Agrosilvopastoris (fator C = 0,750), Solo Exposto (fator C = 1), Mata de 

Galeria e Outros (junções/aglomerações temáticas de cerrado, solo exposto, atividades 

agrosilvopastoris e corpos hídricos, cuja discriminação acurada ficou impossibilitada 

devido às limitações de resolução das imagens utilizadas, (fator C = 0,03) foram 

definidas. Para a área em estudo considerou-se que não existia a adoção das práticas 

conservacionistas de controle à erosão, pois na região é comum o uso predatório dos 

solos, de acordo com Rural Minas (2003), sendo P igual a 1.  

 

3. RESULTADOS 

Granulometria dos Solos 

Os resultados das análises granulométricas das 50 amostras de solos coletadas na 

área de estudo para a validação das informações contidas no Levantamento Exploratório 

– Solos do Norte de Minas Gerais (Área de Atuação da SUDENE), relativo ao ano de 

1970, estão descritas na Tabela 1. Ressalta-se que para cada tipo pedológico existente 

na Margem B do município foram coletadas amostras deste material terroso numa 

profundidade aproximada de 30 cm, em pontos aleatórios sobre o terreno, percebendo o 

mapa de distribuição pedológica da área de estudo. E que os resultados granulométricos 

das amostras de solos coletadas daquela região possibilitaram identificar uma relação 

média satisfatória com os dados do Levantamento Exploratório da SUDENE (1970) e 

os obtidos nesta pesquisa. Possibilitando a utilização criteriosa das informações 

granulométrica do passado para a estimativa dos mapas de distribuição de areia, silte e 

argila do presente. 
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Classe 

de Solo 

Classificação granulométrica média (%) 

Areia 

Grossa 

Areia 

Fina 
Silte Argila 

Matéria 

Orgânica 

AQa4 53 36 4 7 1.45 

AQa2 31 41 9 19 1.45 

Ca11 16 17 35 32 2.47 

Ae3 6 61 22 11 0.90 

HQa 10 51 11 28 38 

Tabela 1 – Classificação granulométrica dos solos da área de estudo.  (Table 4 - Classification of grain 

size of the study area soils). 

Erosividade da chuva - R 

A Figura 2 mostra os resultados da análise da erosividade das chuvas (R) na área 

de estudo.  

 

 

Figura 2 – Erosividade das chuvas (Figure 6 - erosivity of rainfall ). (MJ mm ha-1ano-1). 

Erodibilidade dos solos - K 

A Figura 3 apresenta os resultados da erodibilidade do solo para a localidade de 

interesse. 
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Figura 3 – Erodibilidade dos solos (Figure 7 - Erodibility soil) – K (Mg mm MJ-1 ha-1). 

Fator topográfico – LS 

A Figura 4 apresenta o fator LS calculado para a Margem B do município de São 

Francisco. 

 

 

 
Figura 4 – Fator LS para o município de São Francisco. (Figure 8 - LS factor for the city of San 

Francisco). 

 

Perda de solo por erosão laminar 
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O nível máximo e mínimo de perdas de solo estimadas para a margem B do 

município de São Francisco está apresentado na Figura 5.  

 

 

 
Figura 5 – Perda Universal de solo (Figure 9 - Loss of soil Universal) em t ha-1 ano-1 

 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados da análise da erosividade das chuvas (R) na área de estudo, 

mostram que o valor médio anual encontrado variou aproximadamente de 2.300 MJ mm 

ha-1 ano-1 a 2.840 MJ mm ha-1 ano-1. Mata (2009), em estudo na bacia do rio Urucuia, 

localizada a oeste da área de interesse, a aproximadamente 30 a 50 km desta, encontrou 

a erosividade com valores de aproximadamente 6000 MJ mm ha-1 ano-1 a 7000 MJ mm 

ha-1 ano-1. Os valores de erosividade, de modo geral, apresentam estreita e direta relação 

com o aumento da intensidade e duração da precipitação (BERTOL, 1994). Como a 

área de estudo está situada na parte semiárida de MG as chuvas caracterizam-se por 

serem de altas intensidades em curtas durações (LOPES et. al.; 2011). Os valores de 

erosividade obtidos foram empregados na geração da carta de isoerodentes, onde as 

classes de erosividade estão representadas espacialmente. 

No entanto, o fator de erodibilidade (K) está diretamente relacionado ao tipo 

pedológico, uma vez que esse parâmetro é uma propriedade intrínseca de cada classe de 

solo (SILVA et. al., 2007). Observou-se na Margem B do Município a predominância 
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de terrenos arenosos com erodibilidade média variando aproximadamente de 0,015 t h 

MJ-1 mm-1 a 0,065 t h MJ-1 mm-1. Borges et. al. (2009) encontraram valores do fator K 

de e 0,014 t h MJ-1 mm-1 0,047 t h MJ-1 mm-1, na região semiárida da bacia do 

Carinhanha, localizada nas vizinhanças da área de estudo, cujas distâncias mínimas e 

máximas aproximadas variam de 20 a 200 km, respectivamente do ponto mais próximo 

e do mais distante, na região do médio São Francisco no Norte de Minas Gerais. 

Por outro lado, a área de estudo apresenta relevo plano predominando em quase 

toda a área, com classe de declive variando de 0% a 45% aproximadamente, sendo o 

intervalo de declividade entre de 0% a 3% o mais recorrente. O fator LS constitui um 

parâmetro de difícil avaliação tendo em vista a diversidade de situações topográficas e 

de manejo do local (LOPES et. al., 2011). Neste caso, o fator LS dos solos variou de 

aproximadamente 0 a 121,64 considerando que quase 98% da margem B do município 

de São Francisco possui fator LS inferior a 1. Mata (2009), estimando a perda universal 

dos solos para a bacia hidrográfica do Urucuia, localizada nas vizinhanças da área de 

estudo, identificou valores de LS variando de aproximadamente –5,96 a 3,30. 

Observou-se, neste trabalho, que o valor de LS possui valores mais elevados dentro e ao 

longo dos sistemas de drenagem, uma vez que o comprimento de vertente e a 

declividade são mais perceptíveis, do que no restante da área. Por outro lado, nas 

localidades onde as declividades são mais amenas, o valor de LS tende a ser mais baixo 

e constante. 

Assim, de acordo com os padrões de cobertura, uso e manejo dos solos 

praticados na área investigada atribuíram-se os respectivos valores do fator C, que 

podem ser encontrados em Araújo et. al. (2012), para cada classe.  Observa-se também 

que a classe (uso) predominante é a de atividade agrosilvopatoril correspondendo a 48% 

(720 km²) da área de estudo; seguida pelo Cerrado Impactado, a qual abrange 18% (275 

km²). A terceira e quarta classes foram, respectivamente, a de Outros, correspondendo a 

15% (220 km²) e Mata de Galeria, representa menos de 12%. A área de solo exposto 

representa 4% (61 km²) e as áreas de corpos d’água, representando 3% (20 km²) da área 

total de interesse.  

Por fim, pode se observar que a perda de solo, em praticamente 95% da área em 

questão apresenta valores abaixo de 1400 t ha-1 ano-1. E o restante da área de estudo 

apresentando níveis de perdas de solos entre 1400 t ha-1 ano-1 a 2800 t ha-1 ano-1, 

considerado baixo em comparação aos valores encontrados por Borges (2009) para 
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aquela região (na bacia hidrográfica do Carinhanha), sendo esta característica 

influenciada pelo relevo aproximadamente plano. As maiores perdas de solo estimadas 

estão nas linhas de drenagens das regiões degradadas. As perdas de solo na área em 

estudo se assemelham aos resultados observados por Mata (2009), que encontraram um 

potencial de variação média em torno de 0 t ha-1 ano-1 a 2.510 t ha-1 ano-1, em estudo da 

bacia hidrográfica do Urucuia, esta localizada nas vizinhanças da localidade de 

interesse. No entanto, Borges (2009), encontrou valores entre a 0 t ha-1 ano-1 a taxas 

superiores a 400 t ha-1 ano-1, avaliando a erosão do solo usando SIG na bacia do 

Carinhanha Ambas as bacias hidrográficas do Urucuia e Carinhanha estão localizadas 

nas vizinhanças da área de estudo.  

Na avaliação da probabilidade de ocorrência de perda de solo para a Margem B 

do Município de São Francisco, apenas 45% da área total foi classificada como de 

elevada (Muito alta e alta) possibilidade de ocorrência à erosão laminar, enquanto que 

55% foram enquadradas como de probabilidade moderada (média baixa e muito baixa). 

As chances de ocorrência de perda dos solos se mostrou associada aos tipos de usos 

praticados naquela localidade. Ou seja, as áreas com maior uso intensivo do solo, foram 

identificadas como “muito alta” a “alta” para a perda potencial provável de solos por 

erosão.  

 

5. CONCLUSÕES 

Com este estudo tornou se possível avaliar o potencial de perda universal de 

solos, além da identificação dos elementos que o influencia no município de São 

Francisco. Com isso, a aplicação da equação da perda universal de solos (USLE), 

associado ao sistema de informação geográfica (SIG) possibilitou a realização de uma 

análise espacial geral dos processos erosivos, fornecendo subsídios para a avaliação de 

possíveis danos ambientais. 

Sendo assim, sugere-se para a região onde está situada a localidade estudada a 

aplicação da USLE sob o ponto regional, buscando entender os efeitos ambientais num 

contexto mais amplo, inserido na bacia hidrográfica dos rios Jequitaí e Pacuí, no médio 

alto São Francisco (Norte de Minas Gerais). Por outro lado, recomenda-se a construção 

de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) completo para a região desta bacia 
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hidrográfica, buscando encontrar problemas e soluções para as áreas críticas aqui 

identificadas em decorrência dos processos erosivos. 

Claramente visualizadas, as regiões críticas, sob o ponto de vista da perda 

universal dos solos, da Margem B do município de São Francisco – Minas Gerais 

localizam-se nas proximidades dos sistemas de drenagem natural considerando-se, 

ainda, que as altas taxas de erosividade se concentram a noroeste desta localidade, e os 

elevados graus de erodibilidade estão aglomerados em toda a porção sul. Além disso, as 

maiores probabilidade de ocorrência de perda de solos estão nas regiões onde os seus 

usos são mais intensos, cujas principais práticas de degradação são constituídas pelas 

atividades agrosilvopastoris.  
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BÔNUS TECNOLÓGICO: A REDUÇÃO DE DESIGUALDADES SOCIAIS E 

REGIONAIS POR MEIO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA 

Gustavo Lemes de Queiroz1 

 

Resumo: O presente artigo trata acerca da relação entre a concessão de subsídios 

econômicos ligada à pesquisa e desenvolvimento para empresas e a redução de 

desigualdades sociais e regionais por meio da inovação no setor privado. A lei nº 13.243 

de janeiro de 2016, também conhecida como Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia 

e Inovação, que trouxe, dentre outras disposições, o Bônus Tecnológico como um novo 

instrumento jurídico que permite a subvenção econômica a pequenas e médias empresas 

para o pagamento de infraestruturas e serviços específicos voltados para a C, T & I. 

Apesar de carecer de regulamentação no Brasil, este instrumento foi baseado no 

conceito de innovation voucher em que, por vezes,  sua concessão pelo poder público é 

executada por via de programas que visam à solução de necessidades sociais ou 

regionais ao limitar a utilização do recurso para determinado fim. Este estudo objetiva 

demonstrar que haverá diferenças no impacto da sua aplicação na diminuição das 

desigualdades sociais a depender da maneira como este instrumento será regulamentado 

no Brasil. Portanto, mediante o exame das experiências internacionais e dos textos 

acadêmicos acerca deste tema, utiliza-se do contexto do estado de Minas Gerais para 

identificar as desigualdades que o Bônus Tecnológico poderia reduzir. 

Palavras-Chave: Bônus Tecnológico; Innovation Voucher; Legística; CT&I. 

Abstract: The following article is about the relationship between the concession of 

economic subsidies related to research and development to companies and the reduction 

of social and regional inequalities through the innovation of the private sector. The law 

n0 13.243 of January 2016, also known as New Legal Mark of Science, Technology and 

Innovation, which brought, among other dispositions, the Technological Bonus as a new 

juridical instrument, allowing economic subvention to small and medium companies to 

the payment of infrastructure and specific services directed to S, T and I. Although it 

lacks regulation in Brazil, this instrument was based on the concept of innovation 

voucher whereby, sometimes, its concession from public authorities is executed via 

programs that aim the solution of the social or regional needs by limiting the utilization 

of the resource to a certain purpose. This study intends to demonstrate that will have 

differences on the impact of its application on the decrease of social inequalities 

depending on the way this instrument will be regulated in Brazil. Therefore, through the 

exam of international experiences and academic texts about this theme, one can utilize 

the context of the state of Minas Gerais to identify the inequalities that the 

Technological Bonus could reduce. 

Keywords: Bônus Tecnológico; Innovation Voucher; Legistic; Science, Tecnology & 

Innovation. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos dois anos diversas alterações têm sido feitas no arcabouço jurídico 

nacional para tentar adequá-lo às necessidades e peculiaridades atuais dos atores que 

atuam em Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I ) no Brasil. A Emenda Constitucional 

nº 85, incluída na Constituição da República em fevereiro de 2015, introduziu os termos 

“tecnologia, pesquisa e inovação” dentre as categorias nas quais é de competência 

comum dos entes da federação a garantia do acesso2.  Em consonância, em janeiro de 

2016 entrou em vigor a lei nº 13.243 que alterou estrategicamente diversas leis com o 

intuito de adaptar o sistema nacional de C,T&I, como a lei de licitações3, a lei do regime 

diferenciado de contratações públicas4, a lei de contratação temporária5, o Estatuto do 

Estrangeiro6, a lei sobre o imposto de imposto de importação7, a lei que dispõe acerca 

dos incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo8, 

dentre outras. 

Por ser tão recente e trazer tantas inovações para um contexto extremamente 

complexo e no qual se envolvem diversos interesses e fatores, a difusão e o impacto 

desta lei no Brasil ainda estão acontecendo, restando aos Estados e Municípios a 

adaptação de suas leis, bem como a integração das normas internas dos órgãos, 

universidades, institutos e outros atores. Neste sentido, até o presente momento nenhum 

estado aprovou sua adaptação para entrar em harmonia com este novo marco federal. 

No contexto do estado de Minas Gerais, muito tem se discutido acerca deste 

tema e de como o estado irá se adaptar aos novos mandamentos e princípios. Desta 

maneira, este estudo se situa em um momento de plena concepção e regulamentação de 

diversos termos, instrumentos e princípios, objetivando tornar-se um artigo que assista à 

uma concreção o mais efetiva possível dos princípios constitucionais e da lei nº13.243. 

Dentre as inovações trazidas por esta lei, o Bônus Tecnológico é uma das quais 

carece de regulamentação. Baseada em um instrumento jurídico já utilizado por outros 
                                                      
2 Art. 24 da CR/1988 
3 Lei nº8.666/1993 
4 Lei nº12.462/2011 
5 Lei nº8.958/1994 
6 Lei nº6.815/1980 
7 Lei nº8.032/1990 
8 Lei n°10.973/2004 
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países, o innovation voucher, tem como objetivo estimular um maior contato entre as 

micro, pequenas e médias empresas e as instituições de inovação tecnológica, 

incentivando o desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro destas empresas. 

Entretanto, para além deste objetivo, muitos países têm executado programas que 

vinculam o innovation voucher à resolução de problemas sociais e ao incentivo do 

desenvolvimento regional. Ou seja, este instrumento tem o potencial de não apenas 

reduzir a desigualdade entre as empresas de grande porte em relação às microempresas 

e às de pequeno e médio porte, mas também a desigualdade social, servindo como 

instrumento de fomento ao desenvolvimento de tecnologias, serviços e produtos de 

maneira direcionada. 

Portanto, trataremos acerca dos conceitos de Innovation Voucher e Bônus 

Tecnológico, correlacionando-os; traremos as experiências internacionais de países que 

tenham implementado programas com um dos objetivos sendo o de reduzir 

desigualdades regionais ou sociais, por fim, analisaremos o contexto jurídico e social de 

Minas Gerais para pensarmos quais são os gargalos para uma regulamentação que 

permita explorar profundamente o uso deste instrumento jurídico. 

2.  BÔNUS TECNOLÓGICO 

Como previamente mencionado, o modelo deste instrumento jurídico de 

incentivo a empresas foi baseado em um conceito internacional que se chama 

innovation voucher. Dentre os diferentes programas de cada um dos países, chegou-se 

ao seguinte conceito geral, oferecido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE): 

Pequenas linhas de crédito fornecidas pelos governos às pequenas e médias 

empresas para adquirir serviços de prestadores de conhecimentos públicos 

com vista à introdução de inovações (novos produtos, processos ou serviços) 

nas suas operações comerciais.9 

Utilizado pela primeira vez em 1998, em Limburgo (Holanda), o innovation 

voucher chega apenas agora no Brasil, após 20 anos de utilização internacional. Sendo 

uma das inovações da lei nº13.243, encontra-se previsto no IV do §2º de seu art. 19, em 

que a definição dada na lei é:  

Bônus Tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e 

médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da 

administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de 

                                                      
9 Tradução nossa. 
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infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de 

serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando 

esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos de 

regulamento. 

 

Deste modo, para compreendermos melhor do que se trata este instrumento nos 

moldes em que foi definido pela legislação brasileira, cabe aqui a análise detalhada de 

cada um dos termos que o compõe.  

Subvenção  

A subvenção, termo definido pela lei nº4.320/64, seria a transferência destinada 

a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, dividindo-se em subvenções 

sociais e subvenções econômicas. As sociais seriam aquelas destinadas a instituições 

públicas ou privadas que possuam caráter assistencial ou cultural, sem finalidade 

lucrativa.  

Enquanto isso, a subvenção econômica seria a que se destina a empresas 

públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoral. Contudo, este 

último tipo de subvenção só pode ser concedido a empresas com fins lucrativos quando 

for expressamente autorizado por lei, como é o caso da lei 10.973/04, em seu art. 19, 

§2º. 

Microempresa e empresa de pequeno e médio porte 

O termo microempresa e empresa de pequeno e médio porte encontram alguns 

desafios de definição uma vez que o Brasil não possui nenhuma conceituação legal para 

tratar das empresas de médio porte. A lei complementar nº123/2006 define10 

microempresa e empresa de pequeno porte como a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que, no caso 

da microempresa, obtenha receita bruta igual ou inferior a trezentos e sessenta mil reais 

e, no caso da empresa de pequeno porte, aufira receita bruta superior à da microempresa 

e menor ou igual a quatro milhões e oitocentos mil reais.  

Em regulação normativa11 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, que, dentre outros assuntos, trata acerca do enquadramento nos valores, 

                                                      
10 Os valores da receita bruta anual que se pode atingir para encontrar-se definido como empresa de 

pequeno porte ou microempresa vem sendo alterado desde 2006, tendendo a aumentar o seu limite, como 

demonstram as Leis Complementares nº139 e nº155. 
11 Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 2006. Disponível em: < 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_222_2006_COMP.pdf/c17dd92f-b013-4a94-

b20e-bbbcc4f89b0b>.  
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descontos e isenções da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, a empresa de 

médio porte é dividida em dois grupos, podendo ser aquela com faturamento bruto 

anual inferior ou igual a seis milhões de reais, ou inferior ou igual ao valor de vinte 

milhões de reais. Já o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE - classificou o porte das empresas tendo como critério o número de 

empregados e o setor da atividade econômica, como demonstra a tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Classificação dos estabelecimentos de segundo porte. Fonte: SEBRAE-NA/ Dieese. 

 

Dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública 

Os recursos para serem utilizados na concessão dos Bônus Tecnológicos devem 

advir de previsão nos orçamentos públicos dos órgãos ou entidades concessoras. Dessa 

maneira, os órgãos e entidades seriam os agentes da administração pública, direta e 

indireta, respectivamente. Possuindo como diferença o fato de que as entidades possuem 

uma maior autonomia patrimonial tendo em vista que, diferentemente dos órgãos, são 

dotadas de personalidade jurídica. 

 Compartilhamento e uso de infraestrutura 

A lei nº13.243 se refere em seu texto apenas ao compartilhamento de 

infraestrutura de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) públicas, cujo de como isso 

seria realizado seria instituído pela própria ICT por meio de sua política de inovação. 

Através do compartilhamento de infraestruturas, outras ICT’s e empresas podem fazer 

uso dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais, recursos humanos, capital 

intelectual e instalações. 

Este instrumento de colaboração deve ser realizado por meio de contrato ou 

convênio, possuindo prazo determinado e prevendo contrapartida financeira ou não-

financeira, como prevê o art. 4º da lei nº10.973/04. 
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Serviços tecnológicos especializados 

Embora sem definição legal específica, os serviços tecnológicos especializados, 

seriam aqueles serviços dos quais se demanda um alto nível de tecnologia e 

conhecimento, típico de profissionais especialistas. Desta maneira, por exemplo, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), já oferece esse tipo de serviço, 

focando principalmente naqueles necessários para as atividades nucleares: 

As tecnologias oriundas das atividades de P&D são disponibilizadas pela 

CNEN na forma de produtos e serviços específicos. Os serviços tecnológicos, 

na sua maioria, estão relacionados às áreas de radioproteção, dosimetria, 

metrologia das radiações ionizantes, irradiação, análises e ensaios diversos, 

com aplicação nos mais diversos segmentos do setor produtivo: nuclear, 

saúde, mineral, siderúrgico, elétrico, petróleo e gás, etc. 

Um termo com significado semelhante seria o de Knowledge Intensive Services 

(KIS), utilizado nos esquemas de concessão de innovation, que se baseia na prestação de 

serviços com alto nível de instrução, como serviços de pesquisa e desenvolvimento, 

testes, prototipagem, serviços de engenharia e etc. (SALA et al., 2015). 

Transferência de tecnologia 

Segundo o art. 6º da Lei 10.973/04, a transferência de tecnologia é um tipo de 

contrato realizado com uma ICT no qual se outorga direito de uso ou de exploração da 

criação desenvolvida por ela, seja isoladamente ou em parceria. Os contratos com 

cláusula de exclusividade, no entanto, devem vir precedidos da publicação da oferta da 

tecnologia no site da ICT, exceto nos casos em que a tecnologia tenha sido desenvolvida 

em parceria com a empresa parte do contrato. 

3. PROGRAMAS DE INNOVATION VOUCHER 

O innovation voucher é um instrumento que foi desenhado para atender à 

necessidade de estimular um maior contato entre as microempresas e empresas de 

pequeno e médio porte junto a outros atores inovadores, como as universidades e 

centros de pesquisa. Isto se dá porque estas empresas podem se beneficiar mais do 

compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa por geralmente não possuírem a 

capacidade de montar a infraestrutura tecnológica necessária para o desenvolvimento da 

tecnologia que buscam ou por terem uma atividade de inovação que é tão descontínua 

que não justificaria uma estrutura interna constante de pesquisa e desenvolvimento 

(SALA et al., 2015). 
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Dessa maneira, a implementação do innovation voucher tem dois grandes 

impactos (MATATKOVA e STEJSKAL, 2012), que seria o estímulo de inovações que 

não aconteceriam nas micro, pequenas e médias empresas caso não houvesse o 

incentivo e o engajamento dos pesquisadores públicos junto a essas empresas quando 

sua tendência seria atuar com as de grande porte e industriais ou seria não atuar de 

nenhum modo com o setor privado. 

Uma vez que, no Brasil, estas empresas de menor porte demandam por preços 

mais acessíveis na pesquisa ou desconhecem por completo os meios de atuação junto às 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) (PEDRO-SILVA, 2007), os esquemas 

internacionais de innovation voucher são grandes modelos para a solução deste 

problema em nosso país.  

Assim, tendo em vista o recorte que este artigo se propõe, foram reunidos alguns 

exemplos de programas12 de concessão de innovation voucher que se baseavam na 

redução de desigualdades regionais ou sociais. Entretanto, apesar de não estimularem a 

redução de desigualdades, outras experiências são extremamente interessantes, como a 

da Escócia, em que o programa Scottish Digital Voucher Scheme13, cujo subsídio era 

utilizado majoritariamente para serviços de treinamento do empreendedor e do seu 

corpo de funcionários. Também gostaríamos de destacar o programa alemão, no qual os 

vouchers são alocados de modo aleatório, como uma loteria, onde foi possível que as 

empresas unissem seus subsídios para, juntas, adquirirem um serviço com custo 

superior ao voucher individual (CORNET et al., 2006). 

Espanha 

No que diz respeito à Espanha traremos aqui dois esquemas de concessão de 

innovation voucher, um da região de Estremadura e outro da região de Múrcia, que 

foram implementados nos anos de 2014 e 2013, respectivamente. 

O esquema da região de Estremadura14, comunidade autônoma da Espanha, se 

chama EXTREME@TIC, que alocou cerca de trezentos vouchers dentre mais de 

seiscentos pedidos realizados. Cada um de seus vouchers tinham o valor de cinco mil 

euros, que se voltavam para a construção de inovações do conteúdo virtual das 

                                                      
12 Para ver mais, acesse: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/ict-innovation-vouchers-action-1> 
13 Para ver mais, acesse: <https://apply.cyberessentials.online/digital-scotland-voucher-scheme/> 
14 Para ver mais, acesse: <http://www.fundecyt.es/> 
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empresas, como compras online, acessibilidade nas lojas e criação de ferramentas 

virtuais. 

Na região de Múrcia15, também comunidade autônoma da Espanha, o programa 

se chamava CHEQUETIC, que distribuiu aproximadamente cinquenta vouchers em um 

espectro de cerca de quinhentas inscrições. Voltado para os mesmos serviços do 

esquema anterior, este cobria apenas 75% do valor do serviço, sendo que a empresa 

entraria com os outros 25% restantes.  

Vale ressaltar que ambos os esquemas possuíam como característica o fato de 

que permitiam que pequenas e médias empresas da própria região gastassem seus 

vouchers com Institutos de Pesquisa regionais ou não, incluindo internacionais. 

Itália 

Como exemplo de programas que aplicam o innovation voucher regionalmente 

encontramos o da região das Marcas, que se divide em quatro programas cuja única 

diferença é o valor subsidiado, variando de quatro mil e quinhentos a cinquenta mil 

euros. A grande característica deste programa é que os projetos inscritos devem ter 

relação com o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias inovadoras voltadas 

para a população idosa. 

Somando os 4 esquemas foram alocados cerca de trinta vouchers contando com 

cerca de noventa empresas e instituições nas parcerias. Estas parcerias poderiam ser 

realizadas com o gasto do voucher em ICTs de outros países, sendo considerado 

positivo na hora da avaliação do projeto caso este previsse o contato com instituições 

estrangeiras. 

Já na região italiana da Lombardia o programa do ano de 2003 proveu mais de 

90 vouchers de três categorias: (1) integral, de três mil e quinhentos euros; (2) 75% 

financiada, de dez mil euros; e, (3) 50% financiada, de cinquenta mil euros. Os serviços 

oferecidos eram o de prototipagem, testes e análises de engenharia. 

Irlanda 

                                                      
15 Para ver mais, acesse: <http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/innovacion-empresarial> 



42 

 

Na Irlanda o programa de concessão do subsídio é nacional16, no entanto, 

dividiu-se o país em 4 regiões de modo que as empresas elegíveis entrassem em contato 

com os institutos de acordo com sua região. Neste programa são excluídas as pequenas 

e médias empresas do setor agrícola, bem como as voltadas para caridade ou as estatais. 

Desse modo, existem dois tipos de vouchers para os quais as empresas elegíveis 

podem candidatar-se (1) Inscrição Padrão17 e (2) Inscrições Aceleradas de 

Cofinanciamento 50-50. No primeiro tipo de inscrição, as empresas podem obter um 

voucher de cinco mil euros e devem enviar os seus projetos apenas nos períodos abertos 

para inscrição. Enquanto isso, no segundo tipo as empresas podem enviar um pedido a 

qualquer momento, prevendo um investimento em que o voucher contribuirá apenas 

com 50% do valor no limite de cinco mil euros. As inscrições aceleradas de 

cofinanciamento 50-50 funcionam deste modo para permitir que sejam realizados 

aqueles projetos cujo tempo para entrada no mercado seja crítico. 

 

4.  CONTEXTUALIZANDO MINAS GERAIS 

O estado de Minas Gerais, segundo as estimativas do IBGE de 2017, é o 

segundo estado mais populoso do Brasil, superado apenas pelo estado de São Paulo. 

Conta com o maior número de municípios (853) e é o quarto maior estado da federação. 

Dotado de distintos tipos de constituições geográfico-sociais, Minas Gerais consolidou 

sua divisão regional do trabalho a partir do século XIX, embora desde o século XVIII 

houvesse um movimento de diferenciação do desenvolvimento econômico (PAIVA e 

GODOY, 2002). E, segundo Amaral et al. (2006) o processo de regionalização deste 

estado não contribuiu para o agrupamento de municípios com características 

semelhantes, mas sim para uma separação de acordo com o seu desenvolvimento. Desta 

maneira: 

(...) ao longo dos últimos quarenta anos da economia mineira, período 

marcado por fortes mudanças estruturais de sua base produtiva, manteve-se a 

característica histórica da extrema desigualdade de seu desenvolvimento. 

(AMARAL et al., 2006, p. 22) 

Nos últimos anos os dados também demonstram a existência de uma grande 

desigualdade regional em relação à participação de cada uma das regiões no Produto 

                                                      
16 Para ver mais, acesse: < https://www.enterprise-ireland.com/en/research-innovation/companies/ 

collaborate-with-companies-research-institutes/innovation-voucher.shortcut.html> 
17 No original: Standart Application  
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Interno Bruto do estado em 2009, bem como no Índice de Desenvolvimento Humano de 

cada um de seus municípios em 2010, como demonstram as figuras 2 e 3. 

 

Figura 2: Participação do PIB de MG por região. Fontes: IBGE, Coordenação de Contas Nacionais – 

Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. 

Figura 3: IDH de MG. Fonte: Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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A Constituição da República de 198818 e a Constituição do Estado de Minas 

Gerais19 possuem como princípios a redução das desigualdades sociais e regionais, e, 

assim como elas, o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação traz 

alterações que buscam dar maior densidade a estes princípios, estabelecendo na lei 

nº10.973/04 que um dos princípios do estímulo à ciência, tecnologia e inovação será a 

redução das desigualdades regionais. 

O tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte 

também encontra respaldo constitucional20, pois o poder constituinte pretendeu mais do 

que o desenvolvimento econômico, mas também social e humano (CARVALHO 

SILVA, 2013, p. 164). Desta forma, foi também abarcado pela constituição mineira: 

Art. 233 – O Estado adotará instrumentos para: 

(...) 

V – apoio à pequena e à microempresa; 

(...) 

§ 1º – O Estado dispensará tratamento jurídico diferenciado à microempresa e 

à empresa de pequeno porte, assim definidas em lei, com a simplificação de 

suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou com a eliminação 

ou a redução destas por meio de lei. 

Na atual legislação do estado de Minas Gerais, no que concerne à inovação, o 

tratamento diferenciado a estas empresas também já é realidade, como indicam os 

seguintes artigos da lei estadual nº 20.826/2013: 

Art. 33. O Poder Executivo estabelecerá condições diferenciadas de acesso a 

programas e ações governamentais aos empresários que comprovem 

capacitação gerencial, mediante regulamentação específica. 

Art. 34. Para a execução dos objetivos evidenciados neste Capítulo, a 

administração pública possibilitará e facilitará, na forma que dispuser o 

regulamento, às microempresas e empresas de pequeno porte recorrer às 

ações dos agentes de integração empresa-escola, em especial aqueles 

reconhecidos como entidades beneficentes de assistência social. 

No que diz respeito às políticas públicas, o estado possui o SIMI (Sistema 

Mineiro de Inovação) que, segundo o Decreto nº 44.418/2006, “tem por finalidade 

promover convergência de ações governamentais, empresariais, acadêmicas de pesquisa 

e tecnologia para, de forma cooperada, desenvolver a inovação no Estado de Minas 

Gerais”. E, tendo em vista a proporção do estado, Minas Gerais possui um grande 

número de atores envolvidos em inovação como, por exemplo, cerca de trezentas 

instituições de ensino superior21, dezenove gestoras cadastradas na Fundação de 

                                                      
18 Em seus artigos 3º, III; 43, caput; 165, §7º; e, 170, VII. 
19 Em seus artigos 2º, XII; 41, II; 157, §3º; e, 231, V. 
20 Dentre outros, em seu art. 179. 
21 Fonte: Mapa do Ensino Superior 2016. Disponível em: <http://www.semesp.org.br/site/pesquisas/ 



45 

 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e mais de mil e 

quatrocentas instituições, dentre universidades, institutos de pesquisa e empresas, cujas 

atividades são vinculadas ao financiamento da FAPEMIG. Contudo, semelhante 

desigualdade se encontra na distribuição destes atores dentre as regiões do estado, 

havendo grande concentração ao sul de MG em função da ausência nas regiões mais ao 

norte. 

Tendo em vista que se trata de um Estado com uma grande desigualdade 

regional, para Santos e Pales (2012) a atuação do governo junto ao setor privado deve se 

dar para evitar que uma ação voltada apenas para a dinâmica do mercado resulte em um 

“ciclo de exploração predatória” das regiões menos desenvolvidas do estado de Minas 

Gerais, como indica o segundo trecho: 

(...) além da federação, temos em Minas o Governo do Estado para fomentar 

o desenvolvimento nessas regiões periféricas. A junção de recursos políticos, 

interesses do empresariado e participação cívica é fundamental para minorar 

os efeitos do desenvolvimento capitalista de acordo com a dinâmica do 

mercado (SANTOS e PALES, 2012, p. 21). 

Em função disso, devem ser consideradas as especificidades das regiões, como o 

agronegócio no Triângulo Mineiro, a agropecuária no Noroeste de Minas ou a 

especialização no setor siderúrgico do Vale do Aço. Entretanto, ao se pensar o 

desenvolvimento regional, peculiaridades sociais também devem ser analisadas, como 

as altas taxas de atividade e ocupação da região Sudoeste (AMARAL et al., 2006) e o 

fato de que na região Central encontra-se o maior número de favelas (SANTOS e 

PALES, 2012). Ambos os contextos devem ser estudados e colocados em pauta uma 

vez que as estruturas produtivas, sociais, institucionais e humanas se influenciam 

concomitantemente. 

5. REGULAMENTAÇÃO 

Considerando-se que a lei previu que o Bônus Tecnológico funcionaria nos 

termos de regulamento que, segundo o art. 84, IV, da Constituição da República de 

1988, é atividade de competência privativa do Presidente da República, ainda não é 

possível analisar a norma brasileira que institui como funcionaria a concessão de Bônus 

Tecnológico. Isto posto, cabe analisar quais são os entraves e estímulos para um 

                                                                                                                                                            
mapa-do-ensino-superior-2016> 
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instrumento jurídico que seja capaz de beneficiar as microempresas e empresas de 

pequeno e médio porte e reduzir desigualdades regionais. 

Posto que os termos necessitam de uma interpretação mais definida para que o 

texto da lei possa se tornar eficaz, primeiramente, é essencial estabelecer o conceito de 

empresa de médio porte que será utilizado na implementação do Bônus, bem como o de 

serviços tecnológicos especializados. Sendo que, este último não deve ter uma definição 

muito estrita dado que, em uma fase inicial, a abrangência dos serviços ajudaria a 

identificar aqueles que as micro, pequenas e médias empresas mais necessitam, uma vez 

que seriam aqueles que elas mais buscariam (CORNET et al., 2006). 

No estudo de Sala et al. (2015) foram identificados diversos resultados que 

indicam como tornar um programa de concessão de innovation voucher mais efetivo, 

contudo, eles trazem dados sobre o valor do voucher, restrições para empresas elegíveis 

que já tenham alguma atuação junto às instituições de pesquisa, dentre outros, que 

seriam mais relevantes para a definição dos programas em si, não do regulamento do 

instrumento jurídico. Isso porque as normas dos programas possuem uma menor rigidez 

normativa, podendo ser alterados mais facilmente que um regulamento de competência 

privativa do Presidente da República, caso venha a se detectar dificuldades na 

implementação eficaz do Bônus Tecnológico. 

Sendo assim, o regulamento deve prever regras gerais para a definição dos 

programas de Bônus Tecnológico, não suas minúcias específicas, que definitivamente 

se alterarão de acordo com seus contextos socioeconômicos. Assim, deverá se dedicar à 

definição das entidades competentes para emissão do Bônus, dos critérios para ser uma 

instituição prestadora do serviço, de como se dará o repasse de recursos entre as 

instituições e do acompanhamento e fiscalização da utilização dos Bônus. 

Por fim, tendo em vista que é possível precisar o impacto do Bônus Tecnológico 

a partir dos dados extraídos das experiências após a sua implementação, cujo 

recolhimento de informações deve ser previsto, recomenda-se editar um artigo que 

determine um limite de tempo no qual a lei deverá ser revisada, para que se constate se 

está atingindo seus objetivos a partir de seus efeitos. Isso decorre da necessidade de 

verificar sua eficácia antes de editá-la definitivamente (DELLEY, 2004). 

Nesse sentido, para que se possua construir uma base concreta de dados para a 

revisão da lei e dos programas, também é necessário que se pense na estabilidade da 

operação dos esquemas, que é um dos três fatores elencados para potencializar a 



47 

 

eficiência dos innovation vouchers por Dermol e Širok (2009), sendo os outros dois o 

estabelecimento de um contato de qualidade com os beneficiários e focar no bom 

funcionamento no sistema de apoio a eles. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao perceber que o Bônus Tecnológico é um instrumento capaz de reduzir 

desigualdades seja por destinar-se a um grupo que se encontra em desvantagem em sua 

capacidade de entrar no mercado (microempresas e empresas de pequeno e médio porte) 

ou por realizar-se majoritariamente por meio de programas, que levam em consideração 

contextos regionais, sociais e econômicos, identifica-se a consonância com os princípios 

constitucionais do tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno 

porte e ao da redução de desigualdades regionais e sociais. Consequentemente, 

evidencia a potencialidade do uso deste instrumento em um estado brasileiro que 

converge em si uma alta proporção de população, território, atores de ciência, inovação 

e tecnologia e desigualdades regionais de fundo socioeconômico. 

Haja vista que os programas de concessão de innovation voucher geralmente 

possuem tempo de duração ou envio de propostas delimitado, entendemos que se tratam 

de programas cuja definição pode ser alterada na medida em que são implementados, 

buscando aperfeiçoar sua eficiência e adaptar-se aos novos contextos que lhe aparecem.  

Desta maneira, concluímos que a regulamentação federal que o Bônus 

Tecnológico sofrerá deverá limitar-se à edição de normas gerais para a concretização 

desse programa, destinando-se a esclarecer os termos e temas que se encontram em um 

grau de incerteza que impede a concretização do instrumento jurídico. 

Portanto, este instrumento poderia ser utilizado no estado de Minas Gerais de 

modo a gerar serviços, produtos e tecnologias inovadoras demandados pelos setores 

econômicos regionais, como o agronegócio, a pecuária e a indústria siderúrgica, quanto 

a atender a necessidade de inovação em campos que não seriam empreendidos sem o 

estímulo estatal, como em favelas, junto à população ribeirinha, quilombola, idosa ou 

com deficiência, bem como na assistência às situações de calamidade pública, como o 

desastre ambiental em decorrência do rompimento da barragem de Mariana ou as crises 

hídricas que todos os anos afetam tantos municípios mineiros. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A MEDIAÇÃO ENTRE ESTADO E SOCIEDADE 

CIVIL NA DEMOCRACIA BURGUESA 

Alecilda Aparecida Alves Oliveira1 

Resumo: Um dos maiores desafios do estudo sobre a democracia é compreender as 

mediações entre Estado e sociedade civil. Neste trabalho, são analisadas, sob o prisma 

do paradigma marxista, as categorias – e a forma como se relacionam – de Estado, 

sociedade civil e democracia na teoria política contemporânea. O escopo teórico parte 

do pressuposto segundo o qual as conquistas sociais adquiridas por meio da participação 

são resultantes de conflitos e interações entre as instituições da sociedade civil e o 

Estado. Buscou-se, neste sentido, uma reflexão crítica a fim de compreender o Estado 

como uma instituição permeável pelas relações e conflitos de interesses presentes 

também na sociedade, diferenciando-se da leitura de que o mesmo é uma instituição 

neutra, acima dos interesses das classes sociais. Para tanto, foi feita uma revisão 

bibliográfica sobre o Estado moderno em busca de contribuições acerca da participação 

social na democracia burguesa.  A análise realizada abarca as concepções sobre o papel 

do Estado, a relação entre Estado e sociedade civil, a partir da categoria Estado 

Ampliado, e também os instrumentos de uma concepção contra hegemônica de 

democracia (representativa) burguesa.  

Palavras-chave: Democracia; Estado Democrático; Sociedade Civil.  

Abstract: One of the major challenges of the study on democracy is to understand the 

mediations between state and civil society. In this work, the categories - and the way they relate 

- of the state, civil society and democracy in contemporary political theory are analyzed from 

the perspective of the Marxist paradigm. The theoretical scope is based on the assumption that 

the social gains achieved through participation are the result of conflicts and interactions 

between the institutions of civil society and the State. In this sense, a critical reflection was 

sought in order to understand the State as an institution permeable by the relations and conflicts 

of interests present also in society, differing from the reading that it is a neutral institution, 

above the interests of classes social policies. For this, a bibliographical review was made on the 

modern State in search of contributions about social participation in bourgeois democracy. The 

analysis includes conceptions about the role of the State, the relationship between State and civil 

society, from the Extended State category, as well as the instruments of a counter-hegemonic 

conception of (representative) bourgeois democracy. 

Keywords: Democracy; Democratic State; Civil society. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Parte dos desafios do estudo e análise da democracia é a compreensão da relação 

entre Estado e sociedade civil. Prevalece entre muitas leituras o entendimento de que o 

Estado é uma instituição neutra, opaca e acima dos interesses das classes sociais. Ao 

contrário desta leitura, busca-se aqui uma reflexão crítica a fim de compreender o 

Estado como uma instituição porosa, permeável pelas relações e conflitos de interesses 

presentes também na sociedade.   

De acordo com Motta (2009), desde os anos 2000 tem se observado uma 

revitalização da teoria de Estado e suas vertentes. Esta teoria viveu seu momento de 

crise, na passagem dos anos 1980 para 1990, perdendo espaço na academia não apenas 

para o pensamento conservador, mas também entre o próprio pensamento progressista e 

de esquerda, antimarxista. A única a conseguir esquivar-se foi a corrente (não marxista) 

neoinstitucionalista.  Em meio a isso, algumas correntes de pensamento marxista 

perderam espaço por completo, praticamente desaparecendo do debate intelectual ou 

sendo marginalizadas e alvo de duras críticas (MOTTA, 2009).  

  Este trabalho buscará esmiuçar a noção de Estado, compreendendo-o 

como uma expressão das relações de classes. Com este objetivo, retiram-se deste 

percurso outras teorias do Estado que não estejam abarcadas no escopo teórico marxista. 

O foco aqui será a análise dos conceitos – e da forma como se relacionam – de Estado, 

sociedade civil e democracia na teoria política.  

A finalidade aqui não é necessariamente debater as diferenças entre as correntes 

da teoria marxista do Estado, mas apresentar as definições estabelecidas por algumas 

delas acerca do Estado moderno e as suas contribuições para possíveis leituras acerca da 

participação social na democracia burguesa.  

 O Estado como expressão da luta de classes  

Apesar de não haver uma teoria do Estado completa e sistematizada por Karl 

Marx é muito importante se ater às suas contribuições, uma vez que elas são o ponto de 

partida para a teoria marxista do Estado, constituída pelas interpretações vindouras. 

Miliband (1981) nos alerta para o fato de que, como outros aspectos da obra de Marx, as 

suas formulações sobre o Estado tem sido vistas sob o prisma de interpretações, que 
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ainda constitutivas da teoria marxista do Estado, cristalizadas e que acabam por vezes 

desfigurando ou simplificando um corpo de ideias extremamente complexo. Daí a 

necessidade de se reportar àquilo que foi escrito por Marx.  

O primeiro aspecto a ser mencionado é o de que a formulação de Marx é 

totalmente diferente da concepção de Hegel (do Estado “racional”), para o qual o Estado 

é eterno, a-histórico e está acima da sociedade. Marx reconhece as formas do Estado 

como resultantes de um determinado contexto histórico, das relações materiais 

socialmente construídas. O Estado é moldado pela sociedade que, por sua vez, é 

expressão do modo de produção dominante.  

A estrutura social, as formas de consciência humana e o Estado, de acordo com 

Marx, tinham como base as condições materiais. Isto significa dizer que as relações 

sociais são produto do modo de produzir, distribuir e consumir de uma sociedade. Para 

Marx (1983 apud CARNOY, 1988), “(...) não é a consciência dos homens que 

determina sua forma de ser, mas, ao contrário, é sua forma de ser social que determina 

sua consciência”. E com o Estado não seria diferente.  

O Estado, para Marx, também seria uma manifestação das relações de produção 

e não do conjunto das “vontades humanas”. Marx afirma que,  

As relações jurídicas assim como as formas do Estado não podem ser 

tomadas por si mesmas nem do chamado desenvolvimento geral da 

mente humana, mas têm suas raízes nas condições materiais de vida, 

em sua totalidade, relações estas que Hegel (...) combinava sob o 

nome de "sociedade civil". Cheguei também a conclusão de que a 

anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política. 

Na produção social de sua vida, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, e independentes de sua vontade, relações 

de produção que correspondem a um grau determinado de 

desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A soma total 

dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 

jurídica e política e à qual correspondem formas definidas de 

consciência social. O modo de produção da vida material condiciona, 

de forma geral, o processo de vida social, político e intelectual. (Marx-

Engels, Ática, 1983, 232-33 apud CARNOY, 1988, p. 66).  

A forma como o Estado se apresenta na atualidade é uma manifestação 

específica da sociedade capitalista. Ou seja, esta forma de organização política não é 
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encontrada em sociedades precedentes. Marx e Engels, em A Ideologia Alemã 

explicitam a relação do Estado com a sociedade burguesa. Segundo eles, a condição de 

classe, e não mais estamento, força a burguesia a organizar-se em âmbito nacional de 

modo a dar uma forma geral aos seus interesses. O Estado é, de acordo com Marx e 

Engels, “nada mais do que uma forma de organização que os burgueses necessariamente 

adotam para fins tanto internos como externos, para a garantia mútua de suas 

propriedades e interesses” (MARX e ENGELS, 1939, p. 59 apud MILIBAND, 1981). 

Com isto, Marx também se opõe à ideia, defendida por Hegel, de que o Estado 

representa o bem-comum. Ao contrário, o Estado é a expressão política da estrutura de 

classes inerente à produção, é um instrumento para a dominação de classes. Este 

fundamento, como bem lembra-nos Carnoy (1988), se contrapõe também à visão do 

Estado defendida por Hobbes, Locke e Rousseau. Para estes, o Estado estaria acima dos 

interesses particulares de uma determinada classe e seria a representação da 

“coletividade social”.   

 A origem do Estado também foi fundamentada por Engels, em Origem da 

Família, da Propriedade Privada e do Estado (1844). De acordo com ele, o Estado 

surge da necessidade de conter os antagonismos de classe, mediando os conflitos sociais 

entre os diferentes interesses econômicos. É uma tentativa de “manter a ordem”, sem 

deixar de reproduzir os interesses econômicos da burguesia. 

Para Engels, 

O Estado não é, pois, de forma alguma, um poder imposto à sociedade 

de fora para dentro; (...) É antes, um produto da sociedade num 

determinado estágio de desenvolvimento; é a revelação de que essa 

sociedade se envolveu numa irremediável contradição consigo mesma 

e que está dividida em antagonismos irreconciliáveis que não 

consegue exorcizar. No entanto, a fim de que esses antagonismos, 

essas classes com interesses econômicos conflitantes não se 

consumam e não afundem a sociedade numa luta infrutífera, um 

poder, aparentemente acima da sociedade, tem-se tornado necessário 

para moderar o conflito e mantê-lo dentro dos limites da "ordem". 

(Engels, 1981, 195-96 apud Carnoy, 1988, 69-70). 

Nas sociedades pré-capitalistas não havia uma divisão estrutural entre a 

dominação econômica e a dominação política. Na prática isto significa dizer que, na 

sociedade capitalista, “o burguês não é necessariamente o agente estatal” (MASCARO, 

2013, p.18).  A separação do político em uma instância específica não ocorre por acaso. 
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De acordo com Mascaro (2013, p. 18-19), “o Estado (...) se revela como um aparato 

necessário à reprodução capitalista”, assegurando a existência de mecanismos de 

intermediação na relação entre as classes sociais, trabalhadores e burguesia.  

Nesta linha, Mascaro nos alerta para o fato de que o Estado não deve ser 

compreendido como “um aparato neutro à disposição da burguesia”, mas como um 

aparato político por um lado estranho a estes e, por outro, “necessário de sua 

constituição e reprodução de suas relações sociais” (MASCARO, 2013, p.18-19). Esta 

compreensão é importante uma vez que as visões tradicionais “acusam o Estado de ter 

um caráter burguês porque o domínio de suas instituições está supostamente sendo feito 

por agentes e interesses burguês”, mas na verdade “o Estado é capitalista porque sua 

forma estrutura as relações de reprodução do capital" (MASCARO, 2013, p.59). Ou 

seja, a relação intrínseca entre Estado e sociedade capitalista ocorre não porque o 

domínio do aparelho estatal é feito pela burguesia, mas por razões estruturais.  

É preciso, entretanto, compreender que o fato de o Estado ser autônomo quanto 

aos sujeitos de direito não impede “a sua capacidade de reprocessar as contradições 

sociais”. É por meio de “sua relativa autonomia que o Estado pode representar, em 

muitos momentos, uma disfunção em face das contradições das classes e dos grupos”. 

(MASCARO, 2013, p. 50). A sua intervenção na sociedade não ocorre “apenas para 

assegurar a propriedade privada e a liberdade e a igualdade formais, mas para tolhê-las 

em várias circunstâncias, em favor ou desfavor de indivíduos, grupos ou classes” 

(MASCARO, 2013, p. 48). E mais, “o Estado não é a forma de extinção das lutas em 

favor de uma classe, mas sim de manutenção dinâmica e constante da contradição entre 

as classes” (MASCARO, 2013, p. 60). 

Outra contribuição importante para a teoria marxista do Estado são as 

formulações de Lênin. O Estado e a Revolução (1917) é a obra em que Lênin aborda de 

forma central a temática do Estado, por meio da qual objetiva reestabelecer a 

“verdadeira” concepção de Marx e Engels acerca do Estado – uma vez que as 

formulações destes haviam sido deturpadas na II Internacional –, bem como precisar o 

sentido da Revolução em curso na Rússia, em 1917.  

Lênin reafirma o caráter de classe do Estado, já apontado por Marx e Engels. E, 

para ele, por mais que o Estado tente conciliar o conflito de classes, este é 

irreconciliável. Para Lênin, assim como para Marx, se essa reconciliação fosse possível, 



56 

 

o Estado não teria motivo para existir.  O Estado, deste modo, é um órgão que surge 

para criar a “ordem” e moderação do conflito de classes (CARNOY, 1988).  

A noção de Estado como aparelho repressivo é a característica tipicamente 

marxista do Estado. Lenin a convenciona como a função primordial do Estado burguês. 

É por meio dela que se deposita a legitimação do poder burguês, a repressão e a 

reprodução da estrutura e das relações de classes. O sistema jurídico, como aponta 

Carnoy (1988), é também um instrumento de repressão e controle, uma vez em que 

estabelece as regras de comportamento, os valores e as normas burguesas.  

Apesar das instituições democráticas, todo Estado, nas sociedades capitalistas, é 

controlado pela burguesia. Há um controle burguês do parlamento que faz uso dele 

como meio de justificar e legitimar o poder e os interesses da burguesia (CARNOY, 

1988).  Sobre esta questão, Mascaro aponta que “as eventuais alterações das classes que 

mais diretamente dominam o Estado e suas instituições não abolem a forma política 

estatal e, por meio dela, a continuidade da reprodução capitalista” (MASCARO, 2013, 

p. 60).  

A revolução, desta forma, só é possível com a destruição do aparelho de Estado. 

O Estado burguês deve ser destruído e substituído por outra estrutura. E essa destruição, 

para Lenin, deve acontecer através do confronto armado, uma vez que as forças armadas 

já estão à serviço da burguesia (CARNOY, 1988).  

Esta será, segundo Lenin, a estratégia para a revolução socialista. Com a 

derrubada do Estado, através do enfrentamento de sua força coercitiva, o proletariado 

tomará o poder. A luta de classes continuará na transição para o comunismo. Este 

momento é chamado de passagem da ditadura burguesa para a ditadura do proletariado. 

Sobre este período Lenin afirma que,  

Na realidade; esse período é inevitavelmente um período de violenta 

luta de classes, sob formas ineditamente agudas e, por consequência, 

durante esse período o Estado inevitavelmente será um Estado 

democrático de novo tipo (para o proletariado e os despossuídos em 

geral) e ditatorial de novo tipo (contra a burguesia) (...) Prosseguindo, 

a essência da doutrina de Marx sobre o Estado somente foi apreendida 

por aqueles que compreenderam que a ditadura de uma única classe é 

necessária, não somente para toda sociedade de classes, em geral, não 

apenas para o proletariado, que derrotou a burguesia, mas também 
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para todo o período histórico, que separa o capitalismo da "sociedade 

sem classes" e do Comunismo. (LENIN, 1965, 41 apud CARNOY, 

1988, p. 81) 

Outra contribuição para a leitura acerca da participação social no regime 

democrático do Estado capitalista é a de Poulantzas, em que é apresentada a 

conceituação de Estado em uma perspectiva relacional, diferenciando-se de outras 

análises em que o Estado é, em alguns momentos, definido de forma autônoma (sujeito) 

e, em outras, como um instrumento de classe (objeto). 

Os expoentes dessa primeira leitura são Weber, Pareto e Mosca para quem o 

Estado se reduz “à sua burocracia ou às elites políticas que o controlam diretamente” e 

Kelsen e Luhmann que, numa perspectiva sistêmica, veem “o Estado como um conjunto 

de normas intrínsecas em si, não havendo uma relação de determinismos, dominação ou 

dialeticidade entre Estado e sociedade” (MOTTA, 2008, p.195). Para esta perspectiva, o 

conceito de conflito inexiste. O que há, na verdade, “são desajustes e disfunções do 

próprio sistema” (MOTTA, 2008, p.195). 

A segunda leitura, por sua vez, é representada pelo marxismo reducionista. O 

Estado objeto, por sua vez, vem a ser aquele instrumentalizado. (...) “haveria nele uma 

determinada classe social (ou grupo social) que o controlaria diretamente. Logo, se uma 

classe é dominante na instância da produção, ela também determinaria o conteúdo e as 

ações do Estado” (MOTTA, 2008, p.195).  

A posição de Poulantzas, em sua última fase é completamente distinta destas 

apresentadas anteriormente. Com referências em Gramsci e Foucault, Poulantzas 

considera o Estado moderno como “um conjunto de relações de forças, fluido e 

permeável às contradições da sociedade; uma arena de lutas na qual não há um detentor 

exclusivo de seu poder já que há a presença múltipla de setores conflitivos da sociedade 

e que buscam nas instituições estatais a afirmação de seus direitos” (MOTTA, 2008, p. 

186). 

 Para a compreensão acerca do papel do Estado, Poulantzas já havia 

desenvolvido no seu livro Poder Político e Classes Sociais (1977), a noção de bloco no 

poder. O Estado moderno (capitalista) seria a representação, a organização e a 

unificação de “uma unidade contraditória das classes ou frações dominantes, unidade 

dominada pela classe ou fração hegemônica” (POULANTZAS, 1977, p. 293-294 apud 

MOTTA, 2008, p.196). Essa unidade constitui o bloco no poder. O Estado, deste modo, 
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não é algo homogêneo, uniforme; é, na verdade, a formação de um conjunto de 

instituições diferenciadas. Há, segundo o autor, uma classe ou fração de classe que 

polariza os interesses daquelas que o compõem.  

 Poulantzas afirma que o Estado “não se limita à dupla repressão + ideologia” e 

procura apresentar o papel eminentemente positivo do Estado. O Estado, não podendo 

se limitar ao exercício da repressão física organizada, lança mão da ideologia a fim de 

“organizar um consenso de certas classes e parcelas dominadas em relação ao poder 

público”.  A ideologia, por seu turno, não é algo neutro, isento de uma noção de classe. 

Só existe, portanto, ideologia de classe. E são por meio das relações ideológicas que se 

constituem as relações de propriedade e de posse e a divisão do trabalho no seio das 

relações de produção. O Estado, deste modo, é também educador e, através de suas 

instituições e aparelhos ideológicos, elabora, apregoa e reproduz uma determinada 

ideologia (POULANTZAS, 2000).  

 O Estado é um conjunto de relações; é “a condensação material e específica de 

uma relação de forças entre classes e frações de classes” (POULANTZAS, 2000, p. 35). 

Desta forma, o Estado conta com aparelhos: militar, econômico, cultural, 

administrativo, jurídico etc. Os aparelhos repressivos, quais sejam o exército, a polícia, 

a justiça, a prisão e a administração, e os aparelhos ideológicos têm como função o 

exercício da violência física legítima. Constituem os aparelhos ideológicos do Estado, a 

Igreja (aparelho religioso), as escolas (aparelho escolar), o rádio e a televisão (aparelho 

oficial de informações) (POULANTZAS, 2000).  

 Poulantzas (2000, p. 35) alerta, contudo, que “o discurso do Estado, mesmo 

quando estendido a seus aparelhos ideológicos, não esgota todo o discurso político, 

discurso que inclui, contudo, em sua estrutura, um poder de classe” (POULANTZAS, 

2000, p. 35). Os aparelhos ideológicos tem a função de elaborar e expandir a ideologia 

dominante, mas “as relações ideológicas apresentam sempre um lastreamento que 

transcendem aparelhos”. Na concepção de Poulantzas,  

  
O Estado não seria um bloco monolítico sem fissuras, mas, ao 

contrário, um campo de batalha estratégico, uma arena de lutas, 

porque, mesmo que haja uma mudança radical de governo, por 

intermédio de seus programas de políticas públicas, não quer dizer 

com isto que todos os aparelhos de Estado irão seguir rigorosamente 

as novas diretrizes. Quando um governo aplica uma política de 

direitos humanos, não significa que todos os agentes penitenciários e 
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policiais vão se reconhecer nela (...). Distintamente disso, é possível 

que uma parcela significativa desses agentes do Estado venha a resistir 

e boicotar esse programa. Isso demonstra que o Estado é uma arena de 

conflitos não apenas entre as instituições, mas também internamente 

às mesmas. Isto significa dizer que as lutas não se reduzem apenas às 

travadas entre os distintos poderes (o judiciário, o legislativo e o 

executivo) ou entre os ministérios, secretarias e tribunais, de modo 

concorrente – mas se dão, sobretudo, nas estruturas internas a cada 

instituição e entre seus agentes (MOTTA, 2009, p. 197). 

   

Desta forma, o Estado é definido “como condensação material de uma relação 

que expressa em suas instituições uma diversidade de posições” (MOTTA, 2009, p. 

199). E “o conflito, portanto, não é um elemento estranho e adverso à democracia, mas, 

ao contrário, um dos seus principais alicerces para a construção e a afirmação dos 

direitos dos mais diversos segmentos da sociedade”. É ele, o conflito, um “elemento 

central para a reprodução ou a transformação social e política da sociedade” (MOTTA, 

2009, p. 199).  

Nesta configuração,  

 (...). A política não é simplesmente a organização do poder de classe 

através do Estado pelos grupos dominantes da classe capitalista e o 

uso desse poder para manipular e reprimir os grupos subordinados; é 

também o lugar de conflito organizado pelos movimentos sociais de 

massa para influenciar os planos de ação do Estado, para ganhar o 

controle dos aparelhos do Estado e dos aparelhos políticos fora do 

Estado. (CARNOY, 1988, p. 13-14).  

 

A Noção de estado ampliado  

O debate acerca da temática da democracia e participação é feito a partir de 

diversas concepções. Para uma reflexão crítica acerca da relação Estado e sociedade 

faz-se importante buscar leituras que entendam esta relação como um processo e não 

como duas esferas estáticas, antagônicas e separadas. Para o objetivo aqui proposto, 

faremos uso das contribuições de Gramsci. 

 O pensamento de Gramsci é conhecido por um trabalho conciso e teórico acerca 

do marxismo, fruto dos anos em que passou enclausurado na prisão. Escrevendo sob a 

vigilância e pressão do Estado fascista, ele produziu, entre outros temas, uma extensa 

análise sobre o Estado, a sociedade civil, a hegemonia e o papel dos intelectuais. 
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 Sobre o Estado, Gramsci cunhou em suas obras, conhecidas como “Cadernos do 

Cárcere”, uma nova conceituação: a noção de “Estado ampliado”. Por meio dela, 

Gramsci inaugura uma nova metodologia para se compreender as relações estabelecidas 

entre Estado e sociedade. Para tanto, ele faz uma distinção entre aquilo que denomina 

como “sociedade política” e “sociedade civil”, distinção essa que, como Gramsci 

adverte, não é de cunho orgânico. De acordo com ele, essas duas esferas são distintas e 

autônomas, mas estão intrinsecamente ligadas na prática. Esta divisão só faz sentido, 

portanto, do ponto de vista teórico (GRAMSCI, 2007). 

Na sistematização elaborada por Gramsci, o Estado seria resultante da relação 

sociedade civil + sociedade política.  A sociedade civil constitui-se por aquilo que 

denomina como aparelhos privados de hegemonia ou aparelhos ideológicos de Estado, 

noção cunhada por Althusser. Configuram-se como tais as escolas, a imprensa, a igreja, 

os sindicatos, partidos, empresas, diversas organizações sociais etc. Já a sociedade 

política, por sua vez, compreende “as instituições mais públicas”, como o governo, a 

burocracia, as forças armadas, o sistema judiciário, o tesouro público etc. 

O fundamental nesta análise sobre os aparelhos privados de hegemonia é 

compreender que  

a prevalência de uma classe na exploração econômica e domínio político não 

pode se bastar apenas na repressão estatal, mas principalmente na vivificação 

ideológica, por toda a sociedade, de seus valores, de sua intelegibilidade 

operacional e de sua forma de reprodução social (MASCARO, 2013, p. 69) 

 

Para uma melhor compreensão é preciso entender que o Estado ampliado está 

para além do tradicional núcleo governamental-administrativo, mas seu funcionamento 

está conectado com instituições sociais que, no tecido social, se aglutinam, em regiões, 

como ideologicamente estatais.  

Em tais regiões, há práticas sociais constituídas, reguladas, talhadas, 

ensejadas, operacionalizadas ou controladas pelo Estado. Ainda que sejam 

efetivadas por indivíduos, grupos ou classes – naquilo que o direito 

convenciona chamar por campo privado –, entrelaçam-se ao núcleo político 

estatal de tal sorte que acabam por constituir um grande espaço do Estado 

ampliado (MASCARO, 2013: 69) 

 

 

Com o conceito de Estado ampliado, Gramsci faz uma crítica à noção de Estado 

unilateral, entendido apenas como “aparelho de governo”. Para a concepção 

gramsciana, esta é uma visão muito simplista de Estado, pois não leva em consideração 

a sociedade civil – aquilo que ele denomina como o aparelho privado de hegemonia, 
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meio pelo qual o Estado mantém a supremacia política e cultural de um grupo sobre 

toda a sociedade (GRAMSCI, 2007). 

Gramsci, por sua vez, entende o Estado como um aparato de hegemonia. É 

através dele que um grupo social economicamente dominante sustenta um projeto de 

hegemonia sobre toda a sociedade nacional. Este projeto de hegemonia é exercido por 

uma classe social sobre as outras por meio daquilo que Gramsci chama de aparelhos 

privados de hegemonia. A hegemonia é exercida, por meio da sociedade civil, através do 

consenso (GRAMSCI, 2007). 

O Estado, além de ser uma organização que estruturalmente reproduz as 

contradições de classe, é também um aglutinador das instituições sociais que lhes são 

profundamente conexas. Isto quer dizer que, ao contrário de uma explicação 

instrumental que diria que o Estado teria interesse por estas instituições a fim de 

deliberadamente manter domínio de uma classe sobre outra ou, de outro lado, a leitura 

de que ambos se acoplam por uma dependência funcional, “a dinâmica social capitalista 

estabelece tanto a forma política quanto uma conexão direta desta com instituições 

sociais que dela brotam ou são reelaboradas em razão da própria reprodução do capital” 

(MASCARO, 2013, p. 68).  

Gramsci nos chama a atenção para o fato de que o Estado é também “um campo 

de disputas no qual a correlação de forças, a movimentação social e a organização 

política têm papel decisivo”. O Estado, segundo ele, é “habitualmente entendido como 

sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a massa popular 

segundo o tipo de produção e a economia num dado momento)” (GRAMSCI, 2011). 

A fundamentação gramsciana também vai de encontro àquela elaborada pelo 

pensamento jus naturalista e à visão individualista presente no pensamento da Escola 

Neoclássica e sustentada pelo neoliberalismo. Para esta última, a sociedade civil é 

identificada “como uma multiplicidade de indivíduos atomizados e que se relacionam 

exclusivamente dentro da esfera privada” (MOTTA, 2008, p. 188).  

A expressão sociedade civil, utilizada pelos expoentes desta corrente, servia para 

descrever o governo civil em contraposição ao estado de natureza. O Estado é 

concebido em relação ao estado de natureza. Sob este prisma, seria o produto da razão e 

se configuraria “como o momento supremo e definitivo da vida comum e coletiva do 

homem” (BOBBIO, 1982, p.19). Esta acepção de racionalização do Estado opera por 

meio de um modelo dicotômico: haveria em oposição ao Estado uma sociedade pré-



62 

 

estatal (ou antiestal) que seria um momento negativo e anterior à sua criação. O Estado, 

por sua vez, seria um momento positivo (BOBBIO, 1982). 

Para Gramsci, a sociedade civil – por conta do exercício da hegemonia – é uma 

esfera própria que funciona como mediação necessária entre estrutura econômica e 

Estado. Ou seja, “(...) não há hegemonia sem o conjunto de organizações materiais que 

compõem a sociedade civil enquanto esfera do ser social” (GRAMSCI, 2007). 

 Ao descrever a hegemonia, Gramsci trata de duas relações principais. 

Primeiramente trata da relação entre as classes dominadas. Neste caso, a hegemonia 

pode ser entendida como um processo pelo qual uma parte da classe dominante exerce o 

controle, moral e intelectual, sobre as suas frações aliadas da classe dominante.  E, 

segundo, a relação entre as classes dominantes e as dominadas.  

A questão do controle social também pode ser trabalhada a partir do referencial 

teórico gramsciano. Gramsci não vê uma oposição entre Estado e sociedade civil, o que 

há é uma relação orgânica entre estas duas esferas. O controle social acontece na disputa 

entre as classes sociais em busca de garantir a hegemonia na sociedade civil e no 

Estado. Deste modo, há uma correlação de forças entre as classes que garantirá que o 

controle ora esteja com uma classe, ora com outra (GRAMSCI, 2007).  

Outra conceituação de sociedade civil bastante presente na temática da 

participação é a de Arato e Cohen. De acordo com os autores, a sociedade civil é o 

espaço em que se estabelecem “novas formas de sociabilidade em oposição às estruturas 

sistêmicas da economia (mercado) e da burocracia (administração estatal), onde impera 

a reificação” (ARATO e COHEN, 1994: 181 apud MOTTA, 2008, p. 189). A sociedade 

civil, a partir desta visão, pode influenciar o Estado na manutenção de direitos.  

Na sociedade civil prevalece cada vez mais a atuação dos movimentos sociais. 

Em busca de uma clareza na análise a ser desenvolvida, faz-se necessário apresentar o 

conceito de movimentos sociais. Para tanto, utilizar-se-á a definição de Gohn. De 

acordo com ela, movimentos sociais podem ser entendidos como: 

ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 

formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas. Na 

ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da 

simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, 

concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de 

desobediência civil, negociações etc.) até as pressões indiretas. (GOHN, 2011 

p. 336) 
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Os movimentos sociais são, portanto, forças organizadas que atuam 

coletivamente a fim de promover mudanças em nossa realidade social. É através deles 

que os sujeitos sociais contribuem com demandas e promovem práticas de pressão e 

mobilização, assim como “tematizam e redefinem a esfera pública, realizam parcerias 

com outras entidades da sociedade civil e política, têm grande poder de controle social e 

constroem modelos de inovações sociais” (GOHN, 2011 p. 337) 

Como objeto de estudo das Ciências Sociais, os movimentos sociais configuram-

se em dois tipos, os movimentos tradicionais e os novos movimentos sociais. De acordo 

com Touraine e Santos (apud MOTTA, 2008), os movimentos tradicionais são aqueles 

ligados às representações políticas e sociais, como os partidos políticos e os sindicatos. 

Estes movimentos tinham como sujeito principal a classe trabalhadora e objetivam o 

fim da exploração e a criação de uma sociedade alternativa a sociedade capitalista.  

Os novos movimentos sociais, por sua vez,  

caracterizaram-se pela formação de novos atores sociais, pois enquanto os 

velhos movimentos sociais possuíam um vínculo forte com o conflito capital-

trabalho, inexiste essa intensa ligação com os novos, haja vista a ênfase que 

dão em suas práticas e discursos aos direitos culturais e individuais, no quais 

firmam sua posição de grupo (TOURAINE, 1999 apud MOTTA, 2008, p. 

190).  

 

 Estes movimentos sociais têm em comum a necessidade de uma reivindicação 

para sua formação. A defesa dos direitos culturais, a emancipação das vítimas da 

opressão, o problema ecológico etc. são atributos de reivindicação destes novos 

movimentos sociais. Os novos movimentos sociais, é importante dizer, não estão 

restritos a uma classe social especifica. São compostos por grupos sociais intra-classitas. 

Com isso, sua bandeira de luta estende-se ao conjunto da sociedade, independente de 

classe social (SANTOS, 1995, p. 258 apud MOTTA, 2008). 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A leitura acerca da relação entre Estado e sociedade civil apresentada ao longo 

deste trabalho nos possibilita compreender que é dos conflitos e interações entre as 

instituições da sociedade civil e o Estado que resultam as mudanças sociais. O Estado, 

nesta perspectiva, pode ser compreendido como uma arena de conflitos (MOTTA, 2009) 

em que são travadas lutas entre as instituições e também internamente. Estas lutas são 

expressões da luta de classes.  Dito de outro modo, o Estado, portanto, é um campo de 
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disputas no qual a correlação de forças entre setores e a mobilização social têm papel 

decisivo (GRAMSCI, 2011).  

Para tanto, cabe a compreensão do Estado moderno como “um conjunto de 

relações de forças, fluido e permeável às contradições da sociedade; uma arena de lutas 

na qual não há um detentor exclusivo de seu poder já que há a presença múltipla de 

setores conflitivos da sociedade e que buscam nas instituições estatais a afirmação de 

seus direitos” (MOTTA, 2008, p. 186). 

Nesta linha, o conflito não é um elemento adverso à democracia, mas representa 

um elemento central para a reprodução ou transformação social. Ou seja, o conflito 

representa, na verdade, a possibilidade de se alcançar e afirmar conquistas aos mais 

diversos segmentos sociais.  
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(I)LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO POLÍTICO COLIGADO PARA IMPUGNAR 

COLIGAÇÃO ADVERSA NO PERÍODO ELEITORAL 

 Marcos Avelino1 

 

Resumo:A impugnação do registro de candidatura, via de regra, é de competência dos partidos 

políticos, candidatos, coligações e do Ministério Público, conforme estabelece a Lei 

Complementar 64/90. O presente trabalho teve como principal objetivo investigar a possibilidade 

de partido político coligado propor ação de impugnação ao registro de candidatura de coligação 

adversa durante o pleito eleitoral. Para tanto, cuidou-se de investigar as espécies normativas 

atinentes ao tema proposto, sobretudo a Lei Complementar nº 64/90 em confronto com as 

disposições da Lei das Eleições nº 9.504/97, vez que aparentam um conflito de normas. Para 

fundamentar o estudo proposto utilizou-se de revisão bibliográfica em fontes doutrinárias e 

jurisprudenciais. Os principais resultados apontam que a Lei das Eleições traz algumas 

especificidades quando se trata de procedimentos a serem observados pelos candidatos, partidos 

e coligações durante o processo eleitoral. Nesse aspecto, vislumbra-se um conflito de normas 

entre Lei Complementar e Lei Ordinária referente ao tema em questão. Contudo, a partir da 

investigação realizada pode-se chegar à conclusão de que em se tratando de conflito de normas 

os dispositivos da Lei das Eleições devem prevalecer em detrimento do previsto na Lei 

Complementar, haja vista que sob os critérios estudados, em que pese para muitos inexistir 

hierarquia entre as normas em apreço, há que se considerar a que a norma das Eleições é mais 

recente, bem como possui especificidade a ser observada pelos partidos políticos, candidatos e 

coligações, no período considerado, garantindo, assim uma efetividade a prestação jurisdicional.  

 

 

Palavras-chave: Partido Coligado. Impugnação. Inelegibilidade. Lei das Eleições.  

 

Abstract:The contest of the registration of candidacy, as a rule, is of competence of the political 

parties, candidates, coalitions and of the Public Prosecutor, as established in Complementary 

Law 64/90. The main objective of this work was to investigate the possibility of a related 

political party proposing a challenge to the registration of candidacy of an adverse coalition 

during the electoral process. In order to do so, it was careful to investigate the normative species 

related to the proposed theme, especially Complementary Law nº 64/90 in comparison with the 

provisions of Election Law nº 9.504 / 97, since they appear to be a conflict of norms. To support 

the proposed study, a literature review was used in doctrinal and jurisprudential sources. The 

main results indicate that the Election Law brings some specificities when it comes to procedures 

to be observed by candidates, parties and coalitions during the electoral process. In this respect, 

there is a conflict of rules between Complementary Law and Ordinary Law regarding the subject 

in question. However, based on the research carried out, it can be concluded that in the case of a 

conflict of norms, the provisions of the Election Law should prevail to the detriment of the 

provisions of the Complementary Law, since, under the criteria studied, many have no hierarchy 

among the rules under consideration, it must be considered that the rule of the Elections is more 

recent, as well as has specificity to be observed by political parties, candidates and coalitions, in 

the period considered, thus guaranteeing an effectiveness of judicial provision. 

 

                                                      
1 Mestre pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES – (MG/Brasil). Especialista em Direito 

Penal e Processual Penal e em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral; Advogado. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho que tem como tema (I)legitimidade Ativa de Partido Político 

Coligado para Impugnar Coligação Adversa no Período Eleitoral, teve como principal objetivo  

investigar a possibilidade de partido político que é coligado, de forma isolada,  propor ação de 

impugnação ao registro de candidatura de coligação adversa durante o pleito eleitoral mediante 

Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), levando-se em conta que sobre este 

assunto versa um conflito de normas, uma vez que tanto é possível identificar expressa previsão 

sobre este tema na Lei Complementar nº 64/1990, quanto na Lei nº 9.504/97, sendo, ambas, 

objeto do presente estudo no tocante ao que concerne o conflito de Leis. Ademais, o assunto é, 

igualmente, disciplinado em Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.  

A Constituição Federal, expressão máxima do ordenamento jurídico brasileiro, dispõe em 

seu artigo 14 as questões gerais da elegibilidade, ressaltando a soberania popular por intermédio 

do voto direto, secreto e igualitário que, para, além disso, disciplinam os requisitos do cidadão 

para a elegibilidade, dentre eles, pode-se destacar, a nacionalidade brasileira, o domicílio 

eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, o pleno exercício dos direitos políticos, a idade 

mínima, a alistabilidade, dentre outros. 

Ocorre que, em se tratando de cidadão que pleiteia um cargo eletivo, este precisa estar em 

plenas condições eletivas, ou seja, preencher os requisitos para concorrer ao mandato eletivo, o 

que equivale dizer que o cidadão que desejar pleitear cargo eletivo deve possuir a capacidade 

eleitoral passiva, conforme previsão do parágrafo 3º, artigo 14 da Constituição Federal de 1988. 

Assim, vislumbrada hipóteses de não preenchimento de tais requisitos ao respectivo cargo 

eletivo do qual o cidadão registrou-se, surge, então, a possibilidade legal de ter impugnada sua 

candidatura. 

Uma vez realizadas as convenções partidárias, haverá, em consequência disto, o 

requerimento de Registro de candidatura. A partir de então, após a publicação do edital, haverá o 

prazo legal, sendo este preclusivo de cinco dias, para eventual impugnação dos candidatos que 

não preencherem os requisitos legalmente previstos, conforme já mencionado. Esta impugnação, 

só pode ser oferecida por quem tem legitimidade para tal, sendo eles, os partidos políticos, as 

coligações ou o Ministério Público. Surge aí, a chamada Ação de Impugnação de Registro de 

Candidatura, o instrumento processual eleitoral utilizado contra pré-candidato todas as vezes que 
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não forem preenchidos os requisitos relativos à elegibilidade conforme previsão do artigo 14, §3º 

e 8º da Constituição Federal.  

Assim, justifica-se a presente pesquisa uma vez que é de suma importância tanto para o 

estudo acadêmico, quanto para os operadores de direito conhecer os mecanismos adequados para 

a propositura da Ação, tendo em vista que não estamos diante de uma simples discussão sobre a 

possibilidade ou não de uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, mas sim num 

contexto em que se não há uma resposta segura a qual procedimento deve ser adotado para o 

pleito, poder-se-á por a perder todo um investimento  criado antes e durante o pleito eleitoral. 

 Com efeito, o objeto de estudo é determinante para o êxito na propositura da ação de 

impugnação de registro de candidatura, haja vista que se o partido coligado faz uma impugnação 

ao registro de candidatura de coligação adversa poderá faltar-lhe um dos requisitos essenciais de 

prosseguimento da ação, qual seja a Legitimidade Ativa, uma vez que embora a Lei 

Complementar assegure ao partido político, bem como a coligação e ao Ministério Público 

impugnar o registro de candidatura, o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei das Eleições (Lei nº 

9.504/97) veta ao Partido coligado impugnar a coligação adversa. Logo, se no último dia do 

prazo para impugnação o partido coligado não observa o veto contido na Lei das Eleições, 

estaria, portanto, preclusa a propositura de nova ação. E, via de regra, a ação por ele proposta 

sem observância ao veto mencionado seria julgada sem resolução de mérito, haja vista que lhe 

faltou legitimidade ativa, condição essencial a sua tramitação regular. 

Assim, o presente trabalho é sobremodo útil aos acadêmicos, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, bem como assessores jurídicos que lidam com o processo eleitoral, 

especialmente, aos advogados que representariam em juízo as coligações e candidatos, os quais, 

na maioria das vezes, intentam ações de impugnação ao registro de candidatura contra a 

coligação adversa. 

    

2. LEI COMPLEMENTAR VERSUS LEI ORDINÁRIA ANTE O CONFLITO DE 

NORMAS 

 

O presente trabalho cuidou de abordar, neste capítulo, da função precípua da lei, como 

mecanismo de solução dos conflitos sociais. As leis nascem de uma demanda social, sobretudo 

quando não se encontram mais formas alternativas de dirimir os antagonismos da própria 

sociedade. Assim, surgindo um fato social, a sociedade passa a agregar um valor àquele fato, ao 
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ponto de descrever a conduta como sendo algo a ser disciplinado por lei. Todavia, há, em alguns 

casos que mais de uma norma existe para disciplinar o mesmo fato.  Eis, portanto, o conflito de 

normas que trataremos a seguir. 

 

A Lei como mecanismo apaziguador de conflitos sociais 

 

No ordenamento jurídico brasileiro há uma série de normas, as quais se sobrepõem, 

hierarquicamente, em razão de seu grau de importância. Na teoria da Pirâmide de Kelsen, 

elaborador do escalonamento hierárquico das leis, pode-se identificar que quanto mais rígidas ou 

de difícil mutabilidade a norma for, mais ao topo da pirâmide ela se encontra. Com efeito, a 

possibilidade quanto à modificação de determinada norma, via de regra, está sujeita a supremacia 

da lei ante as demais normas. 

Apesar de existir esse rigor em relação à hierarquia das normas, pode se estacar a 

possibilidade de flexibilização destas a partir de mecanismos legalmente previstos toda vez que 

houver necessidade de adequação à realidade vivida. Noutras palavras, a mutabilidade da lei é 

constante, em razão de ser ela uma correspondência aos anseios sociais, sendo que a sociedade 

dita regras que devem ser regulamentadas. Estas regras são complexas e ao mesmo tempo 

dinâmicas. Em que pese o dinamismo das relações sociais, existem leis que não admitem sua 

mutabilidade sem que haja uma fiel observação ao rigoroso processo legislativo. 

Outrora a imutabilidade era a regra, acreditando-se, os legisladores, na perfeita harmonia 

da lei à adequação social:  

[...] a pretensão à imutabilidade foi o sonho de alguns iluministas do século XVIII. 

Cegos de confiança no poder da razão, queriam eles a lei como um produto lógico e 

absoluto, válido para todas as idades, atualizado para todas as gerações. Dessa fanática 

esperança comungou membro da Convenção, conforme nos lembra o notável publicista 

francês, pedindo durante os debates do Ano III a pena de morte2 para todo aquele que 

ousasse propor a reforma da Constituição (BONAVIDES, 2003, p.196). 

 

Tais pretensões não se confirmaram, eis que surge, frequentemente, a necessidade de 

regulamentar a conduta social, em razão de novos fatos sociais, aos quais a sociedade clama ao 

legislativo para discipliná-los legalmente. O que se vê é que a sociedade é dinâmica e as leis 

estão a serviço dela, ou seja, são criadas para equilibrar a convivência social.  

Contudo, sabemos que há normas que não podem ser tão elásticas, pois dizem respeito 

aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, como é o caso do Brasil, na Constituição 

Federal de 1988, a qual possui artigos denominados de Cláusulas Petreas. Estas não podem ser 

                                                      
2 Grifo nosso. 
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alteradas a bel prazer do legislador, vez que ocorreria uma insegurança jurídica aos direitos já 

solidificados. Sendo assim, essas não admitem flexibilidade, entretanto aos demais artigos se 

admite a alteração de forma criteriosa, a saber, por meio de Projeto de Emenda Constitucional, a 

qual, mesmo com a flexibilidade prevista, ainda assim, deve ser observado o mais rigoroso 

processo legislativo, sendo esta a única hipótese de se alterar a Constituição Federal. 

 

A Lei em conflitos recíprocos  

 

Conforme afirmamos, o ordenamento jurídico pátrio possui normas com respectivos 

graus hierárquicos, sendo que a mais importante se encontra no topo da pirâmide elaborada por 

Kelsen, das quais seguem em ordem decrescente: Constituição Federal, Emenda Constitucional, 

Lei Complementar, Lei Ordinária, Leis Delegadas, Decretos, Resoluções e Portarias. Ademais, 

as normas são divididas por matérias e aprovadas inicialmente em comissões temáticas dentro do 

legislativo. Em alguns casos, as leis colidem entre si e causa uma celeuma jurídica.  

Isso, evidentemente, implica em problemas de difícil solução aos operadores do Direito. 

Com efeito, o conflito de normas é, quase sempre, um desafio ao intérprete, aos profissionais 

encarregados de fazer o bom uso da norma legal, isto porque pode haver mais de uma norma 

disciplinando determinado assunto. 

Em tais divergências, tem-se uma solução aplicável, a fim de que se desfaça o conflito e 

possa apaziguar as relações sociais. Destaca-se a possibilidade de apaziguamento de conflitos de 

leis no aspecto da especialidade; da cronologia e da hierarquia de normas. Cada uma delas serão, 

resumidamente, abordadas, num viés didático para melhor compreensão do tema proposto.  

A começar pela Especialidade temos que a expressão em Latim “Lex specialis derogat 

legi generali” traduzida para o Português significa a “lei especial derroga a lei geral” é de 

conhecimento notável. Assim, a norma especial é aquela que abrange assuntos referentes a outras 

normas de cunho geral e, traz consigo mais especificidades do que aquela que cuja menção se 

fez.  

Eis, portanto, a especialidade, ou seja, esta apresenta maiores elementos que outra similar 

ou geral, pontuando, assim, tais especificidades.  Com efeito, quando o conflito de leis se trata de 

Especialidade temos os ensinamentos de Poggetti (2014, s.p.) esclarecendo que: 

O critério da especialidade é aquele em que o ponto de partida para se resolver qual das 

normas em conflito será usada é o quão específicas são as normas em relação os(s) 

casos(s) a que se aplica(m). A norma mais específica sobre o assunto que precisa de 

solução é a norma a ser usada: Se tivermos que resolver um caso entre um patrão e 

empregado, nem se cogita usar uma lei sobre prestador e tomador de serviços; a lei para 

relação entre empregado e empregador é a CLT. Mas sabendo que o empregado é um 
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doméstico, devemos usar a lei de empregado doméstico, que é específica para este3 caso 

entre empregado doméstico e empregador doméstico que precisamos solucionar no 

exemplo. 

 

Diante do conflito de normas a especialidade desta é determinante para que seja utilizada 

na solução jurídica do caso. Assim, existindo uma norma mais específica, será ela utilizada para 

dirimir o conflito e apaziguar as relações sociais, finalidade precípua da norma legal. Ainda, 

sobre o conflito das normas, temos disponível outra solução, podendo fazer uso da norma mais 

recente, ou seja, aquela que surgiu por último deveria ser utilizada para solução do conflito entre 

normas. Nestes termos, assegura Poggetti (2014, s.p) que:  

O critério da cronologia é aquele em que o ponto de partida para se resolver qual das 

normas em conflito será usada é quando as normas em conflito foram elaboradas. A 

norma que tenha sido mais recentemente elaborada sobre o assunto que precisa de 

solução é a norma a ser usada: Se tivermos que resolver um caso em que é possível o 

uso de duas leis e uma foi feita em 2000 e outra em 2010, pelo critério da cronologia a 

lei a ser usada será a feita em 2010.  

 

Pela cronologia, acredita-se que estariam superados os dispositivos da lei mais antiga, 

possibilitando a utilização da lei mais recente. Argumenta-se que a existência de uma lei nova, 

certamente derrogaria a lei anteriormente em vigência. Todavia, mesmo que a lei anterior 

continue a existir parcialmente, haverá de ser utilizada a lei nova para solução de conflitos 

normativos. Sob a ótica cronológica, a autora esclarece acima que a lei mais recente se encontra 

em posição privilegiada em detrimento da lei mais antiga, em que pese ambas disciplinarem a 

mesma matéria. Portanto, deve ser utilizada no momento em que depararmos com o conflito de 

leis a norma mais recente para solução de conflito.  

Por derradeiro, analisamos a solução de conflito quanto à hierarquia de leis. Nesse 

critério de solução de conflito a hierarquia é muito usual, valendo-se de famigerada Pirâmide de 

Kelsen, a qual vem sido amplamente difundida no seio acadêmico, bem como em âmbito do 

poder judiciário. Acerca desse critério Poggetti (2014, s.p.) esclarece: 

O critério da hierarquia é aquele em que a norma superior será usada em detrimento da 

inferior. Aqui, mais uma vez, a Pirâmide de Kelsen é quem dita, já que ela é o esquema 

de escalonamento padrão que classifica as normas, graduando-as conforme sua 

importância para o Sistema Jurídico. Havendo mais de uma norma sobre o mesmo 

assunto a ser solucionado, pelo critério da hierarquia das normas, devemos usar aquela 

norma que se encontre no mais alto grau, dentre elas.  

 

De forma sintetizada, Wosniak (2012, s.p) ensinando acerca do conflito de normas e suas 

soluções, fundamenta-se em latim jurídico e expõe os três critérios de solução do conflito de 

normas, quais sejam Hierárquico, Cronológico e Especificidade: 

                                                      
3 Grifo nosso. 
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1) o hierárquico, lex superior derogat legi inferiori, pelo qual a regra hierarquicamente 

superior derroga a inferior; 2) o cronológico, lex porterior derogat legi priori, neste a 

regra posterior derroga a regra anterior; e 3) o critério da especificidade, onde regra 

especial prevalece sobre a regra geral, lex specialis derogat legi generali. 

 

Embora exista a escala hierárquica em relação à aplicação das leis no ordenamento 

jurídico brasileiro, neste trabalho atentaremos, tão somente a discutir os conflitos entre a Lei 

Complementar e a Lei Ordinária. Esta, para aprovação e ratificação basta ter como votos 

favoráveis a maioria simples do congresso, conforme previsão contida no artigo 47 da 

Constituição Federal (CF) de 1988.  Por seu turno, a Lei Complementar, conforme dispõe o 

artigo 69 da CF/88, exige maioria absoluta do parlamento para devida aprovação, tendo em vista 

que trata de assuntos complementares reservados pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a 

Constituição reservou a Lei Complementar que disciplinassem alguns temas específicos, vez que 

estes seriam mais bem detalhados pela Lei Complementar que na própria Constituição. Nas 

palavras de Novelino (2014, p.239) “[...] à lei ordinária cabe tratar das matérias residuais, ou 

seja, aquelas não reservadas à lei complementar ou a qualquer outra espécie normativa”. 

Acerca de Lei Ordinária Machado (2012, p.122) aduz que ela “pode ser criada em âmbito 

nacional, estadual ou municipal, tendo para cada rito próprio”. A título de exemplificação o 

artigo 93 da Constituição Federal determina que a “Lei Complementar, de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, [...]”. Eis, portanto, uma previsão de 

Lei Complementar no texto Constitucional. 

 

3. LEI COMPLEMENTAR EM CONFLITO COM LEI ORDINÁRIA? 

 

O presente trabalho cuidou de analisar o artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90, bem 

como o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº 9.504, de 30 de Setembro de 1997, sendo esta uma Lei 

Ordinária, disciplinando as regras para as eleições gerais. O artigo 3º da Lei Complementar nº 64 

de 1990 assegura um rol taxativo de legitimados ativos para propor ação de impugnação, 

cabendo a “qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo 

de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em 

petição fundamentada.” 

Considerando, acredita-se, a exiguidade do tempo, bem como a quantidade de demandas 

impugnatórias versando acerca das mesmas partes e causa de pedir o legislador, houve por bem 

disciplinar, restringindo a legitimidade ativa quanto à impugnação de coligação adversa no 

período eleitoral. Com efeito, desprezou ela as determinações previstas na Lei Complementar 
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64/90 em seu artigo 3º suprimindo a legitimidade ativa dos partidos coligados e candidatos para 

impugnação de coligação adversa no pleito eleitoral, reservando, assim, tal legitimidade as 

coligações, no que se refere à solução de conflitos externa corporis. 

Desta feita, pelo artigo 6º da Lei nº 9.504, de 30 de Setembro de 1997, mais 

especificamente no paragrafo 4º, ao partido coligado se limitou a impugnar a própria coligação, 

ou mesmo dirimir em juízo as questões internas ao próprio partido, não lhe possibilitando, 

esclarece-se, no período eleitoral e, estando ele devidamente coligado, impugnar a coligação 

adversa, vejamos: 

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar 

coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último 

caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos 

que integram a coligação para o pleito majoritário. 

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas 

dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de 

partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só 

partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses 

interpartidários. 

§ 4o  O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma 

isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante 

o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a 

impugnação do registro de candidatos (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, grifo 

nosso). 

 

Como se verifica, o Parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº 9.504, de 30 de Setembro de 1997, 

cuja redação foi implementada pela  Lei nº 12.034/2009, impossibilitou ao partido coligado 

impugnar a outra coligação durante o processo eleitoral, decaindo assim, da legitimidade ativa 

prevista na Lei Complementar nº 64/90. Portanto, em conflito hierárquico de normas legais 

poderia a Lei Complementar ser suplantada por Lei Ordinária? A princípio, estamos diante de 

uma Lei Complementar que estaria, por parte da doutrina, em tese, em grau hierárquico 

privilegiado em detrimento da Lei Ordinária, consoante Pirâmide de Kelsen.  

Segundo Novelino (2014, p.239) “[...] a lei complementar seria um tertium genus entre a 

Constituição e as leis ordinárias”. No entanto, o mesmo autor assegura que “ambas retiram seu 

fundamento da Constituição, não há subordinação jurídica entre elas. Não havendo esta 

subordinação, por consequência, não há hierarquia”. O mesmo entendimento doutrinário é 

seguido por Temer (2008, s.p) o qual ensina que “não há hierarquia alguma entre a lei 

complementar e a lei ordinária. O que há são âmbitos materiais diversos atribuídos pela 

Constituição a cada qual destas espécies normativas”. Nota-se que há um consenso entre os 

doutrinadores quanto ausência de hierarquia entre as normas em apreço, eles esclarecem que a 

Constituição declina a matéria a ser disciplinada pela Lei Complementar, sendo o residual 

abarcado pela Lei Ordinária.  
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Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido 

de que não deve ser considerado o grau hierárquico de leis, ao presente caso, mas sim a matéria 

disciplinada. De posse desse entendimento, ensina-nos Novelino (2014, p.241) que: 

[...] a solução de um eventual conflito entre leis ordinárias e complementares não se 

resolve com base no princípio da hierarquia das leis, mas pela análise do Âmbito 

material reservado pela Constituição, devendo-se considerar que ambas possuem 

campos materiais distintos. 

 

Quanto ao âmbito material no conflito mencionado pelo autor estamos diante de Lei 

complementar que disciplina a inelegibilidade, já a Lei ordinária trata do processo eleitoral. 

Nesse aspecto, considerando os critérios de conflitos de normas, alguns questionamentos se 

fazem: Qual norma é mais recente? Qual delas é tida por especial? E, qual possui precedência 

hierárquica? Em resposta aos critérios aqui abordados a Lei Ordinária é compreendida como 

norma especial; a Lei Ordinária em apreço é mais recente; a Lei Complementar, sendo, neste 

caso, hierarquicamente superior, ela deixaria de ser, excepcionalmente, aplicado em virtude da 

especialidade da matéria abordada nesta Lei Ordinária, vez que estaria a Lei Complementar 

sendo “derrogada” (no período considerado) em razão da especialidade temática da Lei 

Ordinária, justificada pela necessidade de os partidos coligados agirem de forma única perante a 

Justiça Eleitoral para buscar dirimir assuntos externa corporis.  

 

Partido coligado: (i)legitimidade ativa para arguir em juízo matéria externa corporis  no 

pleito eleitoral? 

 

Sabe-se que as Eleições ocorrem em curto lapso temporal, nesse interstício a Justiça 

Eleitoral é acionada com uma série de ações, sendo as mais comuns a Ação de Impugnação de 

Registro de Candidatura, da qual trataremos mais especificamente neste trabalho. Ante a 

necessidade da prestação jurisdicional, no tempo estritamente correspondente as eleições, o 

legislador houve por bem disciplinar as regras dentro de uma norma especial. Assim, em 1997 a 

Lei nº 9.504, denominada Lei das Eleições passou a reger as condutas no período eleitoral 

propriamente dito. Ressalta-se que o fato de se ter uma norma especial, não quer dizer que não 

haja, igualmente, normas gerais. 

A título de exemplificação, a Lei Complementar nº 64/90, a qual cuida das 

inelegibilidades em consonância aos ditames constitucionais é, para muitos, uma norma de 

cunho geral. Nela há previsibilidade de impugnação de registro de candidatura de candidato 

supostamente inelegível, nos termos do artigo 3° que aduz que, “Caberá a qualquer candidato, a 
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partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada”.   

Por seu turno, a Lei das Eleições disciplina, também, a possibilidade de impugnação ao 

registro de candidatura de forma mais específica. Em seu título, “Das Coligações”, previsto no 

artigo 6º da Lei das Eleições o legislador facultou aos partidos se coligarem, livremente, para 

usufruírem de direitos pertinentes a coligação. Faz, contudo, ressalvas no parágrafo 1º que os 

partidos coligados possuem característica una, ou seja, “A coligação terá denominação própria, 

[...], e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no 

trato dos interesses interpartidários”. Isto porque, não seria razoável, se, por exemplo, numa 

coligação de dez partidos cada qual viesse a juízo demandar o mesmo assunto, isoladamente, 

enquanto o mesmo poderia ser feito numa única ação, ou seja, via coligação. 

Ainda neste aspecto, o mesmo artigo da Lei das Eleições, agora no paragrafo 4º, 

impossibilita a atuação judicial de forma isolada do partido previamente coligado, salvo em 

assuntos interna corporis, conforme vemos a seguir: 

O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no 

processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período 

compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do 

registro de candidatos.  

  

Tal impedimento, como se vê, não é para sempre, o lapso temporal descrito na norma 

inovadora, cuida, tão somente, do período de impugnação o qual se inicia no ato da celebração 

das convenções, nas quais os partidos se coligaram, até o último dia do prazo para impugnação 

ao registro de candidaturas. Com efeito, caso uma coligação seja celebrada de forma 

supostamente irregular, não caberá ao partido integrante da coligação adversa, individualmente, 

impugná-la perante a Justiça Eleitoral, devendo, assim fazê-lo mediante a coligação da qual se 

tornou signatário. Nesse sentido é o entendimento de nossos tribunais, especialmente, do 

Tribunal Superior Eleitoral: 

[...]. Eleições 2012. [...]. Ilegitimidade ativa do impugnante. [...] 1. Partido integrante de 

coligação não possui legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, nos 

termos do art. 6º, § 4º, da Lei 9.504/97. Precedentes. 2. Partido político e coligação não 

possuem legitimidade para impugnar o Demonstrativo de Regularidade de Atos 

Partidários (DRAP) de coligação adversária sob o fundamento de irregularidade em 

convenção partidária. Precedentes. 3. Na espécie, a impugnação foi ajuizada 

isoladamente pelo Partido Progressista, não obstante tenha formado coligação para as 

Eleições 2012, sob o argumento de irregularidade na convenção de um dos partidos 

integrantes da coligação adversária. Ausência de legitimidade ativa do partido. [...] (Ac. 

de 13.11.2012 no AgR-REspe nº 36533, rel. Min. Nancy Andrighi)   
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 Portanto, a legitimidade para se questionar a validade da coligação adversa é da 

coligação e não do partido político devidamente coligado. Isso equivale dizer que a Lei das 

Eleições suprimiu a legitimidade ativa do partido político coligado, conferido pela Lei 

complementar nº64/90 em seu artigo 3º, impossibilitando ao partido coligado propor ação de 

impugnação ao registro de candidatura de candidato, partido ou coligação que não seja o 

impugnante membro.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do conflito aparente de normas, no presente caso, a Lei Complementar nº 64/90 

em seu artigo 3º taxativamente declina o rol dos legitimados para figurarem no polo de ação de 

impugnação de registro de candidatura, quais sejam, a qualquer candidato, partido político, 

coligação ou ao Ministério Público. Contudo, a Lei das Eleições, nº 9.504/97 em seu artigo 6º 

paragrafo 4º veda aos partidos políticos coligados, de forma isolada, impugnar a coligação 

adversa. 

Estaríamos diante de um confronto de normas? Seria a Lei Complementar superior 

hierarquicamente a Lei Ordinária? Que solução adotaríamos ante ao conflito de norma 

vislumbrado? A partir do estudo realizado é possível concluir que não há um conflito de normas 

propriamente dito, tendo em vista que a Lei Complementar, segundo entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, tão somente, existe em razão de expressa previsão constitucional no que se 

refere a matérias especificas, não sendo o caso de Lei Ordinária, a qual cuida de matéria residual 

a Lei Complementar, ou seja, aquilo que não abarcou a Lei Complementar é disciplinado pela 

Lei Ordinária, por tal razão não há conflitos, nem mesmo hierarquia entre elas. 

Todavia, quando se refere à legitimidade do partido político coligado – diz-se de forma 

individual – para impugnar a coligação adversa, estamos diante de veto expresso da Lei das 

Eleições, devendo agir de forma una no tratamento junto a Justiça Eleitoral. Nesse aspecto, 

entendemos que há uma razoabilidade na norma das Eleições, sendo ela mais específica nos 

procedimentos e condutas do processo eleitoral. Com efeito, a Lei Complementar aborda a 

inelegibilidade de forma geral, possibilitando a impugnação ao registro de candidatura daquele 

inelegível. Já a Lei das Eleições, também, possibilita aos partidos e coligações impugnarem as 

coligações respectivas ou adversas. 

Entretanto, o partido coligado somente pode arguir em juízo matéria interna corporis, o 

que equivale dizer que, só pode agir em juízo isoladamente quando questionar a validade da 
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própria coligação ou assuntos atinentes ao próprio partido. Assim, não deve o partido coligado, 

no período compreendido entre a data final das convenções e prazo final da impugnação propor 

ação de impugnação de registro de candidatura adversa, devendo fazer mediante coligação da 

qual se tornou signatário. 

Portanto, pelo estudo realizado este veto é tido por razoável em virtude de que no período 

eleitoral há, naturalmente, uma enxurrada de processos eleitorais, os quais deverão ser 

apreciados de forma célere pela Justiça Eleitoral. Se não houvesse este veto legal, poderiam os 

legitimados candidatos, partidos, Ministério Público e coligações intentarem ações de 

impugnação contra os candidatos, os partidos e as coligações adversas indiscriminadamente. 

Logo, haveria, inevitavelmente, uma quantidade significativa de ações versando sobre idêntica 

matéria. Nisto foi feliz o legislador.  

Ressalta-se, por fim, que a legitimidade do partido coligado é assegurada para assuntos 

interna corporis, ou seja, questionar a validade dos atos partidários próprios ou da própria 

coligação. Ademais, afora o período entre as convenções partidárias e prazo final de impugnação 

ao registro de candidato, a lei das Eleições não faz o mesmo veto, podendo, assim, o partido 

coligado agir isoladamente em juízo, fazendo uso, portanto, da ação pertinente àquele contexto 

processual. 
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Resumo: A economia ambiental consiste em transformar o meio ambiente e os recursos 

naturais em um bem público através da sua valoração tratando-o como um recurso finito. Para 

tal, analisa-se o valor de uso direto aplicado neste bem natural buscando-s4e constatar sua 

eficiência econômica e os seus reais e significativos beneficiários. A questão central, à qual 

permeia o campo em análise, é sobre a disposição que as pessoas se propõe a pagar pela 

preservação dos recursos e serviços naturais e sua interferência nos grupos de indivíduos, 

principalmente, quanto aos aspectos econômicos e sua consequente influência em seu bem-

estar. Portanto, este trabalho tem por objetivo explicar como funciona e pode ser aplicado o 

Método de Avaliação Contingencial (MAC) a fim de contribuir para a valoração 

socioeconômica de áreas ambientais. 

 

Palavras-chave: Economia Ambiental, Valoração, Método de Avaliação Contingencial. 

 

Abstract: The environmental economics consists in transforming the environment and natural 

resources in a public good through its valuation treating it as a finite resource. To this end, we 

analyze the direct use value applied in this natural and seeking to realize its their real and 

significant economic efficiency and beneficiaries. The central question to which permeates 

the field in question, is about the provision that people are willing to pay for the preservation 

of natural resources and services and its interference in the groups of subjects, especially with 

regard to the economic aspects and its consequent influence on their welfare. Therefore, this 

paper aims to explain how it works and can be applied Contingency Assessment Method 

(CAM) in order to contribute to the socio-economic valuation of environmental areas.  

 

Keywords: Environmental Economics, Valuation, Contingent Evaluation Method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre a economia ambiental são recentes, entretanto, seus discursos e 

debates estão cada vez mais presentes dentro da sociedade pós-moderna. Para Kuwahara 

(2004) a questão ambiental só adquiriu dimensão social e política a partir do final dos anos 

1960, sendo antes restrita apenas à esfera científica. 

“O envolvimento das Nações Unidas com a questão ambiental se manifestou de forma 

mais efetiva a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, com a criação da United Nations 

Environment Program (UNEP)” (GONÇALVES-DIAS et al, 2007). Acerca desta temática, 

Soares et al (2004) expõe que, com a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente 

Humano, introduziu-se com maior vigor a questão da natureza finita proporcionando a 

construção de uma ética e conscientização ambiental, além da necessidade da intervenção de 

outras ciências afora as Ciências Econômicas. 

Na obra “Valoração de recursos ambientais - Metodologias e recomendações” 

apontam-se discussões correntes desde a Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas (UNCED), realizada em 1992, no Rio de Janeiro, com a 

presença da mensuração do desenvolvimento sustentável. É salientando ainda que, a priori, as 

estatísticas sobre o meio ambiente eram totalmente dissociadas da economia, sendo incapazes 

de incorporar dados monetários para permitir a conexão com variáveis econômicas. 

Mueller explica que: 

(...) a matéria e a energia usados pelo sistema econômico não surgem do 

nada e nem desaparecem com o uso nos processos de produção e de 

consumo; são captadas do meio ambiente e acabam sendo restituídas a ele 

nas mesmas quantidades iniciais, embora qualitativamente alteradas. 

A adoção da teoria do balanço dos materiais levou a economia ambiental 

neoclássica a substituir a visão de fluxos circulares dos processos de 

produção e consumo por representação linear. 

[...] O princípio do balanço de materiais permite um tratamento simultâneo 

dos problemas ambientais decorrentes da extração de recursos naturais do 

meio ambiente, bem como da deposição neste de resíduos e rejeitos. 

(MUELLER, 1998, p.71) 

 

A economia ambiental, em síntese, consiste em transformar o meio ambiente e os 

recursos naturais em um bem público através da sua valoração. Para tal, é necessário que o 

meio ambiente seja tratado como um recurso natural e, portanto, finito (escasso).  Os efeitos 

ao meio ambiente são entendidos como externalidades que devem ser incluídos no cálculo 
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econômico (internalizados). Assim, “a economia do meio ambiente tem como principal objeto 

de estudo a internalização (monetária) das externalidades (custos externos) via o mercado” 

(DENARDIN, 2002, p. 7).  

Ou seja, a partir da análise econômica e observando a realidade atual de determinadas 

regiões pode-se verificar (ou não) se o que se propõe com a teoria econômica neoclássica 

condiz com seus resultados práticos quanto ao que se refere aos benefícios à sociedade 

aliando sustentabilidade às melhorias econômicas. A questão central, à qual permeia este 

campo, é sobre a disposição que os indivíduos teriam a pagar (DaP) pela preservação desses 

recursos e serviços naturais. É o que se pretende detalhar neste trabalho, explanando-se como 

a aplicação do Método de Avaliação Contingencial (MAC) pode ser utilizado a fim de 

mensurar tal disposição, porém, não sob a defesa de um ponto vista isolado, mas através da 

revisão de literatura especializada capaz de levar à junção das diferentes ideias acerca desta 

temática, de maneira que possam vir a contribuir para uma melhor compreensão da 

metodologia em estudo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Colocar, de maneira didática como funciona e pode ser aplicado o Método de 

Avaliação Contingencial (MAC), servindo de parâmetro para estudos e trabalhos futuros. Para 

tanto, realizou-se pesquisas e revisões bibliográficas sobre o tema nos mais diversos 

periódicos e livros disponíveis. 

 

3. RESULTADOS 

 

Após intensa pesquisa sobre a temática em sites especializados, periódicos e 

bibliotecas, pôde-se levantar diversas informações acerca de como se aplicar o Método de 

Avaliação Contingencial (MAC). Para melhor entendimento, tal metodologia de coleta, assim 

como sua função e aplicabilidade estão descritas nas Discussões. 

 

4. DISCUSSÃO 
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Uma vez que a economia ambiental parte do pressuposto de que o meio ambiente e os 

recursos naturais em um bem público devem ser valorados e que este deve tratado como um 

recurso natural e, portanto, finito (escasso), desenvolveu-se diversas metodologias.  

Dentre os vários métodos para a valoração de um bem ambiental, os mais frequentes 

são a análise da Disposição a Pagar (DaP) e o Método Custo Viagem. Cabe destacar também 

o Método de Avaliação Contingencial (MAC), que para BARBISAN et al (2009) é: 

  
A análise econômica distingue basicamente dois grandes tipos de categorias 

de valores ambientais, que são os valores de uso e os valores intrínsecos ou 

de existência, constituindo-se a soma destes valores no valor econômico total 

de um determinado bem ou recurso natural. (BARBISAN et al,2009,  p.29) 

 

A fim de melhor compreender tal processo, Seroa da Motta5 (1997) apresenta a 

função: 

 

Ainda para ele, o valor de uso (VU) é a soma do valor de uso direto (VUD) e o valor 

de uso indireto (VUI). Podemos compreender o VUD como o valor atribuído pelo indivíduo 

na utilização efetiva e atual de um bem ou serviço ambiental, em outras palavras, refere-se à 

utilidade atual daquele recurso natural, seja pela sua visitação, extração ou consumo.  O VUI 

pode ser atribuído aos benefícios oriundos da preservação desse recurso como, por exemplo, a 

proteção do solo, a produção de sombras pelas copas das árvores ou a estabilidade climática. 

O valor de opção (VO) refere-se à escolha de que os indivíduos podem fazer em não 

usufruir o bem ou serviço ambiental no presente para que lhe possa ser útil ou trazer 

benefícios no futuro. 

O valor de existência (VE), entretanto, refere-se à compreensão de que, independente 

do uso direto ou indireto, presente ou futuro, a preservação dos recursos naturais/ambientais 

deve prevalecer pelo simples fato de existirem (SEROA DA MOTA, 1997). O VE tem 

relação com valores morais, éticos e altruísticos e, portanto, sua valoração é bem mais 

                                                      
5 Ver: Manual para valoração econômica de recursos ambientais. IPEA/MMA/PNUD/CNPq Rio de Janeiro, 

setembro de 1997. Elaborado por Ronaldo Seroa da Motta, Coordenador da Coordenação de Estudos do Meio 

Ambiente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Professor da Graduação de Economia e do Mestrado 

de Economia do Meio Ambiente da Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro. 

Valor econômico total (VTE) = Valor de uso (VU) + valor de opção (VO) + valor de 

existência (VE) 
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complexa, que não cabe ser demonstrado, uma vez que não faz parte dos objetivos deste 

trabalho. 

Essa formulação refere-se especificamente à economia ambiental. Existem outras 

fórmulas para a mensuração de valores de impactos ambientais ou de internalização das 

externalidades do meio ambiente, sendo que outra área que tem equações econométricas é a 

economia ecológica, porém, com outro foco. 

Frequentemente se confunde a economia ambiental e a ecológica. Sobre a primeira, já 

se discorreu acima. Quanto à economia ecológica, o cálculo econômico (a valoração) é 

elaborado a partir dos princípios físicos e ecológicos. 

Em resenha à obra de ROMERO (2004)6, Kuwahara afirma que:  

 
(...) Para a economia ecológica, por outro lado, os mecanismos de mercado 

podem ser considerados eficientes para internalizar impactos ambientais que 

afetam as pessoas envolvidas no estudo, mas não são eficientes quando se 

tratam de impactos que afetam pessoas distantes no espaço e no tempo. 

(KUWAHARA, 2004, p. 190) 

 

Na visão de Cavalcanti (2004), a economia ecológica representa um esforço novo de 

saber científico para a gestão da sustentabilidade. Para o autor, trata-se de uma visão 

ecológica da economia identificando o sistema econômico como subsistema aberto do 

ecossistema. Assim, expõe: 

 
(...) implica uma mudança fundamental na percepção dos problemas de 

alocação de recursos e de como eles devem ser tratados, do mesmo modo 

que uma revisão da dinâmica do crescimento econômico. A ênfase no 

mercado como mecanismo de distribuição de recursos deve ser normalmente 

reservada apenas para os casos em que se busca uma alocação eficiente de 

recursos preexistentes (que é o que a estática microeconômica estuda). 

Quando se trata da situação em que novos recursos estão sendo mobilizados, 

tema que se localiza no âmbito da macrodinâmica econômica, o caminho 

abre-se para a unificação, sobre bases biofísicas. dos sistemas ecológicos e 

econômicos como formas interdependentes e coevolutivas. Essa é a principal 

tarefa e o desafio central da economia ecológica. (CAVALCANTI, 2004, 

p.154) 

 

 De volta ao campo da Economia Ambiental, existem, de acordo com Mueller 

(1998), correntes de pensamentos diferentes. O autor afirma que a análise econômica tendia a 

ignorar as inter-relações entre economia e meio ambiente. Para ele, uma caricatura da 

concepção predominante é a do diagrama de fluxo circular de livros-texto, que descreve o 

                                                      
6 ROMEIRO, A. R. (Org.) Campinas: Editora Unicamp/Imprensa Oficial, 2004, 400p. 



 

 

84 

 

processo econômico por intermédio de fluxos ligando empresas e famílias, em um ciclo 

fechado de circulação contínua. Assim, empresas e famílias produzem e consomem bens e 

serviços, circulando e registrando trocas com o meio ambiente. O autor, desta forma conclui 

que a natureza não apresenta limitações ao funcionamento do sistema econômico. 

Citando Georgescu-Roegen, Muller descreve ainda que, tanto a economia neoclássica 

quanto a teoria marxista tratavam a economia como epistemologia mecanicista, sendo um 

processo isolado e autossustentado, ignorando o fato de que a atividade econômica “não pode 

perdurar sem trocas contínuas com o meio ambiente que o afetam de forma cumulativa, e não 

pode deixar de ser afetado por tais alterações” (MULLER, 1998). Ainda de acordo com wlw, 

esse estado de coisas permaneceu até fins década de 1960 e, desde então, surgiram e se 

afirmaram correntes de pensamento ambiental que falavam que a economia não se trata de um 

processo isolado e que necessita se inter-relacionar com outras áreas de conhecimento como, 

por exemplo, as ciências biológicas e a engenharia. 

De acordo com Paula: 

  
Nos últimos anos, o Brasil vem seguindo uma tendência mundial de 

preservação de áreas cada vez maiores; e como consequência, vários 

métodos têm sido utilizados para tentar contornar as dificuldades de 

valoração dos ativos a serem protegidos ou que já pertencem a alguma área 

de preservação, monumento natural, parque, reserva biológica etc. (PAULA, 

2008, p.3) 

 

Para Lima, a discussão sobre sustentabilidade e desenvolvimento passa, 

necessariamente, por consideração de natureza distributiva não sendo “(...) independente da 

distribuição de renda prevalecente na economia” (LIMA, 1999). 

Segundo Cavalcanti:  

 
A valoração econômica ambiental interessa cada vez mais a gestores, 

estudantes, pesquisadores e profissionais. Trata-se de área de fronteira da 

ciência econômica, nem sempre aceita pacificamente, uma vez que se 

levanta contra ela a pertinente questão de comensurar o incomensurável. 

(CAVALCANTI, 2004, p. 152) 

 

Para Casimiro Filho, valoração é a “Expressão monetária dos benefícios obtidos de 

sua provisão do ponto de vista pessoal de cada indivíduo”, que podem vir tanto do uso direto 

quanto do uso passivo desse bem ou serviço. Sua justificativa para a valoração se dá, pois:  
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Em se tratando de recursos naturais e/ou ambientais, em geral, os mercados 

não são capazes de atingir a eficiência de mercado, ou seja, eles não 

racionam os recursos entre os consumidores e não fornecem informações 

corretas sobre a escassez relativa dos mesmos. (CASIMIRO FILHO, 1999, 

p.4) 

 

Este autor afirma ainda que os valores ambientais estimados podem ser incorporados 

nas análises econômicas contribuindo para a conservação dos bens e serviços ambientais. 

Porém, somente o fato de estimar esses valores monetários não é suficiente para a 

conservação do meio ambiente e adverte sobre a importância da criação de “leis bem 

especificadas (de modo que os custos incorridos pela agressão sejam muito superiores aos 

benefícios recebidos), bem como autoridades para fazer cumpri-las.” (CASIMIRO FILHO, 

1999) 

É essencial, portanto, ressaltar o papel público na organização para a prática da 

economia ambiental e propor alterações. Abramovay (2010) afirma que: 

 
“(...) As políticas públicas não cumprem o papel decisivo de antecipar aos 

atores sociais os comportamentos necessários a uma estratégia voltada à 

ampliação das liberdades humanas no âmbito do uso sustentável da 

biodiversidade (...) (ABRAMOVAY, 2010, p.112)” 

 

Logo, do ponto de vista de Casimiro Filho (1999, p.3), a valoração ambiental trata-se 

de um benefício para a sociedade, com a ressalva de que não sendo conservada, “o valor 

estimado da amenidade passa a ser visto como um custo para a sociedade”. 

Para Oliveira Neto e Petter (2005), existem dois tipos de abordagem econômica, a 

tradicional e a alternativa. A tradicional (análise custo-benefício) estabelece o Princípio 

Poluidor Pagador que consiste em repassar todo o custo pela poluição ambiental, surgindo 

como alternativa, pois o empreendedor deve pagar à sociedade pela poluição gerada ou 

assumir todo o custo em implantar as medidas de controle ambiental. De acordo com Santana 

Neto e Andruicci (2007), o Princípio Poluidor Pagador é um exemplo da concepção neoliberal 

dentro da valoração ambiental. Sobre isto, afirmam que: 

 
(...) Ele parte da constatação de que os recursos ambientais são escassos e 

que o seu uso na produção e no consumo acarretam a sua redução e 

degradação. E, apenas considerando esses recursos no sistema de preços, 

torna-se possível o mercado mensurar a sua verdadeira escassez. Com o 

estabelecimento legal desse princípio a sociedade deixaria de arcar, em tese, 

com o ônus dos custos ambientais, impondo estes, aos verdadeiros 
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responsáveis pela degradação. (SANT'ANNA NETO, ANDRUICCI, 2007, 

p.100) 

 

 Quanto à abordagem econômica alternativa (análise custo-efetividade), surge o 

Princípio Beneficiário Pagador, o qual, “(...) permite mensurar os benefícios proporcionados 

pelos serviços naturais em função de variáveis socioeconômicas, comportamentais e 

atitudinais dos seus usuários” (JUNIOR BOCATO, p.12). Assim, “Nesse caso, são 

concedidos subsídios aos empreendedores para que adotem alternativas mais eficientes, sob 

os pontos de vista econômico ou ambiental, sendo que tais benefícios oneram a comunidade 

afetada.” (OLIVEIRA NETO; PETTER, 2005, p.72) 

 No campo da economia ambiental já se conhecem vários métodos para a valoração de 

um bem ambiental, entre eles, os mais frequentes são: a análise da Disposição a Pagar (DaP) e 

o método Custo Viagem. O último incide sobre a visitação de um determinado ambiente, ou 

seja, sobre o valor de uso direto. Paula et al (2008), explica ainda que, o Custo de Viagem 

pode ser dividido em outros dois custos sendo: 

 

(...)o custo de viagem gasto com locomoção até o local de visitação (CL) e o 

e permanência (CP). O custo de locomoção (CL) para o visitante da Gruta é 

dado pelo valor da quantidade de combustível gasto no trajeto entre sua 

cidade e o local de visitação; e de permanência (CP), pelos gastos com 

hospedagem, alimentação, entrada na gruta e gastos extras de viagem. 

(PAULA et al, 2008, p. 9) 

 

  Porém, o DaP não exige necessariamente a visitação podendo então ser aplicado ao 

uso e não uso de bens e serviços ambientais. Mas para Gori et al citando Pearce (1993), todos 

partem do princípio da racionalidade econômica. Ou seja, prevalece a maximização do bem-

estar de acordo com suas restrições orçamentárias. O objetivo então não é aplicar ao bem 

ambiental um preço de mercados e sim mensurar as preferências dos indivíduos sobre as 

alterações em seu meio ambiente. Entre os métodos mais utilizados para analisar essa 

disposição dos indivíduos à valoração do uso desses recursos naturais, está o Método de 

Avaliação Contingencial (MAC). 

A aplicação do MAC se faz a partir da aplicação de questionários à população que é 

estimulada a definir diretamente os valores individuais atribuídos a um recurso natural. Nesse 

sentido simula um mercado hipotético, informando ao entrevistado as características e 
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propriedades do recurso ambiental que está sendo avaliado e questionando a real disposição a 

pagar (DaP) pela sua preservação.  

Após a definição da área onde se situa o bem ou serviço a ser valorado, é importante 

que a priori seja feita uma análise qualitativa identificando as características socioeconômicas 

da população a ser estudada. Feito isso, inicia-se o processo de Avaliação Contingencial 

através da construção e aplicação de um questionário a essa população. Este deve conter as 

informações básicas tais como idade, gênero, nível de escolaridade, nível de renda e outros. O 

ponto principal a ser abordado, refere-se à suposição de um mercado hipotético a partir do 

qual se analisa a disposição dos indivíduos a pagarem pela manutenção desse bem ou serviço 

ambiental. Ou seja, busca-se mensurar a valoração pessoal de bens considerados, até então, 

incomensuráveis.  Todo esse processo metodológico fica evidente no trabalho realizado por 

COSTA (2004) em conjunto com o CEPEAC (Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis) quanto à valoração do Rio Passo 

Fundo. Nesse mesmo trabalho é exposto que: 

 

Para mensurar o valor de uma amenidade ambiental, devem-se tornar 

perceptíveis as preferências dos consumidores através da revelação de sua 

disposição a pagar (DAP) pelo aproveitamento de um bem natural 

(qualidade do ar, da água etc.) ou a quantidade de dinheiro que estão 

dispostos a receber como compensação pela perda desse benefício, ou seja, 

sua disposição a receber (DAR). Para tanto, o método consiste de três etapas, 

a saber: 

a) aplicação de questionário em uma amostra representativa da população; 

b) mensuração da DAP mediana através de modelos econométricos 

probabilísticos; 

c) valoração da amenidade através da DAP mediana. (COSTA, 2004, p.112) 

 

  

Diferente do trabalho de Costa (2004), Oliveira Junior (2003) também utiliza o 

método de valoração ambiental com o procedimento metodológico citado anteriormente, 

porém, sem a aplicação da DaP, pois ele procurou revelar o valor dos benefícios oriundos do 

uso direto dos recursos naturais da área em estudo e recomendou: 

 

(...) o uso da valoração ambiental como metodologia a ser empregada como 

uma ferramenta adicional para justificar a preservação ambiental. Pois, 

somente quando se sabe seu valor e sua importância podem-se empregar 

medidas para a manutenção das funções ecológicas e ambientais em seu 

estado primitivo. (OLIVEIRA JUNIOR, 2003, p. 253) 
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A posteriori é possível estabelecer a relação custo x benefício da aplicação do valor de 

uso aos qual a comunidade em questão foi submetida. Pode-se, inclusive, com tal 

procedimento, verificar se os benefícios oriundos podem gerar, de fato, melhorias econômicas 

para os moradores de uma determinada região/área afetada ou se tais benefícios restringem-se 

a poucos.  

De maneira geral, observa-se que ao tentar transformar o meio ambiente e os recursos 

naturais em um bem público/recurso finito, através da sua valoração, é necessário fazer todo o 

levantamento econômico da população da área em estudo assim como os aspectos 

socioeconômicos. O cálculo para análise da disposição que as pessoas teriam a pagar pela 

preservação dos recursos e serviços naturais dependem dos aspectos econômicos e sua 

consequente interferência em seu bem-estar.  

Portanto, a aplicação do MAC não se restringe ao levantamento da DaP e da DaR, mas 

sim, envolve todo um processo de análise social e econômica. Mesmo quando a intenção é 

apenas o cálculo do valor do uso-direto dos bens e serviços naturais, ainda assim, envolverá 

uma análise qualitativa tanto da amostra selecionada quanto de toda área na qual se encontra o 

objeto em estudo. 

Evidentemente, que os métodos e técnicas oriundos desta área da Economia 

Ambiental, não representam um fim, mas um meio de se buscar a preservação dos recursos 

ambientais, pois o cálculo do valor econômico necessita de coleta de dados, recursos 

eletrônicos e tipo de metodologia própria (ORTIZ, 2003). Pode-se ainda ir além, pensando 

serem tais dificuldades muito mais que entraves metodológicos, mas problemas econômicos 

ou mesmo culturais, sendo necessário para tal um fórum emergente de caráter transdisciplinar 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2003). 

Por último, cabe lembrar que existem diferentes métodos econométricos, sendo tais 

metodologias, em conjunto com as regulamentações jurídicas, o ideal para se atingir a 

preservação e uso responsável dos bens ambientais (BENAKOUCHE e CRUZ, 1994). 

5. CONCLUSÕES 

 Os estudos de valoração ambiental, por meio dos seus inúmeros métodos 

utilizados, em especial o MAC, somados às suas limitações econométricas, sociais e 

subjetivas, é algo recente nos projetos ambientais, apresentando vantagens significativas em 
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relação a outras metodologias, especialmente pelo fato de ser relativamente barato e capaz de 

produzir resultados aceitáveis.  

Popularizar seu uso como técnica científica confiável e rentável para a preservação e 

mensuração monetária dos Bens Naturais é fundamental para a preservação ambiental. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA E A APLICAÇÃO DA LEI 10.639/03: 

ANALISANDO OS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Raphaella Karla Portes Beserra1;  

Pedro Luiz Teixeira de Camargo2 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal traçar as possibilidades de 

aplicação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da "História e Cultura 

Afro-Brasileira", a partir da disciplina de Geografia com ênfase no papel que esta 

exerce na formação cidadã dos sujeitos ao longo do ensino básico. A criação da lei é 

uma conquista histórica do movimento negro organizado, e nesse sentido buscamos 

entender o contexto em que foi sancionada. Consideramos, portanto que para além da 

questão da disciplina, trabalhar este conteúdo perpassa pela construção de alicerces de 

uma educação antirracista. A nossa busca, inicialmente, se deu em analisar o que é 

materialmente instrumentalizado como prática pedagógica, no caso os livros didáticos 

utilizados pela rede estadual de ensino no município de Uberlândia, Minas Gerais, tanto 

no nono ano do ensino fundamental como no terceiro ano do ensino médio de acordo 

com o PNLD - Plano Nacional do Livro Didático, visando compreender assim o que é 

oferecido como elementos de trabalho ao corpo docente, e, a partir disso, vislumbrar 

como podemos avançar na implementação efetiva desta lei no cotidiano do ambiente 

escolar brasileiro.       

Palavras-Chaves: Lei 10.639/2003; Ensino de Geografia; História e Cultura Afro-

Brasileira. 

Abstract:The main objective of this paper is to outline the possibilities of applying Law 

10.639/2003, which makes the teaching of "Afro-Brazilian History and Culture" 

compulsory, based on the discipline of Geography, with emphasis on the role it plays in 

citizens training subjects throughout basic education. The creation of the law is a 

historical achievement of the organized Afro-Brazilian movement, and in this sense we 

seek to understand the context in which it was sanctioned. We consider, therefore, that 

in addition to the issue of discipline, working on this content runs through the building 

of an antiracist education foundation. Our initial search was to analyze what is 

materially instrumented as pedagogical practice, in this case the textbooks used by the 

state education network in the city of Uberlândia, Minas Gerais, both in the ninth year 

of basic education and in the third year according to PNLD - National Textbook Plan, in 

order to understand what is offered as elements of work to the teaching staff, and, from 

this, to glimpse how we can advance in the effective implementation of this law in the 

daily life of the Brazilian school environment. 

Keywords: Law 10.639/2003; Geography teaching; Afro-Brazilian History and Culture. 
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1. INTRODUÇÃO  

As culturas descendentes da África, no Brasil, têm suas marcas enraizadas desde 

a época colonial, quando os negros foram transportados ao país, na época ainda colônia, 

como fonte de mão de obra escrava. Devido a esta trajetória histórica, a população 

negra, a partir de uma construção social – entendemos que esta é um conjunto de 

normas, valores, significados que são exercidos pela sociedade tanto de maneira 

individual quanto coletiva (MACHADO, 2014) -, foi marginalizada principalmente em 

função das condições socioeconômicas, herança do período em que foram escravizados 

(MACHADO, 2014). Entres as construções feitas ao longo do tempo podemos destacar 

a existência de uma concepção de igualdade racial que ainda predomina na sociedade 

ocidental, proveniente, principalmente do eurocentrismo (MACHADO, 2014).  

Atualmente, o negro ainda sofre (e muito) com o preconceito e a discriminação 

devida, tanto a sua condição de descendente de escravos no Brasil Colônia, como a sua 

origem africana (MACHADO, 2014). No ensino formal, somente através da Lei nº 

10.639/03 é que se tornou obrigatório trabalhar em sala de aula a temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", algo essencial para desmistificar o continente africano e ainda 

quebrar o paradigma eurocêntrico de inferioridade racial, algo ainda presente, como 

mostra em suas obras Machado (2014) e, em especial, Santos (2014). 

Esta lei foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entrou 

em vigor em 9 de janeiro de 2003, sendo importante salientar que esta alterou também a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, e também inseriu no calendário 

escolar o dia 20 de novembro como o "Dia Nacional da Consciência Negra". Este 

preceito jurídico, portanto, é considerada pelo movimento negro como o principal 

instrumento de combate ao racismo no que tange ao campo educacional (PEREIRA, 

2016), criando assim um novo espaço para as relações raciais no âmbito escolar, 

abrindo caminhos para a construção de uma educação mais humana e que busque 

desconstruir os valores que promovem o racismo. 

É importante destacar ainda que este novo princípio jurisdicional é fruto da luta 

histórica do movimento negro, organizado principalmente no combate ao preconceito 

racial, em particular a partir dos anos 1980 por conta das articulações estabelecidas com 
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o Estado, em especial, com o texto da “Constituição de 1988” que no art. 242 

determinava que ao tratar do conteúdo de História do Brasil teria que considerar as 

contribuições das diversas culturas e etnias que contribuíram para a formação do povo 

brasileiro (PEREIRA, 2016).  

Esta conquista no campo educacional é muito importante, pois uma parcela 

significativa da sociedade passa por essa instituição, o que a torna um instrumento 

importante de diálogo. O ensino de Geografia além de criar a possibilidade para que os 

estudantes possam refletir, tem papel fundamental no processo de contribuir para que os 

alunos possam vir a ter uma visão crítica do mundo (SANTOS, 2014). A partir disso, 

esta disciplina consegue desempenhar a função de suscitar nestes jovens um 

pensamento analítico, neste caso, acerca das desigualdades raciais, além de ser base 

para a construção de uma visão de mundo e cidadania que leve em consideração a 

diversidade étnico-racial brasileira. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é verificar pontos dos conteúdos desta 

disciplina capazes de contribuir para a aplicação cotidiana da Lei 10.639/03, abordando 

a história e a cultura afro-brasileira de maneira que esta possa ser difundida no ambiente 

escolar com o intuito de contribuir para uma construção social que não veja esta 

temática de forma eurocentrizada, problematizando assim com os resquícios de ensino 

tradicionais, uma das maiores dificuldades quando se pensa em construção educacional 

teórico-crítica (LIBÂNEO, 2012). 

Baseando-se em Santos (2014), buscamos inicialmente a literatura especializada 

no ensino de Geografia, com o objetito de compreender como esta tem tratado este 

conteúdo. Nesse sentido realizamos um levantamento nos livros didáticos utilizados por 

uma escola da rede estadual no município de Uberlândia, Minas Gerais – no nono ano 

do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio –, e utilizamos como 

metodologia a pesquisa bibliográfica especializada na temática.  

Por último, cabe destacar que a pesquisa foi realizada no segundo semestre de 

2016.  

2. CONQUISTAS E DESAFIOS: A LEI 10.639/2003  
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A construção de uma educação que se fundamente na diversidade do povo 

brasileiro, que transmita um ponto de vista diferente das versões oficiais protagonizadas 

pela população branca e que omitem a participação do povo africano, é luta histórica do 

movimento negro, que na segunda metade da década de 1990, também teve uma de suas 

reivindicações atendida pelo Estado brasileiro quando ocorreu: 

a revisão de livros didáticos ou mesmo a eliminação de vários livros 

didáticos em que os negros apareciam de forma estereotipada, ou seja, 

eram representados como subservientes, racialmente inferiores, entre 

outras características negativas (SANTOS, 2005, p. 25).  

 

As conquistas acumuladas ao longo dos anos são passos importantes e servem 

como provocação para novos desafios na busca de igualdade nas relações étnico-

raciais, principalmente em ambientes institucionais como a escola – que é uma 

instituição que tem como objetivo essencial à formação dos sujeitos enquanto cidadãos 

(PÁTARO e KLEIN, 2009).  

3. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS  

Ao analisarmos os livros didáticos disponíveis na escola, foi notória a 

fragilidade da implementação da Lei 10.639/2003. O texto base da lei não dispõe sobre 

como será realizado, na prática, o conteúdo: 

Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 

Art. 79-B. “O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 

‘Dia Nacional da Consciência Negra’”. 

Art.2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 

2003). 

 

É importante ressaltar que partimos do pressuposto que o livro didático é o 

principal instrumento do professor ao considerar, que além de textos, este possui 
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gráficos, fotografias, mapas entre outros recursos capazes de colaborar com o processo 

pedagógico cotidiano do ambiente escolar (SILVA e SAMPAIO, 2014).  

O material utilizado no nono ano do ensino fundamental, inicialmente coloca 

dados gerais como o tamanho do território e trata da geopolítica do continente africano 

de maneira sucinta (Figura 1). Ao prosseguirmos na análise, observamos que ele trata 

de maneira mais detalhada apenas a geologia, o relevo, a hidrografia e os climas 

presentes no continente africano.         

 
Figura 1- Imagem do livro do 9° ano retratando o início do capítulo que trata sobre o continente africano.  

 

No processo de análise percebemos que ao dar continuidade ao conteúdo, o 

livro traz dados acerca da população, como pirâmide etária, indicadores sócio 

econômicos – taxa de mortalidade infantil, analfabetismo, expectativa de vida e renda 

per capita. O destaque desse tópico são as condições de vida da população africana, 

com ênfase na questão da fome que assola o continente. A questão de saúde é também 

levantada, em especial por conta dos altos índices de pessoas infectadas com o vírus 

HIV. Para Diniz (2009, p10) isso se dá, pois: 

A África é vista enquanto lócus da não civilidade, do não 

desenvolvimento, da fome, da miséria, dos conflitos entre etnias 
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rivais, doenças como AIDS, da desnutrição, do imobilismo, do não 

histórico, do exótico, do selvagem. 

 

No que se refere aos aspectos econômicos, o livro trata de maneira bem geral 

tanto a produção de commodities como a sua industrialização, não aprofundando nestes 

dados, o que é péssimo. A superficialidade das informações cria a impressão de que o 

continente africano não possui uma dinâmica econômica consolidada e que é um povo 

ainda silvícola.  

As inúmeras guerras por independência no século XX são tratadas de maneira 

rasa e incipiente assim como todo seu processo de descolonização, o que é uma situação 

ruim haja vista que estes processos, inclusive, influenciaram diretamente na maneira 

como se configuram atualmente as economias dos países da África.  

As guerras civis internas do continente são debatidas frente à herança do 

colonialismo, buscando mostrar que muitos dos conflitos atuais ocorrem principalmente 

por conta das questões étnicas que foram ignoradas na "divisão" realizada entre as 

metrópoles europeias como forma de assegurarem os seus domínios coloniais e evitar 

guerras locais pela disputa dos territórios africanos.  

A divisão política oficial, similar a que conhecemos hoje, ocorreu na 

Conferência de Berlin em 1884 (CHARLES e SÁ, 2011). O resultado foi a criação de 

uma nova divisão política com zonas de influências de diversos países imperialistas 

ávidos por colonizar e explorar as nações ricos em recursos naturais, em particular as 

reservas minerais.  

A divisão ignorou as especificidades étnicas fazendo com que tribos 

historicamente inimigas ficassem em um mesmo território ou em outros casos separou 

tribos centenárias. Apesar de ter ocorrido em meados do século XIX, até hoje, existem 

conflitos étnicos no continente (reflexos desta divisão) que visam o poder local, gerando 

inúmeras guerras civis e fragilizando assim a economia, o desenvolvimento nacional e, 

por consequência, elevando os já elevados índices de extrema pobreza3 (WALDMAN, 

2014).  

Segundo os professores da instituição que fazem uso da obra – é importante 

salientar que são eles quem escolhem os livros didáticos disponibilizados pelo Plano 

                                                      
3 Entre estes índices, é possível destacar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que leva em 

consideração a renda per capita, o nível de escolaridade e o nível de saúde de um determinado município, 

estado, país ou região.    
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Nacional do Livro Didático (PNLD) – o conteúdo é bastante avançado pois relata, por 

exemplo, as consequências do colonialismo na atualidade, inclusive colocando o Brasil 

com um papel de colonizador em função da atuação das empresas brasileiras no 

território africano, quando na verdade falta expor os diversos acordos feitos na época do 

governo, liderado por Lula, que buscavam colaborar, por exemplo, com a saúde, a 

educação e a agricultura (RIBEIRO,2010). Cabe destacar também que em nenhum 

momento a questão cultural e a contribuição do povo negro na construção de nossa 

identidade nacional são citadas (nem de maneira superficial) o que é lamentável.  

Já no material disponibilizado para o terceiro ano do ensino médio, o conteúdo é 

voltado de maneira geral para a questão econômica e política - tanto interna quanto 

externa- e como o processo de globalização tem ocorrido no continente africano e a 

influência deste em seu desenvolvimento econômico.  

Ao desenvolver o conteúdo, é destacada a relação econômica do continente com 

o Brasil, colocando também as relações de cooperação como a da Embrapa - Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - e a atuação da Petrobras, empresa pública 

brasileira que é referência mundial na extração de petróleo em grandes profundidades, 

por conta dos seus investimentos na área de biocombustíveis.  

Além de frisar a atuação das companhias estatais de nosso país, o livro chama a 

atenção para a atuação de empresas privadas brasileiras no setor de mineração e 

construção civil. Na mesma lógica, curiosamente, existe uma notoriedade para a 

atividade de diversas corporações chinesas, que também mantém inúmeros 

empreendimentos em todo o continente, tendo inclusive, inexplicavelmente, maior 

destaque que o Brasil ao longo da obra (Figura 2). 
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Figura 2- Imagem do livro do 3° ano retratando parte do capítulo que trata sobre a atuação na África. 

 

A temática de conflitos internos é exposta com ênfase nas guerras civis que 

ocorreram e ocorrem no continente africano. No final de 2010 eclodiu no mundo árabe 

– especificamente no Egito, Síria, Tunísia, Iêmen e Barein – uma onda de protestos que 

acabou conhecida como “Primavera Árabe”. Estas ações buscavam a liberdade 

individual da população e acusavam suas respectivas lideranças nacionais de ditadoras 

(Figura 3). 

 
Figura 3 - Imagem do livro do 3° ano com parte do capítulo que trata sobre os conflitos internos na 

África. 
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Esse movimento foi financiado pelo imperialismo estadunidense, e ao final deste 

ciclo, levou ao início das guerras civis da Síria, da Líbia e do Iêmem (VISENTINI  et 

al, 2012). A intervenção militar por parte da OTAN4 nesses países fez com que grupos 

nacionalistas se organizassem para combatê-los.  

A Líbia e a Síria são nações que possuem economias baseadas na exploração 

petrolífera, tendo assim um grande papel de destaque na geopolítica mundial. Ao levar 

estas características em consideração, é possível perceber que a intenção real dos EUA 

em financiar a “Primavera Árabe” não era promover a democracia, mas sim obter o 

controle desses territórios ricos em combustíveis fósseis (VISENTINI  et al, 2012).  

O conteúdo, porém, não trás a discussão da atuação do imperialismo, como faz 

em relação ao colonialismo. Ao tratar da “Primavera Árabe” coloca apenas informações 

superficais que não corroboram para um pleno conhecimento desse movimento.  

Ao analisar os conteúdos em ambas as séries, observamos que de maneira geral, 

apesar dos dois livros trazerem conteúdos sobre a África, este tema ainda é abordado de 

maneira rasa e simplista. A relação com o Brasil (algo fundamental haja vista sermos 

brasileiros) é trabalhado de maneira insignificante, não apresentando, por exemplo, de 

qual região da África eram os negros trazidos para o Brasil como mão de obra escrava, 

seu papel fundamental na extração mineral nas regiões auríferas e de como este povo 

teve (e tem) papel fundamental na construção da identidade étnico-cultural brasileira. O 

aspecto cultural, curiosamente, sequer é citado nos livros analisados, o que nos faz 

deduzir que seja fruto de certa “apatia” (ou até desinteresse) com relação a este 

conteúdo, mesmo com a existência de um dispositivo legal sobre isso desde 2004. 

A ausência do ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no 

principal instrumento pedagógico disponibilizado aos professores faz, portanto, com 

que a possibilidade de trabalhar o conteúdo com os alunos seja menor. Nessa 

perspectiva é importante reassaltar que o livro é a principal ferramenta do professor e 

dialoga de maneira direta com os alunos – na escola em que analisamos todos eles 

recebem o material ao início de cada ano. Além do livro didático, a lei não coloca 

                                                      
4 A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949 no contexto da Guerra Fria, pelos 

países do bloco capitalista, no qual os envolvidos se comprometiam a cooperar militarmente entre si.  
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nenhum outro instrumento didático a disposição do professor que o auxilie ao trabalhar 

o conteúdo da lei 10.639/03, o que é péssimo.  

A fragilidade da lei em questão se evidencia, mais uma vez, por não 

regulamentar como a temática deve ser trabalhada no ambiente escolar. Ao não criar um 

caminho de aplicação do conteúdo, acaba por deixar essa decisão a cargo da gestão das 

instituições de ensino. Essa circunstância dificulta a sua implementação efetiva e 

dificulta a sua avaliação, uma vez que nela não está previsto os critérios que devem ser 

adotados nesse processo. 

4. O ENSINO DE GEOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO 

ANTIRRACISTA  

  Como já colocado, ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira se tornou 

obrigatório a partir de 2004, e nesse sentido a ciência geográfica tem muito a 

contribuir. Santos (2014) problematiza o ensino de Geografia e dos conteúdos incluídos 

pela lei 10.639/03, destacando os preconceitos e discriminações existentes na própria 

maneira de se lecionar a disciplina. Um exemplo claro disso é a falta de importância 

dada ao continente africano nos livros didáticos, tanto de Geografia Geral como em 

Atlas Geográficos, que aparecem, quase sempre, nas partes finais destas publicações e 

com espaços bem menores em relação aos outros blocos continentais. Nesse sentido, 

Anjos (2005, p.167) entende que: 

É até sintomático que a Geografia da África e a Afro-brasileira não 

hajam merecido um espaço de destaque no processo de ensino 

brasileiro, seja por questões políticas, pela abrangência 

interdisciplinar, pelas dificuldades de informações, seja pela 

necessidade de utilização de uma perspectiva que contemple a 

diversidade expressa no espaço geográfico.  

Já para Santos (2014, p.12), “a Lei 10.639/03 coloca o desafio de construir uma 

educação para a igualdade racial, uma formação humana que promova valores não 

racistas”. Este desafio pode e deve ser enfrentado de várias maneiras pelo corpo 

docente, uma vez que o conteúdo, por ter caráter interdisciplinar, pode ser trabalhado 

de diversas maneiras, contribuindo assim para que os alunos reflitam criticamente 

sobre o assunto.  
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Ainda segundo o mesmo autor, a Geografia possui um papel fundamental, pois 

tem um vínculo direto com a construção das relações sociais, e ao tratar da história dos 

africanos no Brasil e em seu próprio continente, parte do pressuposto que estamos 

falando de "raça" 5 que é um conceito socialmente construído, logo errôneo (SANTOS, 

2014). Nesse sentido a disciplina cumpre um papel de “desconstruir” determinados 

conceitos que estão enraizados historicamente na sociedade, com o intuito dos 

discentes passarem a repudiar a prática do racismo.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A construção de uma educação antirracista certamente ainda percorrerá um 

longo caminho, porém são inegáveis os avanços que foram obtidos nos últimos quinze 

anos, mesmo que ainda incipientes. Destaca-se que estes são frutos da luta social 

organizada, principalmente do movimento negro. 

A conquista da obrigatoriedade do ensino da História e da Cultura Afro-

Brasileira, também coloca uma gama de disputas, sendo a principal delas a busca pela 

implementação efetiva da Lei 10.639/2003, um desafio diário não apenas do 

movimento negro, mas do corpo docente de cada ambiente educacional formal.  

A inquietação é ainda mais urgente nas instituições de ensino superior, uma vez 

que estas são as responsáveis pela formação de novos professores e também 

promovem, prioritariamente, a formação continuada dos educadores públicos e que, de 

acordo com a Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de 

Educação (CONAE) torna obrigatório o ensino da Educação das Relações Étnico-

Raciais também nestas instituições.    

Ao identificarmos que nestes dois livros didáticos, que são os instrumentos 

pedagógicos de mais fácil acesso ao corpo docente, trabalha-se o conteúdo de forma 

superficial e simplista, entendemos que a lei, apesar de existir acerca de quinze anos, 

não foi efetivamente implementada, o que é preocupante. O desafio que tem sido 

colocado para a educação, neste caso, é conseguir colocar em prática o ensino da 

"História e Cultura Afro-Brasileira" no cotidiano escolar.  

                                                      
5 Segundo Santos (2011, p.10): “raça”, constructo social, princípio de classificação que ordena e regula 

comportamentos e relações sociais. 
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A Geografia, no âmbito escolar, demonstra enorme potencial para trabalhar o 

conteúdo que a Lei 10.639/2003 tornou obrigatório, entretanto, parece estar sendo 

pouco utilizada com esta finalidade. Esta disciplina, enquanto ciência que estuda a 

relação do homem com o meio, seja na dimensão cultural, social, política e econômica, 

tem disponibilidade e oferece inúmeras possibilidades de cotidianamente construir a 

aplicação prática da lei e fornecer subsídios para a sua difusão por todo o ambiente 

escolar formal. 
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O LIXO QUE NÃO QUEREMOS: PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO MEIO 

ACADÊMICO DO IECT-JANAÚBA E ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM 

MAURÍCIO DE AZEVEDO 

Adriana da S. Souza1 

 Bárbhara M. Marinho2 

 Eugênio N. S. Brito3 

 Karine Silva4 

RESUMO: Em decorrência do constante crescimento da população brasileira, e dos 

avanços econômicos, tecnológicos e científicos vem-se aumentando também a produção 

de lixo, que muitas vezes, é descartado de forma inadequada na natureza, como em 

lixões e aterros controlados. Uma forma de minimizar esses impactos está sendo 

adotada pelo Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT), campus avançado 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) de Janaúba, 

com o objetivo de conscientização através de palestras e implantação de práticas 

sustentáveis, como a separação do lixo seco do lixo úmido do Instituto e da Escola 

Estadual Joaquim Maurício de Azevedo (EEJMA). Foram realizadas palestras com a 

comunidade acadêmica do IECT e com alunos da EEJMA sobre questões ambientais de 

uso consciente da água e energia, descarte adequado do lixo e também formas de 

reciclagem e reuso, com destaque na região do Norte de Minas. Após as palestras foram 

realizados questionários com os ouvintes. Oficinas de reciclagem foram e serão 

desenvolvidas pelos discentes do projeto na EEJMA, onde parte do lixo será convertida 

em peças artesanais, e também serão desenvolvidas oficinas sobre compostagem e 

produção de sabão artesanal. 

 

ABSTRACT: As a result of the constant growth of the Brazilian population, and of the 

economic, technological and scientific advances, the production of garbage is also 

increasing, which is often discarded inappropriately in nature, such as in landfills and 

controlled landfills. One way to reduce these impacts is being adopted by the Institute of 

Engineering, Science and Technology (IECT), an advanced campus of the Federal 

University of Jequitinhonha and Mucuri Valleys from Janaúba, state of Minas Gerais, 

with the objective of raising awareness through the implementation of sustainable 

practices such as the separation of the dry garbage from the wet garbage of the Institute 

and the state school Joaquim Maurício de Azevedo (EEJMA). Lectures were held with 

the academic community of the IECT and with students from EEJMA on environmental 

issues of water and energy conscious use, adequate waste disposal and also recycling 

and reuse forms, with highlights in the North of Minas Gerais region, after all lectures 

questionnaires were carried out with the listeners.Recycling workshops were and will be 

developed by the project's students in the EEJMA, where part of the waste will be 

                                                      
1Discente do Instituto de Engenharia Ciência e Tecnologia / Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 
2Técnica em Laboratório de Biologia do Instituto de Engenharia Ciência e Tecnologia /Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
3Assistente em Administração do Instituto de Engenharia Ciência e Tecnologia /Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
4Discente do Instituto de Engenharia Ciência e Tecnologia / Universidade Federal dos Vales do 
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converted into handmade pieces, and also workshops will be developed on composting 

and production of handmade soap. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento rápido da população mundial, que na atualidade ultrapassa 

os sete bilhões de pessoas, combinado com os avanços tecnológico, científico e 

econômico, vem-se crescendo também de forma grandiosa a produção de lixo, tendo os 

resíduos, em sua maioria, descartados de forma inadequada na natureza, como em 

lixões, aterros sanitários, nas ruas ou em lotes vagos a céu aberto, degradando assim os 

solos, o ar, as águas subterrâneas e afluentes próximos (COSTA, 2011). Pesquisas feitas 

pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2015) afirmam que houve um aumento de 29% na geração de lixo entre os 

anos de 2003 a 2014, afirma-se também que a quantidade de resíduos com destinação 

adequada foi menor que o crescimento da geração de lixo, constatando que apenas 

58,4% do total do lixo produzido foram acondicionados em aterros sanitários, o qual é o 

local mais adequado para o descarte e menos prejudicial ao meio ambiente. 

O descarte de bens e aceleração da degradação dos recursos ambientais, não está 

ligado essencialmente a aspectos econômicos, mas também a valores e hábitos de vida 

advinda da educação básica. Países considerados mais desenvolvidos, como os Estados 

Unidos, geram cerca de dois quilogramas de lixo por dia e em contrapartida o Japão, 

país também considerado avançado, gera pouco mais de um quilograma, enquanto o 

Brasil, país em desenvolvimento, produz uma quantidade de resíduos por habitante 

semelhante aos japoneses. Estes dados mostram a importância da implantação de uma 

educação ambiental básica para a redução de descarte de lixo no meio ambiente 

(ABRELPE, 2008). 

Em 2014 mais de 41% das 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

gerados no Brasil foram direcionados aos lixões e aterros controlados. Um dado 

alarmante, visto que esses locais são inadequados e oferecem riscos ao meio ambiente e 

à saúde das pessoas. Tendo estes dados divulgados, fica clara a necessidade urgente de 

buscar mais soluções práticas para resolver a questão da destinação do lixo produzido, 

principalmente o lixo urbano (ABREPEL, 2015). Portanto, as práticas sustentáveis de 

reutilização e reciclagem do lixo, através de atividades muitas vezes simples, que 
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buscam a qualidade de vida e conservação ambiental ganham destaque entre as medidas 

paliativas (PUSCHMANN et al, 2004). 

 Com o intuito de amenizar o descarte inadequado de resíduos, em 2010 

foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio da aprovação da Lei 

12.305, a qual dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010). 

Além do problema gerado pelo lixo, há também outros problemas que vêm 

afetando grandemente o meio ambiente, o desperdício de água e energia. Segundo a 

Empresa de Pesquisa e Energia (EPE) no período de 2011 a 2015, o brasileiro 

desperdiçou cerca de 462,2 mil gigawats/hora (Gwh), seja nas indústrias, residências ou 

outros lugares. Essa quantidade de energia seria suficiente para suprir as necessidades 

do país por um ano.  

Além disso, segundo o Ministério do Meio Ambiente cerca de 20% a 60% de 

água tratada é perdida na distribuição para consumo da população, isso acontece devido 

às condições de abastecimento. Outro fator também que é relatado é o grande 

desperdício de água nas residências, por exemplo, em banhos demorados, lavagem de 

automóveis, descargas do vaso sanitário que consomem muita água, o uso da água 

corrente para lavar as calçadas, entre outros. 

 

Tipos de lixo e formas de descarte 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o lixo é 

definido como restos da atividade Humana, considerados pelos geradores como sem 

utilidade, inúteis, que podem estar presentes nos estados sólido, semissólido e líquido. 

O lixo pode ser dividido em alguns setores (DIONYSIO, 2017): 

 

● Lixo domiciliar: advindo das casas de moradia familiar, composto em sua 

maioria por matéria orgânica, latas, plásticos e vidro;  

● Lixo comercial: proveniente de regiões comerciais, semelhante ao lixo 

domiciliar, porém em maior quantidade e variedade de embalagens plásticas; 
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● Lixo público: resíduos descartados nas ruas; 

● Lixo especial: compostos de materiais que precisam de cuidados específicos 

para ser manipulados, tratados e transportados, pois, devido às substâncias 

tóxicas presentes em suas estruturas podem causar riscos à saúde e degradar o 

meio ambiente. São exemplos: pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos, entre 

outros; 

● Lixo de serviço de saúde: formado por resíduos descartados em hospitais ou 

similares, que podem transmitir doenças ou substâncias contaminantes; 

● Lixo industrial: produzido em indústrias, que em casos particulares podem ser 

tratados como especiais, mas que em sua maioria é classificado como comercial 

ou domiciliar; e 

● Lixo radioativo: advindo frequentemente de clínicas e hospitais, deve ser 

descartado com cuidados particulares, pois pode representar um grande perigo 

ao ambiente e a saúde.  

Os diferentes tipos de lixos devem ser separados em latas de lixo específicas 

para auxiliar a coleta seletiva e o seu destino final em lixões, aterros sanitários, aterros 

controlados, reciclagem ou compostagem (DIONYSIO, 2017). 

Os lixões são de baixo custo, caracterizados por depósitos de vários tipos de 

lixos, sem nenhum cuidado prévio ou separação dos materiais, localizados a céu aberto. 

Devido à produção de chorume pelo lixo e a falta de proteção do local, há a 

contaminação dos solos e lençóis freáticos da região, não sendo assim viável para a 

preservação do meio ambiente. Devido o lixo ser constituído de materiais que podem 

ser reciclados, pessoas de baixa renda são atraídas para o local onde estes são 

acumulados e ao efetuar a separação dos materiais para venda, são expostas a vetores de 

contaminação como insetos, e materiais contaminados, causando assim sérios danos a 

saúde (DIONYSIO, 2017). 

Nos aterros controlados não é implementado o sistema de captação de gases e 

efluentes, não ocorrendo a impermeabilização do solo. O lixo depositado é coberto 

diariamente por material inerte, o que não resolve os problemas da poluição, porém 

comparado aos lixões apresenta um menor impacto ambiental (LAUERMANN, 2007). 

Os aterros sanitários são a forma mais segura de descarte de lixo. Antes do 

depósito de lixo ele é selecionado e depositado em um solo devidamente 
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impermeabilizado, de modo a evitar contaminação do solo, dispondo de um sistema de 

tratamento do chorume, resultante da decomposição da matéria orgânica do lixo, além 

de ser feita a queima do gás produzido, composto de 40% de dióxido de carbono (CO2) 

e 60% de metano (CH4). Através deste processo converte-se metano em dióxido de 

carbono que tem potencial 23 vezes menor para o efeito estufa. Alguns projetos buscam 

usar o metano como combustível das próprias usinas de tratamento dos aterros 

sanitários. A desvantagem do uso de aterros controlados é apenas a necessidade do uso 

de uma área grande para o processo (DIONYSIO, 2017). 

A compostagem é um método antigo e que consiste na decomposição de matéria 

orgânica constituída de cascas de frutas e legumes, folhas, restos de árvores, restos de 

alimentos de residências e restaurantes. A compostagem se divide em duas principais 

etapas, a degradação ativa e a maturação. Na etapa de degradação o material deve ser 

triturado e os microrganismos constituintes do lixo na presença do oxigênio realizam o 

processo de oxidação. É importante o reviramento do material e a deposição de uma 

pequena quantidade de água, pois no processo a temperatura aumenta até 70º C e pode 

inativar os microrganismos. Na etapa de maturação há a formação do húmus rico em 

nutrientes fundamental para o solo, ajudando na retenção de água para as plantas. 

(DIONYSIO, 2017) 

 

A questão da água e da energia elétrica no mundo 

 

A Terra é composta principalmente pela água, sendo correspondente a três 

quartos da sua superfície, com 354.200 km do planeta, formando oceanos, lagos, rios, 

geleiras e calotas polares. Dos 1.386 milhões de km³ de água apenas 2,5% desse total 

são de água doce, sendo que 68,9% estão na forma de geleira, significando que apenas 

0,3% de toda água da Terra está acessível para o consumo direto (DETONI, et al., 

2007). 

A disponibilidade de recursos energéticos e hídricos é uma condição 

imprescindível para promover o desenvolvimento econômico almejado pelos países, 

porém esses recursos têm se tornado cada vez mais escassos, gerando uma crise hídrica 

e energética em várias nações. O problema agravou-se com o aumento da população 
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mundial, o que consequentemente ocasionou o aumento de fábricas, mais desperdício e 

mais irrigação nas lavouras (MOURA, 2010). 

Cerca de 80 países enfrentam hoje problemas de abastecimento, sendo a situação 

mais crítica a do continente asiático no qual, 60% da população vive com apenas 32% 

da água doce disponível. O crescimento da população mundial e da produção, associado 

ao consumo insustentável, impõe pressões cada vez mais intensas sobre o meio 

ambiente (VICTORINO, 2007).  

A crise hídrica aparece atrelada ao uso inadimplente da energia elétrica, uma vez 

que o setor de energia é um dos maiores usuários de recursos hídricos no mundo. A 

água é um recurso fundamental para o processamento de recursos energéticos ao ser 

demandado nos diferentes ciclos do sete suprimentos de energia, nos quais estão 

inclusos a extração de energéticos, a mineração e refino de petróleo, e a geração de 

eletricidade (em usinas térmicas movidas a carvão, gás natural, óleo combustível, solar, 

biomassa e termonucleares) (MOURA, 2010). 

 Frente a esta situação, a Organização das Nações Unidas - ONU (2002), estima 

que a escassez de água atingirá 40% da população do Planeta em 2030, fator 

preocupante que carece de  providências imediatas. 

 

A cidade de Janaúba frente à escassez de água 

 

O rio Gorutuba situado na Serra do Espinhaço, com nascente no município de 

Francisco Sá, é o responsável pelo abastecimento de água em projetos de irrigação nas 

cidades de Janaúba e Nova Porteirinha. O rio sofreu fortes impactos ambientais entre 

1979/1980 devido à construção da Barragem do Bico da Pedra, que desestruturou toda a 

dinâmica do rio. Hoje o rio recebe a jusante um abastecimento contínuo, através de 

controles mecânicos, durante todo o ano, o que alterou o quadro de espécies da cadeia 

alimentar. Como consequência, houve a inibição da migração reprodutiva dos peixes de 

piracema, pela não inclusão, no projeto, de dispositivos próprios para mitigar este 

impacto (ECODEBATE, 2015). 

Com altas temperaturas, chuvas escassas na região e o grande consumo de água, 

principalmente pela irrigação, a barragem de Janaúba enfrenta hoje a maior diminuição 

do volume armazenado no seu reservatório com uma estimativa de menos de 18% de 
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sua capacidade, com provável necessidade de paralisação da irrigação priorizando o uso 

da água para consumo humano (JUNIOR, 2017). Nesse panorama, a situação da crise 

hídrica em Janaúba é abordada nas palestras com o intuito de informar e conscientizar o 

público ouvinte das palestras sobre esse problema que Janaúba enfrenta. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A Universidade  Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri   

O Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia- IECT, campus avançado da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, localizado na cidade de 

Janaúba, Norte de Minas Gerais, está em pleno desenvolvimento e aumento gradativo 

do número de alunos e servidores, e consequentemente, aumento também do uso de 

água, energia elétrica e produção de lixo no campus (UFVJM, 2017). 

Atualmente, o lixo produzido no IECT- campus Janaúba, é destinado à coleta 

sistemática de lixo municipal, sendo este lixo acomodado, sem separação por espécie de 

resíduos, em poucas caçambas dispostas na Instituição. Sendo assim, pensando na 

Universidade, buscou-se a utilização sustentável dos bens e serviços e o manejo de 

resíduos com objetivo de implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos no campus e o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental e reuso de resíduos produzidos no 

espaço do campus e na Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo, escola parceira 

no projeto, gerando a consciência ambiental das comunidades acadêmica e escolar, além 

de buscar um destino ecologicamente correto para o lixo produzido, e a utilização 

sustentável da água e da energia elétrica, contando com a mobilização e a participação 

das duas comunidades nas atividades e ações do projeto. 

O problema que advém do lixo e as dúvidas quanto à destinação adequada deste 

é também uma problemática enfrentada pelo Instituto de Engenharia, Ciência e 

Tecnologia- IECT, campus Janaúba, e passou a ser um desafio da Instituição, visto que, 

a questão da cooperação com a conservação ambiental está presente nos valores que 

nortearão os trabalhos da Universidade como responsabilidade socioambiental. 

Sendo assim, com este trabalho, objetivou-se estabelecer ações de gestão 

integrada de resíduos, tanto sólidos como líquidos gerados no estabelecimento de 

ensino, visando a consciência ambiental da população acadêmica para minimização da 
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geração de resíduos, a coleta seletiva e a possibilidade de reciclagem e reuso desses 

resíduos produzidos no espaço acadêmico. As ações do projeto também abrangem a 

comunidade da Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo que também comunga 

da mesma preocupação que o IECT quanto à destinação correta de seu lixo produzido e 

o uso sustentável da água e da energia elétrica nos estabelecimentos de ensino e na 

cidade de Janaúba. 

 

Apresentação de palestras educativas 

A primeira etapa do projeto visou atingir como público-alvo toda a comunidade 

acadêmica do Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia (IECT)/UFVJM, incluindo 

técnicos administrativos, funcionários terceirizados, professores, alunos e a comunidade 

da Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo, localizada nas proximidades do 

prédio do CAIC, onde funciona o IECT. A escola atende cerca de 1.406 alunos de uma 

região carente da cidade de Janaúba, onde ações de conscientização, sustentabilidade e 

cidadania são de extrema importância para a formação e conscientização dos alunos 

para a vida em comunidade como agentes disseminadores de conhecimento e 

participantes na sociedade em que vivem, assim como para a formação educacional 

escolar. 

Palestras sobre o uso consciente de água e energia elétrica, além do devido 

descarte dos diferentes tipos de resíduos foram realizadas com a finalidade de promover 

a conscientização do uso adequado dos recursos hídricos. As palestras também 

abordaram a atual situação hídrica da Barragem Bico da Pedra, da situação do 

abastecimento no município de Janaúba e as prováveis medidas a serem adotadas para 

lidar com o problema da diminuição do nível da barragem. 

Após a realização das palestras foi aplicado um questionário aos ouvintes sobre 

a relevância do assunto abordado em seu local de trabalho, de estudo e de moradia. Os 

dados levantados e obtidos foram transformados nas figuras 1 e 2, mostradas abaixo: 
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Figura 1- Questionário no IECT-Janaúba. 
 

 

Figura 2 - Questionário no EEJMA. 
 

Foi observada, através destes dados, a importância do projeto na conscientização 

e educação ambiental dentre os meios acadêmicos. Antes da palestra uma parcela de 

pouco menos 40 %  dos acadêmicos e funcionários desconhecia os projetos ambientais 

já existentes na faculdade, e pouco mais de 40%  dos alunos desconheciam os projetos 

ambientais (horta, uso de garrafas pet como canteiros) da escola. Abaixo são mostradas 

as figuras 3 e 4 referentes às palestras. 
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Figura 3 - Palestra no IECT-Janaúba. 

 

 

Figura 4 - Palestra na Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo. 

 

Elaboração de Oficinas de reciclagem 

 

Oficinas de reciclagem foram realizadas na Escola Estadual Joaquim Maurício 

de Azevedo com utilização de alguns resíduos, como caixa de sucos e leites, garrafas 

PET, jornais antigos, caixa de ovos, dentre outros, para a confecção de peças artesanais, 

como: flores artesanais, portas-objeto, brinquedos e objetos decorativos, podendo a 

ideia ser utilizada posteriormente pelos discentes da escola como fonte de renda. Abaixo 

temos a imagem 5 referentes a algumas das oficinas. 
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Figura 5 - Oficina na EEJMA. 
 

 

Metas futuras 

O presente trabalho tem como uma das metas futuras a implantação da coleta 

seletiva de resíduos sólidos no campus da UFVJM em Janaúba, uma vez que 

diariamente é produzida uma quantidade enorme de resíduos, conforme pode ser visto 

no quadro 1. Portanto, será realizada a separação semanal do lixo para a coleta seletiva 

na UFVJM nos dias propostos pela Prefeitura de Janaúba e ainda elaboração e 

confecção de informativos a serem afixados no prédio para que todos no campus 

possam colocar os tipos de lixos em suas lixeiras específicas. 

 

Indicadores da produção de lixo x número de pessoas no campus IECT- Janaúba-

2017 

Nº de alunos 

matriculados 

Nº 

professores 

Demais 

servidores 

Nº 

funcionários 

terceirizados 

Pessoas 

nacantina 

420 34 32 9 4 

Lixo gerado semanalmente no campus - lixo seco: 

1 tambor industrial com capacidade para 1000L. 

Lixo gerado semanalmente no campus - lixo úmido: 

½ tambor industrial com capacidade para 1000L. 

Lixo que vai para a coleta seletiva: 60% do lixo produzido 

Lixo que vai para o aterro: 40% do lixo produzido 

 

 

Quadro 1 - Dados referentes a quantidade de lixo produzido semanalmente no Campus do IECT-Janaúba. 
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O campus da UFVJM-Janaúba está em construção e foram gerados diversos 

tipos de resíduos; latas de tintas usadas na pintura foram recolhidas e estão sendo 

preparadas como lixeira para uso no campus e contribuição para a separação do lixo.  

Além disso, pretende-se usar o lixo úmido produzido pela cantina da faculdade e 

da EEJMA para a produção de compostagem. A cantina do campus será um dos alvos 

de trabalho, já que os alunos fazem suas principais refeições nesse local e lá são gerados 

resíduos líquidos e lixo úmido que posteriormente são descartados. 

O óleo que sobra do preparo de alimentos da cantina da escola e do Instituto será 

reaproveitado através de um trabalho de produção de sabão artesanal desenvolvido na 

escola em parceria com o laboratório de Biologia da Universidade. O sabão poderá ser 

utilizado na Universidade como também ser distribuído para a comunidade local. 

Pretende-se levar as palestras do projeto para outras escolas públicas da região, 

visando conscientizar diferentes alunos de diferentes regiões da cidade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com essa iniciativa no campus Janaúba, espera-se que as atividades realizadas a 

partir desse projeto sirvam de incentivo para a comunidade universitária e das escolas 

envolvidas, para que levem essa consciência socioambiental aos demais espaços sociais 

que frequentam, e que sejam disseminadoras da conscientização ambiental, usando 

sempre que possível, as práticas de manejo e reuso de resíduos gerados naquele espaço, 

a utilização correta e consciente dos recursos naturais como a água e o uso consciente 

da energia elétrica, proporcionando assim, além da proteção ambiental, qualidade de 

vida aos envolvidos e à sociedade, pensando sempre na sustentabilidade. A divulgação 

do projeto contribuirá para que outras instituições municipais e estaduais possam 

implantar boas práticas para o descarte de resíduos sólidos e reciclagem de alguns 

materiais. 
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PERFIL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM SERVIÇO 

DE ATENÇÃO DIÁRIA 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo identificar o perfil dos usuários do Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas da cidade de Montes Claros-MG. Trata-se 

de um estudo de abordagem quantitativa, retrospectiva, descritiva e documental, a fonte 

de coleta dos dados são os prontuários de 2008 a 2010 da instituição, com utilização de 

um formulário estruturado no período de Novembro de 2011 a Março de 2012. Diante 

da intepretação das coletas, os resultados apontaram o perfil dos usuários do serviço no 

período pesquisado, sendo a maioria solteiros, do sexo masculino, raça parda, com o uso 

predominante de álcool e outras características. A utilização de prontuários permitiu 

avaliação do serviço como frágil, pois apesar de importantes informações ainda há a 

identificação de preenchimento incompleto de formulários. Pode-se concluir que 

conhecer o perfil do usuário de um serviço contribui para sua revisão enquanto 

adequado ao seu público.  

Palavras-chave: Saúde mental. Usuários de Drogas. Serviços de Saúde. Centro de 

Tratamento de Abuso de Substâncias. 

Abstract: This study aimed to identify the profile of users of the Center for 

Psychosocial Care Alcohol and other Drugs of the city of Montes Claros-MG. It is a 

quantitative, retrospective, descriptive and documentary study, the source of data 

collection is the records of 2008 to 2010 of the institution, using a structured form in the 

period from November 2011 to March 2012. Facing the The results showed the profile 

of the users of the service in the period studied, being the majority single, male, brown, 

with predominant use of alcohol and other characteristics. The use of medical records 

allowed the evaluation of the service as fragile, because despite important information 

there is still incomplete form filling. It can be concluded that knowing the profile of the 

user of a service contributes to its revision as appropriate to its public. 
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1. INTRODUÇÃO 

A vinculação às substancia psicoativa ou dependência química é uma doença de 

múltiplas causas, nesse sentido é necessário tratamento farmacoterapêutico e clínico 

com intervenções psicossociais nas atividades dos usuários e de suas famílias. O 

tratamento nesse tipo de caso deve visar à estabilidade da dependência garantindo a 

reversão dos sintomas de abstinência evitando recaídas no processo e depois dele 

(SOUZA, 2011).  

Os motivos encontrados para a utilização de drogas são variados e muitas vezes, 

inocentes a princípio, como afirma Souza (2011), podendo ser: a curiosidade, a 

influência de amigos (para permanecer na companhia destes), a própria vontade, o 

desejo de fuga (dos problemas familiares e pessoais), a coragem (quando a substância 

revela características altivas e valentes), a dificuldade em enfrentar e/ou aguentar 

situações difíceis, o costume social ou cultural, a dependência, a busca por sensações de 

prazer, dentre outros.  

As substâncias que têm a aptidão de atuar sobre o cérebro, provocando variações 

no psiquismo, são denominadas de drogas psicotrópicas ou substâncias psicoativas. E o 

seu uso é considerado, epidemiologicamente, como um problema mundial e deve 

receber tratamento que vise o seu controle e a reintegração do usuário à vida em 

sociedade (MORAES, 2005). 

É cultural e variado o consumo de substâncias psicoativas no decorrer do 

desenvolvimento da humanidade como forma de prazer ou mesmo para diminuir dores e 

sofrimentos, entretanto o uso, que era ritual, chegou aos tempos modernos como 

característica de consumo pessoal e não localizado ou circunscrito, tendo hoje larga 

escala, tornando-se produto comercial e não restrito a etnias, gêneros, condições 

financeiras ou formação (VIEIRA, 2008). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tiveram origem na Lei nº10.216 de 

6 de Abril de 2001, este documento tem importante papel na proteção aos direitos da 

saúde mental por mostrar que o Estado é responsável por políticas de saúde mental tanto 

quanto assistência e promoção de saúde a transtornados mentais, havendo a participação 
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da sociedade e da família em estabelecimento de saúde mental, ou seja, instituições que 

oferecem assistência de saúde a estes usuários. 

A política de cuidados adotada pelos CAPS envolvem medicamentos, 

psicoterapias, socioterapias, grupos com oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e 

atenção à família enfocando o usuário e o meio social. Os CAPS se mantêm na função 

de acolhimento dos usuários, incentivo na busca da autonomia e desenvolvimento 

integral onde a família atua como integrante no processo de tratamento e reabilitação 

(CARVALHO; SILVA; RODRIGUES, 2010). 

Os CAPS devem acolher as demandas dos usuários dos serviços mentais de sua 

área de abrangência e do mesmo modo garantir um profissional responsável técnico, se 

for o caso plantonista. O serviço deve apresentar ambiente acolhedor que inclua o 

usuário nas atividades e o acompanhe na execução das mesmas, dando condições para 

seus desenvolvimento (BRASIL, 2004a). 

As atividades de atenção na prestação devem envolver os usuários e seus 

familiares de modo a construir projetos de reinserção social, sendo o principal papel dos 

CAPS. É pertinente ainda ao serviço o gerenciamento dos casos dando a cada projeto a 

individualidade necessária para que seja exequível no ponto de vista do usuário dentro e 

fora do serviço (BRASIL, 2004b). 

Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, Álcool e Drogas (CAPSad) e infanto-

juvenil (CAPSi). Para sua implantação deve-se primeiro observar o critério 

populacional, cujos parâmetros são definidos da seguinte forma (Portaria GM nº. 336 de 

19/02/02): Municípios até 20.000 habitantes – rede básica com ações de saúde mental; 

Municípios entre 20.000 e 70.000 habitantes – CAPS I e rede básica com ações de 

saúde mental; Municípios entre 70.000 e 200.000 habitantes – CAPS II, CAPS ad e rede 

básica com ações de saúde mental; Municípios com mais de 200.000 habitantes – CAPS 

II, CAPS III, CAPSad, CAPSi e rede básica com ações de saúde mental e capacitação 

do SAMU. Deve-se ainda observar a realidade local, para a escolha do tipo de CAPS 

mais adequada ao porte do município. 

Dentro dos modelos citados acima são ofertados no serviço os atendimentos 

diários aos usuários, em especial no CAPSad são aceitos os que fazem uso prejudicial 

de álcool e outras drogas e todas as atividades tem como requisito um planejamento 

dentro da evolução individualizada. É essencial em todos os casos a presença da família 
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ou de alguém que tenha laços dando o suporte no tratamento, além disso, a equipe pode 

reforçar o tratamento fora da instituição e esclarecer dúvidas. O plano de reabilitação 

psicossocial deve ser desenvolvido por equipe multiprofissional, colaborando 

ativamente neste processo e oferecendo cuidado planejado, respeitando as 

especificidades de cada indivíduo (CARVALHO; SILVA; RODRIGUES, 2010). 

Assim, a capacidade de adesão do usuário ao tratamento e a efetividade clínica 

estão sujeitos à estrutura funcional e ao processo de atendimento. A aproximação da 

realidade e a percepção de fatores comuns entre os usuários construirão na prevenção, 

reabilitação e tratamento ao uso e abuso de drogas uma política coerente que realmente 

acate as particularidades da demanda.  

Os CAPS se encontram em um campo de práticas rico e sistematizado que 

indicam avanços consolidados para a organização do serviço. Sendo assim, o CAPSad, 

foco desta pesquisa, é a única unidade de saúde especializada em atender os 

dependentes de álcool e drogas, dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da 

Saúde, que tem por base o tratamento do usuário em liberdade, buscando sua reinserção 

social. 

Nesse contexto, foi proposto por este estudo descrever e caracterizar o perfil 

epidemiológico dos usuários da rede de saúde mental, assistidos nos CAPSad do 

município de Montes Claros, através da análise dos dados contidos em seus prontuários 

dos anos 2008 a 2010. A descrição se deu partir das variáveis sociodemográficas, tais 

como: sexo, idade, escolaridade, raça, moradia, tipo de droga consumida e queixa ao 

procurar o serviço de saúde.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo descritivo exploratório desenvolvido através de uma 

pesquisa documental feita com a análise quantitativa de dados secundários, obtidos 

através dos prontuários do CAPSad do município de Montes Claros, dos anos de 2008 a 

2010.  

O universo da pesquisa compreendeu 1.503 prontuários de atendimentos 

realizados no referido período, definindo uma amostra de 457 prontuários, calculada 



 

 

123 

 

com erro de 4%, nível de confiança de 95%, estimativa de proporção de ocorrência do 

evento em 50% e perda estimada de 6%. 

Dos dados presentes nos prontuários foram extraídas informações sócio-

demográficas: sexo, idade, escolaridade, raça, escolaridade, estado civil, religião, 

profissão, procedência do encaminhamento, história clínica, regime de tratamento e 

estrutura familiar dos usuários. 

A coleta foi feita através do preenchimento de formulário próprio elaborado 

pelos pesquisadores utilizando o modelo do prontuário para reprodução dos dados 

contidos no documento como respostas. Foi considerado como critério de exclusão da 

pesquisa os prontuários em branco ou ausentes no momento da coleta de dados. 

Após a coleta, os dados foram organizados e tabulados num banco de dados, no 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Science) versão Windows 

18.2.0® e, posteriormente, foram submetidos à análise descritiva através do próprio 

programa, permitindo extrair as informações necessárias, tais como frequência, desvio 

padrão, moda, média, mediana e análises bivariadas para ser traçado o perfil dos 

usuários do serviço no período referido.  

Este projeto atende a resolução n° 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), que diz respeito a pesquisas com seres humanos sob o parecer 2785/ 2011 do 

Comitê de Ética da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). 

 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Após a inserção dos dados no programa estatístico e análise verificou-se, como 

demonstrado na Tabela 1, que a faixa etária dos usuários no período é de 18-59 anos, 

sendo 85% do sexo masculino, 89% de raça parda, 53% solteiros, 83% católicos e 47% 

possuem o ensino fundamental incompleto. As profissões predominantes na amostra são 

serviços gerais de construção, manutenção de máquinas e serviços domésticos. 

Observou-se ainda que a maioria dos usuários mora com parentes e família nuclear 

(83%). 
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  N % 

Sexo     

Masculino 389 85 

Feminino 68 15 

Raça     

Branco 23 5 

Negro 19 4 

Pardo 352 77 

Amarelo 1 0 

Não consta no prontuário 62 14 

Estado civil     

Solteiro 216 43 

Casado 115 25 

Separado/desquitado 26 6 

Divorciado 15 3 

Amasiado 25 6 

Viúvo 11 2 

Não consta no prontuário 49 11 

Escolaridade     

Analfabeto 58 13 

E. Fundamental Completo 58 13 

E. Fundamental Incompleto 206 45 

Médio Completo 61 13 

Médio Incompleto 40 9 

Superior Completo 6 1 

Superior Incompleto 7 2 

Não consta no prontuário 21 5 

Responsáveis atuais5     

Família nuclear 344 75 

Parentes 37 8 

Casas/abrigos 6 2 

Nas ruas 7 2 

Outras 27 6 

Não consta no prontuário 36 8 

Religião     

Católica 181 40 

Espírita 1 0 

Pentecostal 1 0 

Protestante 27 6 

Outras 9 52 

Não consta no prontuário 238 52 

Total 457 100 

                                                      
5 O termo “responsáveis atuais” consta nos prontuários pesquisados e refere-se à moradia 

do usuário. 
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Tabela 1 - Caracterização dos usuários do CAPSad de Montes Claros, 2008-2010. Fonte: Pesquisa 

documental, 2011/2012 

 

Quanto à procedência do encaminhamento (Tabela 2), observou-se um equilíbrio 

entre procura familiar (44%) e encaminhamento de instituição (37%). Dentre os 

encaminhamentos de outros locais, os hospitais foram as instituições que mais 

encaminharam usuários (40%) seguidos pelas Unidades Básicas de Saúde (17%), 

comunidades terapêuticas (7%), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

(6%) e Conselho Tutelar (4%). O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), 

CAPSII e patronato encaminharam juntos 9% dos usuários, sendo que cada serviço foi 

responsável por 3% dos encaminhamentos. Além disso, é importante ressaltar que 18% 

dos usuários foram encaminhados por outros serviços.  

 N % 

Procura espontânea do paciente/indicação 

Procura familiar/indicação 

Encaminhamento de instituição/Especificar 

Sem informação 

 75 16 

 172 38 

 142 31 

 68 15 

TOTAL  457 100 

Tabela 2 - Procedência do Encaminhamento. Fonte: Pesquisa Documental. 2011/2012. 

 

Muitas vezes os usuários procuram os centros de atenção à saúde 

espontaneamente quando todos os recursos se esgotaram e o apoio familiar deixa de ser 

forte ou mesmo o significado da dependência na vida da pessoa. O desejo de recuperar a 

família que se distanciou por causa de sua dependência, o medo de perder o amor da 

esposa, dos filhos e demais familiares, a perda de bens materiais e do emprego contribui 

para o desejo de tratamento (CARVALHO; SILVA; RODRIGUES, 2010). 

O uso de drogas apresentou distribuição semelhante ao do estudo de Faria e 

Schneider (2009), que encontraram uma maior prevalência do consumo de álcool.  

Porém, quanto ao uso de maconha, crack, cocaína e outras drogas, no mesmo estudo, o 

percentual é de 44%. Na pesquisa em Montes Claros, observou-se que 80% dos usuários 

são usuários de álcool, 31% de crack, 18% de maconha, 14% de cocaína, 14% de tabaco 

e 6% de outras drogas. Dentre as “outras drogas” utilizadas observa-se a prevalência do 

tíner (38%). Ainda com relação ao uso de drogas, observou-se uma prevalência do uso 
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por usuários do sexo masculino para todas as drogas analisadas, a saber: álcool 84%, 

crack 88%, maconha 95%, cocaína 87%, tabaco 93% e outras drogas 69%.  

O álcool é consumido em razão dos seus efeitos psicodinâmicos, sendo 

importante que, no processo de tratamento dos prejuízos decorrentes do seu consumo, 

se busque a melhor socialização do indivíduo por meio do desenvolvimento de 

competências sociais para a administração de conflitos e de uma identidade sem o 

álcool (SOUZA, 2011). 

A dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao indivíduo, 

tanto físicas quanto psíquicas, que, na maioria das vezes, podem causar prejuízos no 

trabalho, desorganização familiar, comportamentos agressivos (p.ex., homicídios), 

acidentes de trânsito, exclusão social, entre outros. As doenças físicas consequentes do 

alcoolismo são de origem gastrointestinal, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite e 

cirrose; neuromuscular, como cãibras, formigamentos e perda de força muscular; ou 

cardiovascular, como a hipertensão; além de impotência ou infertilidade 

(HECKMANN; SILVEIRA, 2009). 

Ainda, em relação à história clínica, a principal queixa relatada pelos usuários 

foi uso abusivo de álcool acompanhado ou não de outras drogas. 

Houve uma prevalência do regime de tratamento intensivo (51%) seguido não 

intensivo (27%) e semi-intensivo (22%). Em relação à frequência ao serviço, observou-

se uma prevalência da permanência-dia (55%) seguida pelo atendimento agendado 

(24%) e da permanência-dia parcial (21%). Quanto ao número da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) apenas 44% dos prontuários apresentavam o número 

nas seções referentes ao diagnóstico do paciente.  

Sobre o profissional que acompanha o paciente, observou-se que 53% dos 

prontuários apresentavam o nome do técnico de referência. O técnico de referência é o 

profissional que estabelece e sustenta vínculo com o paciente. É esse profissional quem 

traça as linhas do projeto terapêutico individual, faz contato com a família, define a 

frequência de atendimentos e permanência no serviço. Esse é o profissional que discute 

e conduz as discussões de caso com colegas da equipe multiprofissional. Os recursos 

como prescrições médicas e uso de medicamentos podem ser provenientes de outros 

profissionais.  
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As atividades terapêuticas mais frequentes descritas por Carvalho; Silva; 

Rodrigues (2010) foram desenvolvidas em grupo, mostrando a capacidade de 

socialização dos usuários, dessa forma, nesse estudo, em relação às atividades 

terapêuticas, é importante salientar que essa informação da existência dessas atividades 

foi encontrada em apenas 13% dos prontuários. Porém, 34% dos usuários informam 

participar de alguma atividade (Tabela 3). Dentre as atividades terapêuticas oferecidas 

pelo serviço do CAPSad (Tabela 4), as oficinas representam 60% das atividades e as 

reuniões representam cerca de 26% das mesmas.  

Participa das Atividades N % 

Sim 

Não 

Sem informação 

20 4 

38 8 

399 88 

TOTAL 457 100 

Tabela 3 - Participação em atividades terapêuticas. Fonte: Pesquisa Documental. 2011/ 2012. 

 

Atividade Terapêutica N % 

Oficinas 

Reuniões 

Outros 

123 

Não se aplica 

Sem informação 

TOTAL 

9 2 

4 1 

1 0,2 

1 0,2 

38 8 

404 88 

457 100 

Tabela 4 - Atividade terapêutica participa. Fonte: Pesquisa Documental. 2011/2012. 

 

Com relação à saída do serviço (Tabela 5), observou-se que 34% dos usuários 

foram encaminhados para outros serviços, 27% abandonaram o tratamento, 27% saíram 

do serviço por diferentes fatores, 7% receberam alta administrativa e 6% receberam alta 

clínica. 

Descrição                                                                        n                                       % 

Alta da clínica 

Alta administrativa 

Abandono 

Encaminhamento para outro serviço 

Outro 

Sem informação 

16 4 

19 4 

68 15 

90 20 

73 16 

191 42 

TOTAL 457 100 
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Tabela 5 - Caracterização dos usuários quanto ao término do tratamento.Fonte: Pesquisa documental 

2011/ 2012 

 

Os transtornos mentais tem causado impactos importantes na interação com o 

uso de substâncias psicoativas e estudos epidemiológicos que tenham foco nessa relação 

tornam-se relevantes. É preciso levantar dados e atualizá-los, bem como fornecer 

informações sobre a saúde mental para os usuários atendidos nos serviços públicos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os CAPS vêm ao longo da história configurando-se como uma excelente opção 

de tratamento na dependência química. A sua estrutura organizacional e profissional, 

embora precise de investimentos, tem sido capaz de produzir resultados valiosos para os 

usuários que buscam o serviço e principalmente no retorno desses às suas atividades e 

ao convívio social. 

Esta pesquisa embora tenha conseguido entender um número significativo de 

prontuários, traz à tona a importância do preenchimento correto dos formulários de 

coleta de dados e da disposição clara e legível das informações dos usuários. 

Salientamos a importância de uma descrição de informações úteis não somente como 

fonte de pesquisa, mas para o funcionamento institucional.  

A negligência a isso é, infelizmente, grande. Em contrapartida muitas 

informações claras, concisas e descritas facilitaram a comunicação entre os 

pesquisadores e a instituição, mostrando que um setor organizado facilita levantamento 

de dados sobre a realidade do serviço e não deixa dúvidas sobre acerca de sua 

qualidade.  

De posse da interpretação dos resultados desta pesquisa é possível dizer que o 

serviço do CAPS Álcool e Drogas pode melhorar seu atendimento aos usuários do 

serviço revendo os preenchimentos de suas documentações, já que é a partir deste 

condensado que se traça o perfil dos atendidos pelo serviço. Nele encontram-se 

importante descrições sobre a escuta da vida de seus usuários e as reflexões sobre as 

mudanças que o tratamento tem feito na vida dos dependentes e co-dependentes.  

Quanto ao regime de internação e atividades diárias, os relatos escritos mostram 

que estas tem grande valor no enfrentamento das drogas, sendo coletivas ou grupais. 
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Sugere-se que sejam repensadas, conforme o perfil de seus usuários, e haja outros 

profissionais acolhendo as sugestões e falas dos usuários.  

De forma alguma se esgota a discussão sobre este tema, mas este trabalho é uma 

contribuição ao serviço prestado trazendo uma reflexão sobre a prática dos profissionais 

e a importância desses na vida dos usuários. Além disso, pincela algumas discussões 

sobre o serviço de acolhimento nos CAPS, entretanto ainda há a necessidade de que 

outras pesquisas sejam feitas para colaborar com a melhoria do serviço. 
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POLITICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE COMO 

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DO LAZER COMO UM DIREITO SOCIAL 

Laís Moreira Silva1 

 

RESUMO: O programa de esporte e lazer na cidade tem por objetivo proporcionar a prática 

de atividade física, cultural e de lazer que envolve todas as faixas etárias e as pessoas 

portadoras de deficiência. Além disso, tem como proposta estimular a socialização do 

conhecimento e contribuir para que o esporte e o lazer sejam entendidos como políticas e 

direitos de todos. O presente artigo tem como objetivo elaborar um sistema de monitoramento 

e avaliação para os programas de esporte e lazer na cidade, considerando: histórico e evolução 

dos programas, eficácia quantitativa, efetividade e impacto dos resultados nos indicadores do 

público nas comunidades específicas. Para que possamos desenvolver um modelo de 

avaliação e monitoramento contínuo que não seja engessado pela análise quantitativa, mas 

que absorva a evolução histórica dos mesmos e sugira adaptações, é preciso que as análises 

sejam continuadas, não perdendo de vista a relação com a democratização do acesso a que sua 

implementação se propôs. Para consecução desta investigação, apoia-se principalmente, no 

trabalho de Sousa (2014) sobre monitoramento dos programas de esporte e lazer na cidade e 

de Mendes e Cunha Junior (2009) sobre categorização dos projetos de esporte e lazer na 

cidade. Este trabalho tem como meta auxiliar os agentes do esporte e lazer a criar métodos 

que, tendo as políticas públicas como instrumentos atuem na vivência de esporte e lazer da 

sociedade e consiga deixar sólido que a prática do esporte e lazer é um direito social. 
 

Palavras-chave: avaliação, lazer, direito social. 

ABSTRACT: The sport and leisure program in the city aims to provide physical, cultural and 

leisure activity that involves all age groups and people with disabilities. In addition, it aims to 

stimulate the socialization of knowledge and contribute to sports and leisure being understood 

as policies and rights of all. This project aims to develop a monitoring and evaluation system 

for sports and leisure programs in the city, considering: history and evolution of the programs, 

quantitative effectiveness, effectiveness and impact of the results in the public indicators in 

the specific communities. So that we can develop a model of continuous evaluation and 

monitoring that is not embedded in the quantitative analysis, but that absorbs the historical 

evolution of the same and suggests adaptations, it is necessary that the analysis be continued, 

not losing sight of the relation with the democratization of the access to which its 

implementation was proposed. This work will have as a goal to subsidize the agents of the 

sport and leisure to create methods that having the public policies as instruments, act in the 

experience of sport and leisure of society and can leave solid that the practice of sport and 

leisure is a social right. 

 

Key words: evaluation, leisure, social law. 

                                                      
1 Bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual de Montes Claros, Especialização em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional: Ênfase em Educação Especial e Inclusiva e também em Docência no Ensino Superior, 

ambas pelo Instituto Superior de Educação Ibituruna. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE E SEU 

PROCESSO ATUAL DE AVALIAÇÃO 

Políticas públicas, tradicionalmente, compreendem o conjunto de ações e tomada de 

decisão no geral entre o estatal e uma área de atuação, no nosso caso o lazer, seja de maneira 

discricionária, seja pela combinação de esforços com a sociedade civil (TUDE, 2011). 

O campo de estudos do lazer é relativamente novo, ainda estamos passando por uma 

ampliação nas pesquisas desta área, e muito se fala sobre o conceito de lazer e qual sua 

relação real com as políticas públicas. Porém o diagnóstico apontado por Starepravo (2011) é 

que apesar da linha de estudos estar em uma crescente, isso não tem se revertido no 

desenvolvimento de uma ciência ou um campo. Ainda, segundo ele, os estudos existentes 

sobre o tema de políticas públicas de lazer, frequentemente se baseiam em relatos de 

experiência em algum programa ou cidade, mas são raras as avaliações de estruturação, 

implantação e principalmente avaliação das políticas. 

De maneira simples a avaliação tem como objetivo medir se uma ação deu certo. 

Costumamos ver isso levando em conta exclusivamente se as metas foram alcançadas e 

normalmente este modo de avaliação é utilizado também em políticas públicas de lazer, pois o 

que é mais comum é a politica pública ser produzida em um ambiente técnico, respondendo a 

uma necessidade de ação do governo local ou diretamente como demanda da sociedade 

(SANTOS, 2014). 

O mesmo autor considera que as políticas públicas devem levar em conta o histórico, 

interesses, valores daquela população e necessidades. Pois a brecha do trato técnico carrega 

pra discussão as disputas, negociações, ambiguidades e incertezas da gestão. Precisamos de 

um processo de monitoramento e avaliação que dê voz aos diversos segmentos que atuam 

nestes programas como: gestores, educadores, agentes sociais e principalmente o público 

atendido (SANTOS, 2014). 

Neste sentido conhecemos três modelos de avaliação de políticas públicas mais 

utilizadas que são: gerencialismo público, responsabilização e aprendizagem do processo. 

Estes três modelos nos ajudam a pensar a política com o seu contexto. Segundo ARRETCHE 

(1998) e FARIA (2005) o modelo de avaliação pela gestão nos permite olhar do ponto de 
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vista técnico, onde a eficiência, eficácia e efetividade ocupam lugar central. Este modelo 

ganha força em períodos de crise onde o mais importante é gastar menos e atender mais 

pessoas sem levar em conta a qualidade e continuidade do atendimento. Segundo os mesmos 

autores o equívoco posto aqui não é a avaliação por estes critérios, mas a concepção baseada 

nestes critérios. 

O sistema de responsabilização, em resumo, está associado a uma maior fiscalização 

dos órgãos de governo que permitem, inclusive, uma punição aos agentes que não 

desempenham bem sua função, ou agem com um viés político e eleitoral. Neste espaço 

encontramos o burocrata de ponta que pode colocar o serviço a seu favor e distanciar-se dos 

objetivos gerais da política pública (SANTOS, 2014). 

A outra forma de avaliação está diretamente associada ao processo de aprendizagem, 

neste formato a preocupação central é avaliar se a política funciona. Este modelo joga a 

avaliação para dentro do sistema, exigindo participação de novos atores que tenham novas 

visões e que consigam enxergar a politica como um todo (FARIA, 2005). 

Seguindo esta linha, este escrito pretende construir um modelo que tenha estes três 

olhares na avaliação, mas que se distanciem da lógica que a politica pública deve atender 

apenas os interesses de quem está no poder, que é possível ser construída coletivamente, e em 

um ambiente que favoreça sua essência que é fazer política. Estando mais próximo do dever 

do estado de tornar o lazer um direito social. 

No Brasil o tema de análise de políticas públicas na área da educação física apresenta 

fragilidades principalmente pelo fato de não compor a agenda de pesquisa da área e o 

distanciamento desta questão (FARIA, 2005). 

2. PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE 

A secretaria nacional de desenvolvimento do esporte e lazer do Ministério do Esporte, 

criada em 2003 é o espaço onde se trata das políticas públicas de esporte e lazer em geral e 

um dos seus principais desafios é superar estes modelos tradicionais de políticas públicas, 

entendendo o processo histórico que nos trouxe até aqui e absorvendo os avanços da 

sociedade e da ciência e tecnologia do esporte (VIEIRA, 2017). 

O programa de esporte e lazer na cidade também criado em 2003, como primeira 

iniciativa desta estrutura, tem como objetivo suprir as carências de esporte e lazer da 
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comunidade – PELC com destaque para aquelas em situação de vulnerabilidade social e 

econômica. O PELC tem núcleos urbanos e núcleos voltados para comunidades tradicionais. 

Ainda na perspectiva de esporte e lazer na cidade temos outros dois programas: Vida 

Saudável (para idosos e pessoas com deficiência) e Programa Segundo Tempo (para crianças 

e adolescentes).  

Os Objetivos do PELC são (VIEIRA, 2017): 

• Democratizar o lazer e o esporte recreativo; 

• Nortear ações voltadas para públicos diferenciados nos núcleos lazer 

e esporte recreativo; 

• Estimular a gestão participativa entre os atores locais direta e 

indiretamente envolvidos; 

• Orientar entidades convenentes para estruturar e conduzir políticas 

públicas de lazer e esporte recreativo; 

• Promover a formação continuada de agentes sociais de lazer e 

esporte recreativo; 

• Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte 

recreativo para envolver a população local para além dos núcleos; e 

• Reconhecer as qualidades da cultura local na apropriação do direito 

ao lazer e ao esporte recreativo.  

 

Estes objetivos devem ser alcançados por três iniciativas (VIEIRA 2017), a saber:  

• Implantação e Desenvolvimento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer, nas 

diversas regiões do Brasil, com o objetivo de garantir o direito ao acesso de qualidade 

a políticas públicas de lazer e de esporte, em sua dimensão recreativa, para as diversas 

faixas etárias, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência; 

• Formação Continuada – ação educativa continuada de gestores, agentes sociais, 

lideranças comunitárias, pesquisadores, legisladores e demais parceiros atuantes na 

esfera pública com vistas à formação e à implementação de políticas de lazer e de 

inclusão social e cultural; e 

• Monitoramento e avaliação da política de esporte e lazer de forma continuada 

envolvendo gestores, agentes sociais de esporte e lazer, formadores, articuladores 
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regionais, orientadores pedagógicos e técnicos do desenvolvimento dos Programas em 

relação a seus objetivos e metas, com vistas à qualificação das ações. 

 

O Programa Vida Saudável era um tipo de atendimento do PELC (um tipo de núcleo) 

que se tornou um programa. Visa hoje oportunizar a pratica de exercícios físicos, atividades 

culturais e de lazer para o cidadão idoso estimulando a convivência social, a formação de 

gestores e lideranças comunitárias, a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo 

para que o esporte e o lazer sejam tratados como politicas públicas  e direito de todos 

(BRASIL, 2016) 

O programa tem o objetivo de democratizar o lazer e o esporte recreativo, priorizando 

o protagonismo da pessoa que envelhece, na perspectiva da emancipação humana e do 

desenvolvimento comunitário, valorizando a diversidade cultural local, fomentando o respeito 

à diversidade sexual, étnica e religiosa, implementando e ampliando as ações intersetoriais 

com ministérios, secretarias estaduais e municipais, instituições de ensino superior e outros 

setores da sociedade, garantindo a participação de pessoas, predominantemente, a partir de 60 

anos, contribuindo para que as políticas de lazer e de esporte recreativo avancem do atual 

estágio de política de um governo para a dimensão mais ampla de Política de Estado 

(BRASIL, 2016).  

O Segundo Tempo como Programa Estratégico do Governo Federal tem por objetivo 

democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o 

desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida,  prioritariamente em áreas de vulnerabilidade 

social (BRASIL, 2016). 

Podemos perceber que estes programas tem um desenho de espaços que fortaleçam o 

debate quanto ao lazer como direito social porque na prática presta este serviço de ofertar 

lazer à população mais carente dele. Mas ao mesmo tempo tem resultados diversos, podendo 

atender ou não as necessidades de cada população (VIEIRA, 2017). 

 

3. LAZER COMO UM DIREITO SOCIAL X POLITICAS PÚBLICAS 
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O contexto que desta pesquisa é o do lazer como direito social. Na constituição 

brasileira o lazer se faz presente como um dos direitos sociais básicos, tendo como dever do 

estado fomentar práticas desportivas formais e informais dando autonomia às entidades 

desportivas, destinando recursos públicos para fomento destas agendas e tratamento 

diferenciado ao desporto profissional (REIS e STAREPRAVO, 2008). Além disso, conhecer 

o histórico e a percepção da população quanto as atividades e equipamentos é fundamental 

para nortear estas ações (REIS e STAREPRAVO, 2008). 

Portanto, ainda segundo os mesmos autores, reconhecer o lazer como um direito exige 

dos sujeitos novas posturas diante da vida. Não basta reconhecer sua importância nos fins de 

semana, feriados prolongados ou período de férias, é preciso conquistar, no cotidiano, um 

tempo/ espaço para a vivência de atividades culturais prazerosas e significativas, lembrando 

que o lazer nos oferece um amplo leque de possibilidades (REIS e STAREPRAVO, 2008). 

Essa tarefa deve ser fomentada pelo governo, que precisa fazer a sua parte, elaborando 

e executando políticas e programas, garantindo equipamentos e atividades educativas para que 

as pessoas tenham acesso às oportunidades disponíveis de vivências do que é de direito 

(PINTO et al., 2010). As famílias, as escolas, os clubes, a sociedade organizada, enfim, todas 

as instituições têm também que fazer sua parte, da mesma forma que é importante a 

participação de todos nestas ações (PINTO et al., 2010). 

O lazer enquanto direito social legalmente garantido através da constituição 

demanda intervenções por parte do Estado, a fim de se tornar, efetivamente, um direito 

de todos os cidadãos (REIS e STAREPRAVO, 2008) Portanto, é o Estado quem elabora as 

políticas públicas para os mais variados setores, com ideal de atender a toda população. O 

conceito de políticas públicas é aqui entendido, de forma simplificada, como uma estratégia 

de intervenção e regulação do Estado, que objetiva alcançar determinados resultados ou 

produzir certos efeitos no que diz respeito a um problema ou a um setor da sociedade 

(MENICUCCI, 2006).  

Existe também o problema da falta de espaço e a dificuldade de acesso aos 

espaços de lazer. O trabalhador exausto após um dia de trabalho, não tem tempo e nem  

dinheiro e muitas vezes nem disposição para se deslocar de sua moradia periférica até os 

locais de lazer, geralmente concentrados nos centros das cidades (REIS e STAREPRAVO, 

2008). 
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Porém, este problema da falta de espaços e equipamentos de lazer é 

aparentemente muito simples de ser resolvido - seja com a construção de novos espaços, 

recuperação ou com a melhoria do acesso e do transporte - se comparado a questões 

bem mais complexas que atingem diretamente a esfera do lazer, como o tempo de 

trabalho, o desemprego e a questão salarial, problemas econômicos (REIS e STAREPRAVO, 

2008). Mais um problema evidente na realização das políticas públicas, levantado por 

Cavichiolli (1996, p. 10), é a excessiva preocupação com o número de pessoas atingidas e a 

quantidade de eventos realizados no Estado moderno o principal responsável pelo bem-estar 

social e que tem a obrigação, através das políticas públicas, de garantir além do 

desenvolvimento social, urbano, econômico e político da sociedade, o cumprimento dos 

direitos sociais da população.  

O lazer é um direito social garantido pela Constituição Federal e que, portanto, deve 

ser alvo cotidiano das políticas públicas. Falar numa política de lazer significa falar não só de 

uma política de atividades, que na maioria das vezes acabam por se constituir em eventos 

isolados, e não em política de animação como processo; significa falar em redução de jornada 

de trabalho – sem redução de salários, e, portanto, numa política de reordenação do tempo, 

numa política de transporte urbano etc.; significa, também, falar numa política de reordenação 

do solo – urbano, incluindo aí os espaços e equipamentos de lazer, o que inclui a moradia e 

seu entorno; e, finalmente numa política de formação de quadros, profissionais e voluntários 

para trabalharem de forma eficiente e atualizada (REIS e STAREPRAVO, 2008). 

Resumindo, o lazer tem sua especificidade, inclusive como política pública, mas não 

pode ser tratado de forma isolada de outras questões sociais (MARCELINO, 2001). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O programa de esporte e lazer na cidade caminhou junto com um conjunto de 

iniciativas de democratizar o acesso a uma qualidade de vida melhor. Fruto de um governo 

que posicionou o estado em seu atendimento máximo, tendo como seu grande objetivo o 

combate às desigualdades sociais e inclusão. É notório que este programa pode de fato reduzir 

a vulnerabilidade social com o esporte como instrumento.  

Toda esta rede é construída de maneira compartilhada estabelecendo vários espaços de 

troca de experiências e qualificação da gestão. Este formato permite/estimula o encontro de 
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interações político-burocráticas e científico-acadêmicos, que buscam construir argumentos 

pedagógicos para subsidiar ações e investimentos em políticas públicas de lazer.  

A grande falta desse sistema é o modelo atual de avaliação, um modelo que favoreça 

seu progresso social e não só de implantação e monitoramento. Falta pensar pra fora das 

metas de atendimento onde as ações dos agentes acadêmicos, burocráticos e políticos façam 

parte de uma grande meta que seria resultar em um compromisso maior do estado quanto à 

reponsabilidade social e bem estar da população brasileira, tendo como base o lazer, direito 

capaz de atuar na prevenção de acometimentos físicos diversos e de gerar perspectivas de uma 

vida social mais ampla e funcional. 

Por isso se faz extremamente necessário um sistema de avaliação robusto que consiga 

dar conta de olhar além, e constituir um modelo que considere a opinião da comunidade 

quanto ao conceito de lazer, investida na mudança do hábito como conquista duradoura e o 

mais importante naturalizar o lazer como direito social. 
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