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APRESENTAÇÃO
O X Fórum Científico da Faculdade católica Dom Orione é um evento
tradicionalmente organizado pela Coordenação do Núcleo Extensão e Iniciação
Científica da Católica – NEIC, que visa problematizar questões ligadas aos Cursos de
Administração, Direito, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar e Psicologia da referida
Instituição de Ensino Superior. O Fórum em questão ocorreu nos dias 26 e 27 de
outubro de 2018, na Faculdade católica Dom Orione - FACDO.
O X Fórum Científico da FACDO reuniu, como de costume, conferências,
mesas-redondas, oficinas, apresentações de comunicações de acadêmicos e
pesquisadores de diferentes áreas e instituições.
Acreditamos que este evento é um espaço de grande valia para o debate de
conhecimento e aprendizagem, pois propicia ao acadêmico, bem como a comunidade
externa, um (re)pensar acerca da ciência e das diferentes formas de se fazer
pesquisa nas distintas áreas. O Fórum Científico, por fim, busca imprimir em nossos
acadêmicos uma maior responsabilidade ética e social que acreditamos ser
conquistada, primordialmente, através do conhecimento científico.
Nilsandra Martins de Castro

CONFERÊNCIAS DE ABERTURA
26 de outubro de 2018
A conferência de abertura do X Fórum Científico, “A pesquisa na Graduação
como Potencializador da Formação Acadêmica e Profissional”, foi proferida pelo Dr.
Ricardo Niehues Buss da Universidade Federal do Tocantins (UFT). - Professor
Adjunto do Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, Pósdoutorado pela Universidade Federal do Maranhão (em andamento), Doutor em
Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Maranhão, Mestre em
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006), MBA em Gestão
de Logística Internacional com Foco em Analista de Logística pela ABRACOMEX e
Massachusetts Institute of Busines - MIB (em andamento), Especialista em
Engenharia de Produção pela UNIASSELVI (2015), Especialista e Gestão em
Agronegócios

pela

Faculdade

Católica

Dom

Orione

(2011),

Graduado

em

Administração de Empresas pela Faculdade de Administração do Alto Vale do Rio
Tubarão (2002). A mediação ficou a cargo da Professora Dra. Nilsandra Martins de
Castro.
Seguindo a programação do evento, a segunda palestra foi ministrada pela
Drª. Aline Sueli de Salles Santos. A palestrante tematizou acerca da “Judicialização
do Direito à Saúde Pública e seus Reflexos para a Administração Pública Nacional”. –
A palestrante é Doutora em Direito pela Universidade de Brasília (UnB - 2014) e professora
de Direito na Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), onde ministra aulas de
graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu), e desenvolve atividades de pesquisa e
extensão. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (USP - 1998),
mestrado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS - 2002) e
especialização em Direito Administrativo pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP 2013). Tem experiência na modalidade de educação à distância e na administração de cursos
superiores. Atua com ênfase em Direito Administrativo, Direitos Humanos, Ensino Jurídico,
Judicialização da política e Justiça de Transição. Foi Conselheira da Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça (2008-2016) e advogada. A mediação foi conduzida pelo Professor Me.
Josean Pereira de Sousa.

Além das palestras, foram oferecidas várias oficinas que versaram sob
diferentes enfoques, a saber: Aspectos Metodológicos da American Psychological
Association – APA; Metodologia para Elaboração de Projeto de Iniciação Científica
“PROCIENT”; Controle e Manejo de Estresse; Gestão de Tempo; Investigação
Criminal; Dependências Químicas e não Químicas: Aspectos Comportamentais;
Pesquisa “ON LINE”; Hotelaria na Saúde Gera Humanização; Metodologia para
Elaboração de Projeto de Iniciação Científica “PROCIENT”; Inquérito Policial.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
27 de outubro de 2018
Na manhã de sábado, segundo dia do evento, das 8h às 12h, aconteceram
as apresentações de Comunicações e banners de trabalhos apresentados pelos
acadêmicos e pesquisadores em diferentes áreas de conhecimento.
Os trabalhos aprovados no X Fórum Científico foram apresentados nas
modalidades de Resumos e Resumos estendidos, na forma de Banner, Comunicação
Oral, ou em ambas as formas.
Todos os trabalhos apresentados em Comunicação Oral foram distribuídos
em salas específicas e para cada trabalho foi conferido o tempo de 15 minutos de
apresentação e 10 minutos de arguição pelos professores responsáveis pela sala e
pelo público presente.

RESUMOS ESTENDIDOS EM FORMA DE COMUNICAÇÃO ORAL

PROJETO PRÁTICAS RESTAURATIVAS:
O ENSINO DA MEDIAÇÃO FAMILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA
DE PAZ
Marina de Alcântara Alencar 1
Maicon Rodrigo Tauchert 2

RESUMO

No Brasil e no mundo as técnicas de mediação vêm se mostrando eficientes no
reestabelecimento das relações familiares, especialmente no âmbito jurídico. Assim,
objetivou-se com este trabalho apresentar os resultados parciais do Projeto Práticas
Restaurativas – Mediação Familiar. O projeto de extensão surge como facilitador no
ensino de técnicas de resolução não-adversariais de conflitos, através de um curso
teórico-prático, tendo como público alvo estudantes do curso de Direito da FACDO e
profissionais com atuação na área da família. O projeto já se mostra influente em
Araguaína e já foi difundido em eventos externos. Estudantes e participantes
demonstraram-se otimistas quanto à utilização das técnicas em seu cotidiano.

Palavras-chave: Mediação. Extensão. Justiça restaurativa. Conflitos.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o judiciário brasileiro (quiçá mundial) passa por crises
que ferem os princípios processuais da eficácia e celeridade. O número de litígios
parados cresce a cada ano, assim como a procura das pessoas pela justiça. Tudo
isso se deve a um maior conhecimento sobre o poder judiciário que abre suas portas
à população, independente de classe social.
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O retrato do atraso das resoluções de litígios que são encaminhadas ao
judiciário reflete-se em reclamações e mutirões que são organizados cada vez mais
por parte do poder público, comprovando a ineficiência do poder judiciário.
Quando tratamos de conflitos familiares, esse número cresce. A família,
como base fundamental de qualquer sociedade, necessita de celeridade na
resolução de seus litígios, tendo em vista que, muitas vezes, tais litígios envolvem
menores, direitos alimentícios e principalmente a violência, seja ela física ou
psicológica. A mediação surge em tal cenário como instrumento (para muitos
autores como alternativa) do judiciário em lidar com a esfera afetiva e psíquica dos
conflitos familiares, tornando o conflito familiar uma oportunidade de mudança e
reestabelecimento das relações familiares onde não há perdedores nem
vencedores.
Como um terceiro facilitador, o mediador é capaz de ouvir e compreender as
partes antagônicas de um conflito familiar, além de gerenciar as emoções de ambas
as partes para que uma aprenda a ouvir os anseios e preocupações da outra. As
técnicas utilizadas pelo mediador são totalmente adaptáveis para todo e qualquer
tipo de conflito, o que nos leva a crer que o ensino de tais técnicas ajuda na
pacificação social.
Na cidade de Araguaína - TO o número de conflitos familiares cresce a cada
dia, e há uma infinidade de processos estagnados no poder judiciário, o que confere
a necessidade de que sejam aplicadas técnicas de mediação pelos futuros
profissionais do Direito, na tentativa de reestabelecer relações e resolver conflitos.
O Projeto Práticas Restaurativas – Mediação Familiar surge neste contexto,
visando à capacitação de estudantes de Direito para que se tornem mediadores
familiares através do ensino de técnicas adaptáveis a cada tipo de conflito familiar,
incluindo os emocionais, que tradicionalmente são ignorados no judiciário brasileiro.

2 PROJETO PRÁTICAS RESTAURATIVAS

No ano de 2012 foi criado na Faculdade Católica Dom Orione (FACDO) o
grupo de estudos em Mediação Familiar, com o objetivo de criar uma rede de
atendimento especializada em conflitos familiares na cidade de Araguaína, utilizando
a mediação como principal forma de resolução e prevenção da violência doméstica,
e também, capacitar profissionais multidisciplinares para mediação de conflitos.

Após um vasto estudo bibliográfico que nos permitiu delimitar algumas áreas
de atuação e as possíveis técnicas a serem ensinadas a alunos do curso de Direito
da FACDO e outros profissionais, surgiu no ano de 2013 o Projeto de Extensão
Práticas Restaurativas. Com diversas linhas de pesquisa, o projeto de extensão
possibilita o ensino das principais técnicas da mediação, conciliação e justiça
restaurativa; aliadas as principais áreas da nossa sociedade: escola, sistema
prisional, comunidade e família.

3 METODOLOGIA
O Projeto Práticas Restaurativas – Mediação Familiar através de seus
agentes usa como instrumento de transformação a capacitação dos alunos do curso
de Direto da FACDO e dos profissionais com atuação na área da família, por meio
de

um

curso

teórico-prático

de

extensão,

cujas

aulas

são

ministradas

quinzenalmente aos sábados, das 14:00 às 17:00 horas na Faculdade Católica Dom
Orione, em Araguaína - TO. Dois instrutores qualificados são responsáveis pelo
curso Mediação Familiar, que teve início em agosto de 2014 e tem o encerramento
previsto para dezembro 2014.
A divulgação do curso ocorreu por meio da fixação de banners em locais
estratégicos e também pela na internet, através das redes sociais. Ambas as
divulgações tiveram como público alvo os alunos do curso de Direito da Faculdade
Católica Dom Orione e também profissionais da rede de proteção e amparo à
violência doméstica, Delegacia da Mulher, Secretaria de Assistência Social, Polícia
Militar, Conselho Tutelar e Centros de Referência a Assistência Social.
As inscrições foram disponibilizadas no site da faculdade com a cobrança da
taxa de R$ 60,00 (sessenta reais), com a finalidade do pagamento das despesas de
transporte, material didático e emissão dos certificados.
O planejamento do curso foi realizado em ações primeiramente coletivas, e
depois individuais, de acordo com a linha de atuação escolhida pelo participante. As
ações da linha Mediação Familiar estão dispostas no quadro abaixo:

Ação número 1
Descrição da ação: Aula Inaugural em forma de seminário, com o tema:
“Tratamentos não-adversariais em Resolução de Conflitos”. Eixo transversal dos
programas de extensão.
Ação número 2
Descrição da ação: Aula com o tema “Comunicação não-violenta”. Eixo transversal
dos programas de extensão.
Ação número 3
Descrição da ação: Aula para o grupo Mediação Familiar, com o tema: A mediação
familiar e os psicodramas do conflito.
Ação número 4
Descrição da ação: Aula para o grupo Mediação Familiar, com o tema: Mediação
Familiar e Tratamento Eficaz dos Conflitos Familiares.
Ação número 5
Descrição da ação: Teste psicológico de habilidades para Mediação.
Ação número 6
Descrição da Ação: Acompanhamento de audiências familiares no CEJUSC –
Centro Judiciário de Solução e Conflitos.
O projeto encontra-se em andamento na sua ação número 6. Os dados e
respostas obtidas ainda estão sendo coletadas. Para o presente trabalho foram
utilizados os registros do curso e respostas oriundas da comunicação pessoal com
os participantes.

4 RESULTADOS PARCIAIS

Já é possível perceber que o posicionamento das partes relativamente à
justiça sugere uma fraca autodeterminação, sendo que, na gestão do conflito, a
lógica ganhar-perder adquire uma maior evidência, conforme já observado por
Medina (2004). Quanto à mediação familiar, a interpretação do feed-back dos
participantes do curso sugere opiniões favoráveis dos profissionais e alunos
envolvidos, e uma tendência a adotar as técnicas de solução de conflitos adaptadas
à particularidade das situações que estes presenciam no cotidiano, o que se mostra
bem parecido com o que descreve Warat (2001).
Na Figura 1, pode-se observar que apesar dos convites enviados à diversas
entidades ligadas a área da família, o maior número de cursistas são alunos da
FACDO. Possivelmente tal resultado seja impulsionado pela falta de motivação dos
profissionais em assistir um curso aos sábados, o que evidencia a necessidade de
ações e políticas de incentivo por parte das entidades em que estão lotados, para
que estes possam realizar cursos de atualização profissional ou de aperfeiçoamento.

Por outro lado, podemos notar que há uma preocupação de um número reduzido de
profissionais quanto a melhoria no atendimento às famílias em conflito.
Figura 1 – Perfil dos participantes do curso de Mediação Familiar do Projeto Práticas Restaurativas
do Grupo Restaurar da Faculdade Católica Dom Orione, Araguaína – TO.

O projeto já se mostra influente dentro do contexto local da cidade de
Araguaína, principalmente no ensino de Comunicação Não-Violenta, que também foi
difundida em eventos externos no contexto da saúde e da gestão de pessoas, onde
estudantes e participantes demonstraram-se otimistas quanto à utilização das
técnicas em seu cotidiano. Assim, espera-se que com a repercussão gerada pelo
alcance de novos públicos o Projeto Práticas Restaurativas – Mediação Familiar
tome novas dimensões e mais alianças, podendo contribuir de forma decisiva para a
redução do número conflitos familiares e processos no judiciário envolvendo
famílias.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela repercussão do projeto, podemos observar que todas as áreas da
sociedade precisam de uma visão positiva do conflito. Se por um lado as técnicas de
mediação se mostram fáceis e compreensíveis, por outro devemos lembrar que o
conflito vai além do direito material posto em litígio.
Os resultados parciais da pesquisa têm nos mostrado que não adianta
ensinar as técnicas de mediação e propor resultados, se essas técnicas não forem
adaptadas à realidade do contexto social e local de cada estudante e profissional
envolvido no curso.
Em tempos de cultura de paz e combate a violência doméstica, o uso da
mediação na resolução dos conflitos familiares exigirá do participante muito mais do

que técnica e habilidade, mas a certeza de ter em mãos um instrumento de
transformação sociocultural.
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A MÍDIA E A TEMÁTICA HOMOSSEXUAL: QUESTÕES DE DIREITOS
Dhawid Alves Xavier1
Nilsandra Martins de Castro (Or.)2

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo destacar os reflexos da mídia na vida dos
homossexuais, bem como essa é capaz de disseminar intolerância e mesmo
tolerância, ressaltando nesse aspecto o preconceito recaído sobre os homossexuais
e como a mídia vem trabalhando essa temática em suas publicidades. Destacamos
os impactos que a mesma causa através de suas publicações, principalmente as de
consumo, onde muitas vezes excluem os homossexuais devido ao preconceito que
as pessoas poderiam ter ao ver um produto assemelhado a tal imagem, salientando,
nesse ponto, a liberdade de expressão que é um direito da imprensa, mas, contudo,
um direito também aos homossexuais. A metodologia utilizada foi a bibliográfica e
documental. De modo geral, concluímos que nosso ordenamento jurídico proíbe a
discriminação e assim de forma implícita, caracteriza a homofobia como crime, e
quanto a imprensa, publicidades abusivas como veremos é ilícito e de forma alguma
pode ser tolerado o preconceito.

Palavras-chave: Homossexuais. Mídia. Preconceito. Tolerância.

1 INTRODUÇÃO

A mídia é um meio de comunicação que tem o poder de trabalhar com o
psicológico das pessoas, pois essa atua de modo direto com a persuasão,
determinando, por vezes, bons gostos e/ou ruins. O poder de alcance da mídia
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televisiva é notório, nesse sentido, percebemos o pouco ou nada de veiculação em
termos de propagandas com a temática homossexual.
Por outro lado, de modo recorrente é possível vermos comerciais que
atualizam modelos tradicionais, como, por exemplo, a família ideal em que aparece
o pai, a mãe e os filhos. Porém, na prática, sabemos que não só existem esses
modelos, já faz algum tempo a família deixou de imprimir apenas um único e
exemplar modelo, mas diversos outros possíveis.
A mídia agrega em si uma responsabilidade muito grande, ela dissemina
moda, costumes, estilo de vida, muitas vezes estereótipos e daí, ocasionando,
preconceitos e discriminação, pois a mídia, em sua maioria, serve aos interesses
estatais e de grupos majoritários que sabem e podem impor gostos. O problema
reside aí, pois são esses mesmos grupos que veem os homossexuais como doentes
infecciosos ou os assemelham a criminosos.
É claro que não é responsabilidade apenas da mídia, porém a mesma é uma
das poucas fontes de informação que consegue abarcar uma sociedade inteira, daí
sua relevância em ser mais tolerante. Já existem alguns canais de comunicação que
abordam a temática homossexual de modo mais amplo. No entanto, muitas dessas
veiculações acabam por projetarem o universo gay de modo ainda muito
estereotipado. Por outro lado, tem-se um avanço, pois começa a romper e quebrar o
tabu, mesmo que de forma resumida, o que buscamos é romper totalmente esse
silêncio, mostrar que são pessoas dotadas de direitos e deveres como todos,
indivíduos ditos normais, pois o que nos torna humanos é a capacidade de
pensarmos e sermos diferentes. Nesse aspecto, questionamos, como a mídia tem
tratado ou mesmo omitido as discussões em torno da homossexualidade,
especialmente no que pese a ampliação de direitos?
No intuito de responder a indagação acima, buscaremos então, analisar
como os discursos acerca da homossexualidade são ou não tratados pela mídia;
entender o que eles produzem; tentar entender por que a omissão de informações
afeta os direitos inerentes a esse grupo.
Esse estudo se mostra pertinente também por se tratar de uma temática que
tem respaldo em nossa Lei Maior e, nesse sentido, o direito associado ao uso da
impressa pode e muito favorecer uma sociedade mais tolerante para com o próximo,
pois o direito de expressão advindos da imprensa é também um direito para os
homossexuais.

2 CONCEITUANDO PRECONCEITO

O termo “preconceito” é uma palavra comumente utilizada, porém poucos
param para pensar no que realmente significa. Segundo Brito, Custódio e Trindade
(2010), preconceito, como a própria palavra diz, é um conceito antecipado, sem
base e estrutura, um pré-julgamento sem fundamentos, motivados por questões
emocionais. Neste sentido, podemos dizer que preconceito nada mais é que uma
visão negativa que uma determinada pessoa tem de outra sem ao menos conhecêla direito, como dito anteriormente é um pré-julgamento sem fundamentos.
O indivíduo com preconceito não tem informações suficientes para
conceituar a personalidade, as atitudes e/ou o estilo de vida da outra. Ainda segundo
Brito, Custódio e Trindade (2010), o preconceito é um pré-juízo formado por
estereótipos atribuindo características distorcidas para as atitudes observadas.
Para entendermos melhor a discussão, é preciso entendermos dois outros
termos: os estereótipos e a discriminação. -O preconceito, juntamente com esses
dois, formam o universo ideológico da pessoa intolerante:
Os estereótipos são conjuntos de crenças definidas como simplificações da
realidade feitas por esquemas mentais que distorcem e generalizam
características (que podem ser negativas, positivas ou neutras) de
determinados grupos de pessoas ou objetos. A distorção dessas
características pode ser de forma perceptiva, quando há uma alteração na
percepção dos objetos, ou seja, as pessoas percepcionam de forma
inconsciente um objeto tendo a incapacidade de avaliá-lo na sua totalidade,
ou de forma interpretativa. Neste caso, há uma interpretação errónea que
leva a interpretar certos acontecimentos neutros como situações
extremamente perigosas (BRITO; CUSTODIO; TRINDADE, 2010, p. 3).

Dessa forma, podemos entender que estereótipos são características
distorcidas criadas pela mente quanto a uma determinada pessoa, por exemplo, dizer
que “todo gay é afeminado” é um estereótipo, pois nem todos os gays são iguais. A
pessoa com um estereótipo em mente, cria uma ideia distorcida e a generaliza a
outras pessoas de um determinado grupo. Na frase citada acima, há preconceito e
sugere uma homogeneidade que não existe.
Segundo Brito, Custodio e Trindade (2010), os estereótipos são formados,
muitas vezes, ainda na infância, quando se deseja ser aceito em um determinado
grupo, pois estes precisam comungar dos mesmos valores inerentes ao grupo, a

criança acaba por temer não ser aceita e por isso adere às condições estipuladas, ela
não quer se sentir inferior e nem pior, já que as crianças ainda com o cérebro em
formação podem ser facilmente influenciadas e manipuladas, nesse sentido, aderem
ao pacto social.
Outro aspecto é a discriminação que, para Brito, Custodio e Trindade (2010),
seria a exteriorização comportamental do estereotipo e do preconceito. Isto quer dizer
que a discriminação são as atitudes, o comportamento. Ou seja, o resultado de ações
que são manifestadas por causa do preconceito. É através da discriminação que
surgem atitudes agressivas em desfavor de outro, que pode ser verbal ou muitas
vezes resultar em agressões físicas.

2.1 Homofobia

Como visto, a discriminação é a ação, enquanto o preconceito é o
pensamento. Nesse sentido, podemos afirmar que a homofobia é um tipo de
discriminação movida contra pessoas do mesmo sexo. É o pensamento
estereotipado que gerou uma ideia negativa (preconceito) que resultou na ação
contra pessoas homossexuais (discriminação) (BRITO; CUSTODIO; TRINDADE,
2010). Com isso, percebemos que a homofobia vai mais além do que apenas um
simples preconceito, ela é motivada por um ódio que certo indivíduo carrega, não
pelo que o outro fez ou deixa de fazer, mas pelo que ele é, pelo simples fato de
existir e ser homossexual. A homofobia não é somente em desfavor a um
homossexual, mas a todo o grupo, é o ódio contra a homossexualidade.
O Brasil como é de se notar, comenta Dinis (2011), é um país ainda bastante
preconceituoso, porém a exteriorização de alguns preconceitos estão relativamente
bem mais baixos que outros, por exemplo, no mundo de hoje uma pessoa não
ousaria dizer em público que tem ódio ou não gosta que as mulheres sejam livres,
odeiam judeus e negros, com certeza pensariam duas vezes antes de dizer qualquer
coisa nesse sentido, pois o repúdio da sociedade seria absurdamente claro, a
homofobia, por outro lado, é algo ainda tolerado e consideram-se normal discriminar
homossexuais (DINIS, 2011).
A homofobia tem destruído várias famílias, são muitos os jovens, as jovens
que saem e não mais voltam para seus lares vítimas do ápice da discriminação:

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que nenhuma criança ou
adolescente deve ser objeto de discriminação, dentro ou fora da família.
Realidade divergente para determinados grupos de adolescentes
brasileiros, principalmente os homossexuais expostos a violação de direitos
humanos e a diversos tipos de violência. Segundo o Ministério da Saúde,
em 2012 foram registrados 4.851 casos de homofobia, sendo que a maioria
(61,16%) das vítimas tenha idade entre 15 e 29 anos. (NATARELLI et al.,
2015, p. 665).

Baseando-se nesses dados, percebemos o quanto ainda existem vítimas da
homofobia e, por outro lado, o quanto ainda existem pessoas disseminadoras desse
ódio. O pior é que são, em uma grande maioria, adolescentes e jovens, pessoas que
estão buscando uma vida melhor, estudantes, jovens recém-formados ou com
primeiro emprego, podemos imaginar o quanto deve ser difícil para esses jovens ter
que passar por tantas dificuldades. É lastimável o quanto nossa sociedade ainda
perpetua preconceitos e marginalizações, que podem marcar a vivencia do injuriado
para sempre, a exemplo de sujeitos que desistem de viver.
Ao abordarmos acerca da presentetemática, não quer dizer que as pessoas
devam concordar com a homossexualidade, quer por questões biológicas,
sociológicas ou religiosas, elas possuem o direito de discordar, de não achar correto,
porém, isso não quer dizer que elas possuam o direito de discriminar, julgar, a fim de
odiar, erradicar e/ou menosprezar. O direito a expressão e crença é respaldado em
nossa legislação, porém o direito à liberdade sexual também o é, mesmo que de
forma implícita. Costa e Naidi (2015, p. 718) dizem que:
Outros problemas teóricos rapidamente emergiram. Em primeiro lugar, o
reconhecimento de que a homossexualidade, mesmo em estado latente,
não constituía uma doença, fez com que a ideia de pânico homossexual
perdesse força. Uma vez que não haveria um desajuste inerente à
homossexualidade, não se justificaria psicologicamente a perda do juízo
proveniente de uma homossexualidade reprimida por parte do agressor. Em
segundo lugar, estudos demonstraram que a homofobia não era uma
doença, mas um preconceito.

Segundo os autores citados, com a superação da ideia de que a
homossexualidade não se tratava de uma doença, foi-se muito propagando em
ativismos LGBTS de que a homofobia era, e muitos psicólogos, psicanalistas, entre
outros, remetia à homofobia como sendo doença, um transtorno mental, motivado

pela a ideia construída de anormalidade sexual, o que fez com que fosse tolerada,
pois ter ódio por homossexuais era um transtorno que carecia de tratamento.

3 A MIDIA E A TEMÁTICA HOMOSSEXUAL

Como é notório, a mídia ocupa um tempo bastante significativo no cotidiano
das famílias, é minoritário, ainda, que as pessoas não têm inserido em suas vidas
esse mundo midiático de consumo. A mídia tem um papel bastante importante na
vida das pessoas, ela os mantêm informados e atualizados de várias formas, prega
também o consumismo e estilo de vida, com ideias positivas e muitas vezes
negativas, possuem um poder de persuasão muito grande.
Ao propagar moda, costumes, estilo de vida, a mídia pode muitas vezes ser
incentivadora tanto da tolerância como do preconceito. E é através dessa
propagação, muitas vezes de preconceitos, que objetivamos salientar a omissão ou
o preconceito da mídia ao propagar temáticas homossexuais.
A mídia tem sua maneira de fazer-se presente nas casas das famílias, ela se
mantém sempre atualizada e focada em seu objetivo principal: incentivar o consumo,
acatando as diversas maneiras de prender a atenção dos indivíduos de forma que
esses se agradem e se sintam compatibilizados com o que está sendo mostrado.
Diz Rodrigues e Victorio Filho (2008, p.1) que:
O fluxo comunicacional da ‘era da informação’ vem oferecendo inúmeros
canais de contato pontual para os muitos grupos que afloram na diversidade
social contemporânea. Se por um lado o maquinário mercadológico inventa
afinidades e adesões nas mil e uma estratégias de incentivo ao consumo,
por outro lado permite a visibilidade e o fortalecimento desses canais que
transbordam o mero contato e fortalecem a agregação de certos grupos. A
despeito do âmbito da sexualidade ter suas Infinitas possibilidades, ainda é
inevitável lidar com a emblemática dualidade hétero e homo. Se para os
primeiros, os canais midiáticos são disponibilizados em qualquer órbita
cultural e estão sempre prontos a atender qualquer nova possibilidade de
público consumidor, para os segundos ainda encontramos certa limitação
na produção de mídias específicas cujas edições se ocupem de temática
associada à orientação sexual.

Para os autores, é visível a omissão da mídia ao abordar temáticas
homossexuais, a imprensa busca diversas formas para agradar ao público, porém os
conteúdos são destinados, de modo geral, aos heterossexuais. As pessoas ainda se
assustam com um “beijo gay” fictício em novelas, o que dirá ao ver publicidades com

a temática homossexual. O ditado contempla nosso raciocínio: “para tudo se tem a
primeira vez”, como se acostumar com algo que ainda é omisso? Enquanto os meios
de comunicação pensam mil e uma possibilidades de incentivo ao consumo
direcionando suas publicações ao público heterossexual, os homossexuais se sentem
excluídos, já que esses também consomem. Como bem relata os autores, é notável a
dualidade hetero e homo, enquanto não deveria ter distinção alguma, pois os direitos
e deveres são estendidos a ambos e com as mesmas proporções, ambos são
capazes de usarem um mesmo produto. (RODRIGUES; VICTORIO FILHO, 2008)
A imprensa gay no Brasil vem buscando seu espaço há décadas, com
muitas lutas e resistências, resistências essas que até hoje não foram derrubadas,
mesmo que movimentos e orientações para que se extinga o preconceito venham
sendo bastante efetivos.
Na década de 70 e 80 começava a aparecer revistas com temática gay,
porém era muito difícil a propagação delas, pois quase todos os veículos de
comunicação sofriam com preconceito por parte dos anunciantes, pois estes não
queriam ver seus produtos veiculados a imagem gay e com isso acarretava bastante
dificuldade para os meios de comunicação arcar com custos sem apoios. Era nessa
época que os movimentos e militâncias gay começavam a ter visibilidade no país.
(RODRIGUES; VICTORIO FILHO, 2008).
É possível visualizar nesse cenário o preconceito aos homossexuais ainda
naquela época, quando se iniciava a busca pelo espaço na mídia para os
homossexuais, porém como se vê, os anunciantes não queriam fazer parte disso, pois
para eles, ter sua imagem assemelhada aos gays lhe traria prejuízos, pois se a
sociedade ainda hoje não tolera os homossexuais, anos atrás era bem pior, com isso
o preconceito foi ainda mais ganhando espaço.
Em 1995, é buscado uma nova possibilidade dentro do mercado gay, pois
até então as revistas que eram veiculadas a essa temática eram voltadas para o nu
masculino com ênfase no erotismo. Com isso surgiu uma revista denominado
SuiGeneris, que trazia uma nova percepção ao mundo do mercado gay.
Em 1995, em busca de uma nova possibilidade dentro do mercado editorial
do mundo gay, no qual encontravam-se apenas publicações com ênfase no
erotismo, sobretudo via a exploração do nu masculino e dos contos eróticos,
surge uma nova revista: a SuiGeneris. A revista investe numa possibilidade
de afirmação gay através de temas como cultura, comportamento, moda e
entrevistas com grandes nomes do meio artístico/político nacional.”
(RODRIGUES; VICTORIO FILHO, 2008, p. 7)

Quando começou a se propagar revistas com temáticas gays, essas eram
voltadas ao erotismo e a sexualidade, isso fez com que se criasse um estereótipo,
que se vê até hoje. Generalizou-se a ideia de que os gays eram promíscuos ou com
atitudes voltadas somente ao sexo, como se não fossem capazes de amar ou serem
amados, de serem bem-sucedidos, como se a ideia de homossexualidade estivesse
remetida somente ao prazer sexual. Com isso foi muito importante que surgissem
publicações tendentes a mostrar novas possibilidade de afirmação gay, como bem
relata os autores, moda, cultura, comportamentos, para que se fugisse da ideia
erótica. Começaram a surgir então revistas expondo a comunidade gay de forma
mais culta e bem-sucedida. (RODRIGUES; VICTORIO FILHO, 2008).

3.1 O Código de Defesa do Consumidor e a veiculação de propaganda

É muito comum ver que a mídia ao querer abordar algo acerca da temática
gay, o faça de forma humorada ou pejorativa, o que faz com que se crie um
estereótipo causando reações negativas para os homossexuais. Essas publicações
são por vezes abusivas, tendo em vista que ao fazer abordagens com essa temática é
causado na sociedade um ar de repugnância, pois tais estereótipos fazem com que
se crie na ideia social o preconceito aos homossexuais. O Código de Defesa do
Consumidor – CDC, no artigo 37, §2º, proíbe publicações abusivas que tendem ao
preconceito e, consequentemente, à discriminação. O mesmo expõe:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Com isso, podemos vislumbrar que além de não ser legal fazer apologia à
discriminação, é ainda caracterizado um ato ilícito pelo CDC, podendo o responsável
da publicidade concorrer ao crime de injuria conforme o exposto no artigo 140
“caput” do Código Penal, onde imputa como crime a ofensa a dignidade e ao decoro.
Nesse sentido, uma publicação que veicula propagandas discriminatórias,
baseando-se no princípio da dignidade humana, como bem defendida no relatório do

Ministro Ayres Brito, no ADPF 132/RJ e ADI 4277, o responsável pela propaganda
pode ser alvo de uma ação penal e/ou ainda sofrer sanções civis, (artigo 986 do
Código Civil) como o pagamento a indenizações e às próprias sanções do CDC
(artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor).
É o caso da propaganda do Salgadinho Doritos, lançado ao ar em 2009.
Quatro amigos estão dentro de um carro, quando começa a ser reproduzido no rádio
a música YMCA do grupo Village People, a música é considerada pelos
homossexuais como um “hino”, ainda mais por seus vocalistas serem homossexuais.
Um dos amigos que está no banco da frente do passageiro começa a dançar o hit,
enquanto isso, os amigos olham para ele com um olhar de reprovação e de susto.
Com isso surge a figura do salgadinho Doritos, censurando o rosto do rapaz e
terminando o comercial com a frase “Quer dividir algo com os amigos? Divide um
Doritos!”.
O comercial é claro ao fazer apologia a um comportamento homossexual, já
que é muito bem visível a reprovação dos amigos para com o rapaz que está se
deixando levar pelo “hit gay”, e, por fim, censurando o seu rosto. A mensagem que é
transmitida é a de que, se você quer dividir algo com os amigos, não dívida sua
sexualidade, seus gostos homossexuais, pois será reprovado por tal atitude.
Esse tipo de propaganda, entrelaça-se na mente dos espectadores de
forma a persuadi-los, com isso gera no público um preconceito para tal
comportamento, o homossexual vira alvo de “piadinhas”, é comum vermos as
expressões: “veados, bichas, sapatonas”, tentando caracterizar com esses adjetivos
os homossexuais, que se sentem desrespeitados. Isso causa um problema negativo
na vida desses indivíduos, de forma que eles começam a acreditar que realmente
estão errados por serem homossexuais, essas são atitudes motivadas pela
estereotipia dos grupos que só conseguem conceber apenas um único viés de
performance humana – o homem másculo, a mulher recatada.
A imprensa criou uma maneira de abordar a temática gay, porém de modo
distorcido, de forma que agrade seu público heterossexual. Essa maneira atualiza a
imagem gay de forma humorada, porém essa imagem humorada gera aspectos
negativos, faz com que o preconceito seja ainda mais forte.
Por outro lado, é agora no século XXI que começa a abrir as portas para
esse mundo tão colorido e bonito que é o universo gay, algumas empresas de

produtos, embora sendo elas mínimas, começam a revelar os homossexuais, desta
vez da forma como merecem, com respeito, igualdade e dignidade.
A exemplo disso temos a empresa de cosméticos O Boticário, que em 2015,
no dia dos namorados, lançou campanha onde casais se presenteavam com um de
seus produtos. Esses casais eram diversos, mostrando um casal heterossexual,
idosos, jovens, lésbicas e gays. Desta vez, vimos um comercial onde não se havia
diferenciação alguma, nem de forma humorada, menosprezada ou pejorativa, eram
apenas casais normais fazendo algo normal. É possível se ver a igualdade entres os
casais que é abordada pela propaganda.
São publicações como essas que os homossexuais precisam que sejam
mais inseridas, a mídia precisa revelar que os homossexuais são seres normais, e
devem serem tratados com igualdade e dignidade, sem estereótipos, sem acepções.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O preconceito é algo que notadamente vemos ao nosso redor, onde
indivíduos sofrem por conta da discriminação que é advinda desses preconceitos
com ideias estereotipadas, ideias que causam ódios em certos indivíduos. Ódios que
os fazem não enxergar a realidade, pessoas homofóbicas prejudicam sujeitos que
se quer chegaram a lhe fazer algum mau, o problema é que muitas vezes eles não
conseguem perceber como prejudicam a vida de homossexuais (se vêem como
corretos), pois para eles uma sexualidade diferente da que lhes é comum é errado e
deve ser feito algo para que seja mudado.
Porém, nosso ordenamento jurídico proíbe a discriminação e assim de forma
implícita, e quanto a imprensa, publicidade abusivas como vimos é ilícito e de forma
alguma pode ser tolerado o preconceito. Com muitos movimentos em prol de direitos
aos homossexuais foi que finalmente conseguiram através de uma decisão do STF
(ADI 4277 e ADPF 132/RJ), serem reconhecidos juridicamente, onde foi lhes dado o
direito ao casamento e a proteção.
Entretanto, não é nosso objetivo fazer as pessoas aceitarem algo que elas
não querem aceitar, mas mostrar que é preciso que haja respeito e tolerância, isto
não é somente um dever da sociedade, mas antes um direito de todos.
Ao tratarmos da imprensa e da mídia, afirmamos o quão importante elas são
para a vida da sociedade de hoje, abordando diversas temáticas que tendem a

chamar a atenção de seu público, porém no que discutimos aqui, percebemos o
quanto a mídia tem sido omissa ao tratar da temática homossexual e quando trata é
de forma humorada e pejorativa, o que faz com que se crie estereótipos, que causa
um grande impacto na vida dos homossexuais, pois estes sofrem com a intolerância
que ainda é regida em nossa sociedade.
Com isso, enfatizamos o quão importante a mídia é para a disseminação da
tolerância e erradicação do preconceito, é necessário que a mesma adote
comportamentos mais positivos ao tratar dos homossexuais, assim como a
propaganda do Boticário, mostrando a igualdade e a normalidade que deve haver ao
se tratar de temas tão contundentes como o da homossexualidade.
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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA SANGRA D’ÁGUA (CROTON URUCURANA)
NA CICATRIZAÇÂO DE FERIDA CIRURGIA EM LEITÕES
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RESUMO
O presente estudo objetivou descrever o comportamento da Sangra D’água (Croton
urucurana) na cicatrização de feridas após a cirurgia de castração em leitões. Foram
utilizados 11 (onze) leitões machos com idade de 20 dias, clinicamente saudáveis.
Os leitões foram divididos em dois grupos: o grupo controle (GC), com cinco
animais, recebeu o tratamento convencional e o grupo experimental (GS), com seis
animais, recebeu o tratamento com o látex da Sangra D´água após a cirurgia de
Castração. A avaliação ocorreu através da observação visual e registro fotográfico.
Em ambos os grupos, não ocorreu hemorragias e secreções após a cirurgia, porém
o GC apresentou edema na ferida cirurgia. No final do experimento, o CS estava
cicatrizado e no GC os leitões ainda não apresentavam a cicatrização completa.
Concluímos que a Sangra D´água utilizada para a cicatrização da ferida cirúrgica
dos leitões foi mais eficiente comparado ao tratamento convencional.

Palavras-Chave: Barbatimão. Orquiectomia. Lesões de pele.

1 INTRODUÇÃO

A castração de suínos é uma técnica utilizada como prática de manejo
na suinocultura e por lei, os suínos machos produzidos para o abate no Brasil devem
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ser castrados, pois isto evita que a carne contenha fortes odores causados pelo
androsterona e escatol presentes no macho inteiro, sendo recomendado que os
machos sejam castrados até os 12 dias de idade, pois quanto mais novo o animal,
menos traumático e de fácil cicatrização (NEPOMUCENO, 2016).
Desde tempos passados as plantas vêm sendo utilizadas nas diferentes
sociedades com finalidades terapêuticas e esse conhecimento acumulado ao longo
de anos tem sido empregado como fonte para a descoberta de fármacos de grande
relevância (MARASCHIN; VERPOORTE, 1999).
Uma dessas plantas com poder curativo é o Stryphnodendron adstringens
conhecido como Barbatimão, Casca da mocidade, Iba-timão, Choranzinho Roxo,
Paricana e Verna. O Barbatimão é uma espécie de árvore nativa do cerrado
brasileiro conhecida pelas comunidades rurais pelo seu alto valor medicinal
(OCCHIONI, 1990).
Dessa árvore, podemos utilizar as folhas, a casca e sua raiz. Trata-se de uma
árvore de médio porte, suas folhas podem ser utilizadas para fazer compressas e
cataplasmas ou também em forma de pomada para tratar feridas e queimaduras
acelerando o processo de cicatrização. Ela tem ação antibacteriana, antioxidante,
analgésica (MELO et al., 2007), desinfetante, adstringente (BRANDÃO et al., 2008),
diurética, coagulante, anti-inflamatória, anti-hemorrágica e antisséptica (MELLO,
1997).
Outra árvore com potencial medicinal é a Croton urucurana, conhecida
popularmente como sangra d’água, sangue de dragão ou capixingui. Essa planta é
etnofarmacologicamente

usada

como

antihemorrágica,

anti-inflamatória,

antisséptica, antiviral e cicatrizante. Apresenta-se como uma árvore nativa de
terrenos úmidos e pantanosos, podendo atingir de 6 a 8 metros de altura. Possui a
copa aberta com folhas em formato de coração que, quando estão para cair,
adquirem uma coloração vermelho-amarelada. Apresenta tronco com tonalidades
claras podendo atingir 20 cm de diâmetro (Lorenzi, 1992), sendo encontrada no
Brasil nos Estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
(ZUCHINALLI et al., 2008).
Esse estudo objetivou descrever os aspectos gerais sobre sangra d’água com
ênfase em seu potencial terapêutico na cicatrização de feridas cutâneas após a
cirurgia de castração em leitões de uma granja de suinocultura.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvimento na fazenda escola Lar Menino Jesus da
Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Poxoréu – Mato
Grosso.
Foram utilizados 11 (onze) leitões machos de duas leitegadas distintas, com
idade média de 20 dias de vida, clinicamente saudáveis e pesando em média 5 kg
(Figura 1).
Figura 1- Leitões selecionados para o experimento. Escola Técnica Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica de Poxoréu – MT, 2018

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

No experimento foram utilizadas duas plantas nativas do cerrado brasileiro, a
Stryphnodendron adstringens (Barbatimão) e a Croton urucurana (Sangra D´água).
Do Barbatimão foi feito o chá da sua casca e da Sangra D´água, o látex.
Após a retirada da casca do Barbatimão (Figura 2), ela foi higienizada com
água corrente e colocada para o cozimento com 5 litros de água por
aproximadamente 45 minutos em ponto de fervura. Após o resfriamento do chá em
temperatura ambiente, o caldo resultante do cozimento foi coado com um filtro de
papel e acondicionado em garrafas pet de 2 litros.
Na Sangra D´água utilizou–se o látex foi extraído do tronco através de
incisões transversais (Figura 3). Esse látex foi recolhido em um recipiente plástico e
armazenado em um frasco de vidro com tampa de metal revestido com papel

alumínio para evitar fotodegradação. O armazenamento foi em temperatura
ambiente por 10 dias.
Figura 2 - Retirada da casca do Barbatimão.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.
Figura 3 - Incisões transversais na Sangra D´água para retirada do látex. Poxoréu –MT, 2018

Figura 2

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Os leitões foram divididos em dois grupos: o grupo controle (GC) com cinco
animais e o grupo experimental (GS) com seis animais. O GS foi identificado com
uma pintura na pele utilizando a tinta fosca artesanato PVA (Figura 4). Ambos os
grupos foram submetidos a cirurgia de orquiectomia bilateral.
Após o procedimento cirúrgico, o GC recebeu o tratamento convencional
utilizado na Escola, a limpeza local da ferida cirúrgica foi feita com Barbatimão e,
posteriormente, foi feita a aplicação do Spray Organnact Prata®, duas vezes ao dia,
até a cicatrização completa.

O GS recebeu, após a cirurgia, o tratamento de limpeza com Barbatimão e
aplicação tópica da Sangra D´água, duas vezes ao dia, até a cicatrização completa.
Em ambos os grupos estudados, para a limpeza das feridas cirúrgicas, foram
utilizados gazes estéreis embebecidas com o Barbatimão.
A avaliação foi feita através da observação visual e registro fotográfico em 5
(cinco) momentos distintos: 1- Dia da cirurgia; 2- Dia pós cirúrgico (24 hs); 3- Dia 7
(uma semana pós cirurgia); 4- Dia 10 (Dez dias pós cirurgia) e 5 – Dia 18
(Cicatrização completa).
Figura 4 - Identificado dos leitões com uma pintura na pele utilizando a tinta fosca artesanato PVA.
Poxoréu – MT, 2018.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Foi observado que os leitões do GS, no Dia 2 não apresentaram edema,
secreção e hemorragia na ferida cirurgia. No Dia 3 a ferida cirúrgica apresentou
ótima cicatrização com alguns pontos totalmente cicatrizados (Figura 5). No Dia
4,todos o leitões estudados estavam cicatrizados ( Figura 6) e no Dia 5 não havia,
visualmente, nenhuma cicatriz da cirurgia realizada (Figura 7).

Figura 5 – Ponto cicatrizado (seta)

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.
Figura 6 - Cicatrização completa da ferida cirurgia. Poxoréu –MT, 2018

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

O GC apresentou edema no Dia 2, porém não apresentou secreções e/ou
hemorragias. No Dia 3, um (20%) leitão teve na ferida cirurgia uma inflamação
retardando a sua cicatrização. No Dia 4, cerca de 60% dos leitões apresentaram
uma cicatrização mais lenta, porém sem presença de infecções e 20% dos leitões
apresentaram uma cicatrização parcial. No Dia 5, todos os leitões apresentaram
cicatrização completa, entretanto foi observado cicatrizes na região da cirurgia
(Figura 8).

Figura 7 – Sem presença de cicatriz. Figura 8 – Visualização de cicatrizes (Setas). Poxoréu – T,2018.

Figura 7

Figura 8

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Quando foi estipulou o estudo sobre a ação cicatrizante da Sangra D´água,
encontramos poucas referências dessa, principalmente na cicatrização em animais
Observou-se nos leitões do GS a ausência de edema, que é uma ocorrência comum
após a castração na suinocultura, tanto que o GC apresentou esse edema. A
ausência desse edema se deve provavelmente pela ação anti-inflamatória
(LORENZI, 1992) da Sangra D´água, que não tem esta ação presente no produto
comercial utilizado no GC. A progressão da cicatrização em ambos os grupos
estavam semelhantes até o terceiro dia após a cirurgia. O GC criou uma crosta na
ferida cirurgia, porém quando ocorria a retirada dessa crosta, a ferida continuava
sem sinais

de epitelização e no GS a epitelização progredia conforme o

esperado.No Dia 3, um leitão do CG apresentou infecção na lesão cirúrgica, pois
esse animal tinha muito prurido na região, e o ato de coçar a ferida produz trauma e
contaminação. No GS não houve relatos de pruridos devido a ação analgésica
presente no látex da Sangra D´água (PERES et al.,1998).A visualização dos leitões,
no Dia 4, demonstrou a total cicatrização do GS como descrito por Antonio (2005) no
seu experimento com camundongos. No GC, já apresentavam uma ferida cirúrgica
cicatrizada, entretanto não havia total epitelização da região.Para finalizar o estudo,
os leitões foram observados no Dia 5 para verificar a total regressão da ferida com a
epitelização e foi encontrado cicatrizes nos animais de GC. Todos os animais estão
saudáveis e sem presença de lesões no local da cirurgia.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que no método natural utilizando a Sangra D´água para a
cicatrização da ferida cirúrgica dos leitões foi mais eficiente comparado com o grupo
controle. Porém, é necessário mais estudos científicos para poder disponibilizar a
população o benefício da Sangra D´água como uma nova medicação natural e de
baixo custo para cicatrização de feridas em animais domésticos.
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A ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA POR SERVIDOR PÚBLICO E O DIREITO À
APOSENTADORIA ESPECIAL

Márcio Aurélio Propércio Albuquerque1

RESUMO

Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro e a instabilidade econômica do Brasil
vêm passando, diurnamente, por profundas inseguranças, desafios e mudanças
gerando um caos nacional entre seus cidadãos, sobretudo no não reconhecimento
de Direitos constitucionalmente assegurados pelo constituinte de 1988. Nesse
passo, o presente trabalho tem como objetivo estudar a observância e respeito a
Direitos sociais e fundamentais, exaustivamente, garantido pela lei maior do
ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo da concessão do Direito à aposentadoria
especial do servidor público que exerce atividade laborativa prejudicial à saúde ou à
integridade física. Nesse diapasão, fazem-se necessárias buscas bibliográficas
como livros, sites, artigos, revistas, julgados, entre outros, para o aprofundamento
teórico do supramencionado estudo. Por fim, estudamos e chegamos à conclusão
que, em que pese haja a mora do legislativo acerca da regulamentação da
aposentadoria especial do servidor público, o Supremo Tribunal Federal (STF) vem
reconhecendo, com louvor, esse direito fundamentado nos requisitos e critérios da
aposentadoria especial dos segurados do regime geral de Previdência Social.
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1 INTRODUÇÃO

O atual cenário crítico político do nosso país vem, veementemente,
interferindo no reconhecimento de vários Direitos fundamentais e sociais de todos os
cidadãos brasileiros.
A nosso ver, essa é uma das manobras do governo brasileiro em querer
aprovar, imediatamente, a reforma da Previdência Social, uma vez que assassinará
alguns direitos sociais já devidamente assegurados aos segurados. Ademais, não
regularizar Direitos já consagrados pelo constituindo originário brasileiro, a exemplo
da aposentadoria especial dos servidores públicos detentores de cargos efetivos,
também é mais um artifício, por que não, de usurpar direitos dos trabalhadores
brasileiros.
O regime previdenciário brasileiro é subdividido, basicamente, em geral e
próprio, cada qual com suas peculiaridades e semelhanças, destacando aspectos
importantes como: natureza pública; contributivo; solidário; compulsório; e, critério
que preservem o equilíbrio financeiro atuarial.
Após estudo devidamente comprovado, o segurado submetido à atividade
especial tem sua saúde e integridade física comprometida em comparação ao
segurado que não exercer atividades nocivas.
Em razão disso, o legislador, de forma excepcional, impar, inteligente e
sensata, estabeleceu a adoção de critérios e requisitos diferenciados mais brandos
àquele que exerce atividade prejudicial.
No caso do servidor público detentor de cargo efetivo que exercem
atividades nocivas, a Constituição Federal exige expressamente lei complementar,
com o fito de adotar requisitos e critérios diferentes para concessão de
aposentadoria especial. Sendo assim, questiona-se: “ Seria justo o servidor público
efetivo e no exercício de uma atividade nociva ser usurpado de um direito social
constitucionalmente assegurado em decorrência da mora legislativa injustificada do
Poder Legislativo?”
Portanto, tem-se como objetivo principal estudar os regimes previdenciários
brasileiros e a concessão ou não de aposentadoria especial aos servidores públicos
efetivos diante da mora legislativa. E como objetivo específico, as atividades dos
agentes agressores e os instrumentos para caracterizá-los.

Para tanto, faz-se o uso de pesquisa bibliográfica, realizadas em materiais
didáticos disponíveis, a saber: revista, jornais, livros, blog, sites, entre outros, para o
embasamento teórico deste assunto.

2 SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E A APOSENTADORIA ESPECIAL

2.1 Regime de previdência brasileira

O ordenamento jurídico brasileiro administrativo previdenciário adota, em
síntese, dois regimes de previdência que são, em regra, parecidos, contudo cada
qual com suas particularidades e características.
Consoante o texto constitucional, o regime jurídico previdenciário pode ser
geral ou próprio.
O regime geral de Previdência Social (RGPS) é aberto, de natureza pública,
solidário, destinado a trabalhadores e empregadores da iniciativa privada e com
filiação obrigatória cuja contribuição se tornar compulsória a qualquer pessoa que
exerça atividade remuneratória no Brasil.
Por outra sorte, o artigo 40 da Constituição Federal elucida, cristalinamente,
que o regime próprio de Previdência social será destinado aos servidores titulares de
cargo efetivo dos entes federativos da federação, de forma solidário e mediante
contribuição do respectivo ente público, servidores ativos, inativos e pensionistas.
Vale ressaltar que, conquanto sejam agentes públicos, os servidores
empregados, temporários e comissionados não contribuem para o regime próprio de
Previdência Social, uma vez que são vinculados e submetidos a contribuir com o
regime geral de Previdência Social. Trata-se, aqui, de opção do legislador e que
deve ser respeitado.
A lei 8.213/91 (lei de benefício) e 8.212/91 (lei de custeio) regulamentam
requisitos e critérios previdenciários dos empregadores e trabalhadores da iniciativa
privada.
Noutro norte, requisitos e critérios previdenciários dos filiados ao regime
próprio devem ser disciplinados por leis próprias criadas pelos entes federativos em
observância ao artigo 40 da Lei maior.

O Constituinte originário, todavia, previu que aplicará ao regime próprio de
previdência Social, no que couber, as regras e critérios do regime geral de
Previdência Social.
Ademais, na ausência lei disciplinando o sistema previdenciário do ente
federativo, será aplicado, subsidiariamente, o regime geral de Previdência Social, a
exemplo da maior dos municípios brasileiro que não há lei própria regulamentando o
regime previdenciário dos seus servidores públicos efetivo.
Destarte, há dois regimes previdenciários brasileiros, que regulamentarão
regras e critérios de segurados e servidores a eles vinculados, a fim de concessão
de quaisquer direitos.

Oportunamente, há que se falar que, na falta de regime

próprio do ente federativo, aplica-se, subsidiariamente, as regras do regime geral de
Previdência Social.

3 DAS ATIVIDADES CONSIDERADAS ESPECIAIS

De acordo com a linha do tempo do Direito brasileiro, as atividades
laborativas consideradas especiais à saúde ou à integridade física vêm sendo,
consideravelmente, modificadas. Vejamos:

A)

ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL:

Antes da vigência da lei 9.032/1995, isto é, na redação originária do art.57
da lei 8.213/91 dada pelo legislador, o simples fato de comprovar o exercício de
algumas atividades prevista no anexo do Decreto 53.831/64 ou nos anexos I ou II do
Decreto 83.080/79 era suficiente para caracterizar consubstancialmente se a
atividade laborativa exercida pelo segurado era ou não especial.
Nesse sentido, o rol era exemplificativo, não havia a necessidade de se
provar efetivamente (mediante prova técnica material/documental) as condições
especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física sendo suficiente o
enquadramento da atividade especial por categoria profissional.
Assim, o que evidenciava a atividade laborativa especial era a previsibilidade
da atividade laboral em um dos anexos dos decretos supracitados, e não, a prova
material idôneo hábil para sua caracterização.

B)

ENQUADRAMENTO POR AGENTE NOCIVO

Após a edição da lei 9.032/95, o reconhecimento da atividade especial do
segurado somente caracterizaria se comprovasse efetivamente o trabalho prestado
em condições especiais, de forma habitual e permanente.
A necessidade da comprovação, pelo segurado, da efetiva exposição de
atividade nociva aos agentes agressivos passou a ser prova indispensável para
concessão da aposentadoria especial.
Entretanto, ainda assim, não havia a exigência da comprovação da atividade
especial por meio de prova técnica idônea hábil a exemplo do laudo técnico.
Portanto, após a vigência da lei 9.032/95, qualquer meio de prova admitido
em direito que comprovasse a exposição do segurado aos agentes agressivos
evidenciaria a atividade especial. A prova era feita mediante informação sobre
agentes agressivos por meio de formulários SB40 ou DSS 8030.

C)
DE

ENQUADRAMENTO DO AGENTE NOCIVO MEDIANTE COMPROVAÇÃO
PROVA

TÉCNICA

MATERIAL

(PERFIL

PROFISSIOGRÁFICO

PROFISSIONAL)

Somente após a edição da lei 9.528/97, que a legislação exigiu prova técnica
hábil idônea mediante laudo pericial para comprovação da exposição do segurado
aos agentes agressivos. No direito previdenciário doméstico esse laudo pericial é
materializado por meio do Perfil Profissiográfio Previdenciário mais conhecido como
PPP.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP constitui-se em um documento
hitórico – laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados
administrativos, registros ambientais e resultado de monitoração biológica, durante
todo o período que este exerceu atividade na respectiva empresa.
Em relação a agente agressivo ruído, no entanto, sempre foi exigido à
apresentação de laudo pericial.
Por conseguinte, atualmente, a prova pericial técnica, por meio do PPP, é
imprescindível para evidenciar se a atividade laborativa do segurado é ou não
prejudicial à saúde ou a integridade física, desde que admitidos, em regra, após a

edição da lei 9.528/97, porquanto a legislação a observar é aquela em vigor à época
do desempenho da atividade.

4

DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDA

À ATIVIDADE NOCIVA À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA

O constituinte originário de 1988 estabeleceu, em regra, a proibição de
adoção de requisitos e critérios para concessão de benefício previdenciário a
segurados ou servidores públicos.
Desde que definido em lei complementar, contudo, viabilizou três hipóteses
admitindo a concessão de benefício previdenciário, adotando, dessa forma,
requisitos e critérios diferenciados aos servidores públicos submetidos às seguintes
condições, a saber: portador de deficiência; atividade de risco; e, cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem à saúde ou à integridade
física.
Ocorre que, até a presente data, o Poder Legislativo não regulamentou e
vem, corriqueiramente, impossibilitando a concessão de aposentadoria especial dos
servidores públicos submetida a uma dessas condições.
Desta feita, em virtude da mora legislativa, o Supremo Tribunal Federal
(STF), após reiteradas provocações, entendeu que, independentemente da
propositura do remédio constitucional mandado de injunção, os entes federais,
devem analisar os requerimento de aposentadoria especial, à luz do artigo 57 e
seguintes da lei 8.213/91, haja vista que a Constituição Federal possibilita a
observância, no que couber, da lei do regime geral de Previdência Social aos
servidores públicos detentores de cargos efetivos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O referido artigo tem por meta estudar o alcance do benefício aposentadoria
especiais aos servidores públicos efetivos que, comprovadamente, exercem
atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física durante determinado período
em contato com agente nocivo.
Nesse sentido, ainda que não haja regulamentação complementar exigida
pelo texto constitucional, o exercício da atividade especial, cumulado com o requisito

temporal necessário e consubstanciado por meio prova técnica hábil idônea é
suficiente para garantir a extensão da benesse fundamentada nos mesmo critérios e
requisitos dos segurados do regime geral de Previdência Social.
Por último, cabe, aqui, criticar o grave desrespeito com os servidores
públicos detentores de cargo efetivo, por parte do Poder Legislativo que, na
ausência de exercício da função típica, não reconhece um Direito indispensável
àqueles que exercem uma função pública em prol da satisfação dos interesses =
público e da sociedade.
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ANÁLISE DE POESIA INDÍGENA BRASILEIRA A PARTIR DOS ESTUDOS
CULTURAIS

Walace Rodrigues1
Paola Efelli Rocha de Sousa Lima2

RESUMO

Este trabalho busca mostrar uma reflexão acerca da poesia indígena brasileira.
Tomamos como caso de estudo dois poemas da poeta indígena amazonense Márcia
Wayna Kambeba, retirados de seu livro intitulado “Ay kakyri tama (Eu moro na
cidade)”, de 2013. Esse escrito trata-se de uma pesquisa teórica realizada por meio
de revisão bibliográfica, complementada com a análise de dos dois poemas a partir
do campo dos Estudos Culturais. Nosso resultado preliminar demonstra que os
Estudos Culturais podem ser de grande valia para auxiliar na análise de poesia
indígena, pois esse campo de conhecimento busca trabalhar com conceitos fora da
tradição ocidental e que abarcam as identidades dos povos não-ocidentais.

PALAVRAS-CHAVE: Poesia indígena brasileira. Márcia Wayna Kambeba. Estudos
Culturais.

1 INTRODUÇÃO
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preliminar sobre a poesia indígena brasileira a partir dos conceitos dos Estudos
Culturais.
Nossa análise parte de dois poemas da poeta indígena amazonense
Márcia Wayna Kambeba, tomados do livro intitulado “Ay kakyri tama (Eu moro na
cidade)”, de 2013, e publicado pela Grafisa Gráfica e Editora, de Manaus (AM).
Utilizamos aqui uma pesquisa teórica realizada por meio de uma revisão
bibliográfica na área dos Estudos Culturais e complementada com a análise dos dois
poemas de Márcia Wayna Kambeba.
As reflexões expostas nesse trabalho compõem as pesquisas iniciais de
Paola Efelli Rocha de Sousa Lima para o mestrado da Pós-Graduação em Ensino de
Língua e Literatura (PPGL), da Universidade Federal do Tocantins – UFT, campus de
Araguaína.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Poesia indígena brasileira pela via dos Estudos Culturais

Começamos esse texto mostrando um campo de estudo recente na
literatura brasileira: a poesia indígena. Temos, hoje em dia, alguns escritores que
começam a ficar conhecidos neste campo de atividade literária, como Eliane
Potiguara, Daniel Munduruku, Márcia Kambeba, entre outros.
Daniel Munduruku nos fala da estreita relação entre literatura indígena e
oralidade. Sendo a primeira mais recente e a última ancestral. Ele nos diz que:
A escrita é uma técnica. É preciso dominar esta técnica com perfeição para
poder utiliza-la a favor da gente indígena. Técnica não é negação do que se
é. Ao contrário, é afirmação de competência. É demonstração de
capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o
Ser na medida em que precisa adentrar no universo mítico para dar-se a
conhecer ao outro. O papel da literatura indígena é, portanto, ser portadora
da boa notícia do (re)encontro. Ela não destrói a memória na medida em
que a reforça e acrescenta ao repertorio tradicional outros acontecimentos e
fatos que atualizam o pensar ancestral. Há um fio muito tênue entre
oralidade e escrita, disso não se duvida. Alguns querem transformar este fio
numa ruptura. Prefiro pensar numa complementação. Não se pode achar
que a memória não se atualiza. É preciso notar que ela – a memória – está
buscando dominar novas tecnologias para se manter viva. A escrita é uma
dessas técnicas, mas há também o vídeo, o museu, os festivais, as
apresentações culturais, a internet com suas variantes, o rádio e a TV.
Ninguém duvida que cada uma delas é importante, mas poucos são
capazes de perceber que é também uma forma contemporânea de a cultura

ancestral se mostrar viva e fundamental para os dias atuais.
Pensar a Literatura Indígena é pensar no movimento que a memória faz
para apreender as possibilidades de mover-se num tempo que a nega e que
nega os povos que a afirmam. A escrita indígena é a afirmação da oralidade.
(MUNDURUKU, 2008, s/p)

Ainda, pensando relações entre a literatura canônica ocidental e a
literatura indígena da atualidade, Devair Fiorotti e Pedro Mandagará reafirmam o
processo dinâmico que compõe e recompõe a literatura indígena através da sua
força oral e de ação através da voz dos recitadores.
Culturas orais, por outro lado, fazem história, memória e literatura como um
processo de perda e invenção constantes, e na maioria das vezes de forma
indissociável, como nos ensina o termo Panton, em língua macuxi: que se
refere às histórias do povo macuxi, inclusive às lendas e mitos, de forma
indissociável. Na medida em que o mundo se torna outro, o discurso (da
narrativa, do canto) vira outro. Conforme o presente se transforma, criam-se
novos passados e novos espaços. Nada menos primitivo que este trabalho
de reinvenção constante - estamos longe de ideias de autenticidade parada
no tempo. (FIOROTTI; MANDAGARÁ, 2018, p. 15)

E como podemos analisar a poesia indígena brasileira? Um dos
caminhos possíveis e escolhido por nós seria através dos Estudos Culturais. Tal
campo de investigação tem caráter interdisciplinar e explora as formas de poder,
como construímos significados, como representamos o mundo que nos cerca e seus
produtos, as formas de linguagem, as formas de identidade entre outros pontos. Tal
disciplina começou a tomar forma nos países de língua inglesa a partir da década de
1960. Nomes importantes desse movimento são: Stuart Hall, Gayatri Spivak, Homi
Bhabha, Frantz Fanon, entre outros.
Aliás, identidade é um conceito potente que convoca à reflexão e exige
um posicionamento prático e teórico em relação a análise da poesia indígena, pois
remete à questão cultural da poeta e à formação de sua personalidade enquanto
sujeito indígena.
Acreditando, portanto, que as significações culturais moldadas através da
poesia indígena brasileira podem ser decodificadas a partir da análise de categorias
como gênero, etnia, nacionalidade, funções sociais, etc.
Stuart Hall nos lembra que toda ação social é cultural. Assim, a ação de
criar poesia indígena é eminentemente cultural, pois reflete um conhecimento do
mundo indígena muito maior que qualquer autor ocidental poderia ter de tal mundo,
dando significado a uma literatura verdadeiramente indígena.

A ação social e significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para
os que a observam: não em si mesma mas em razão dos muitos e variados
sistemas de significado que os seres humanos utilizam para definir o que
significam as coisas e para codificar, organizar e regular sua conduta uns
em relação aos outros. Estes sistemas ou códigos de significado dão
sentido as nossas acoes. Eles nos permitem interpretar significativamente
as acoes alheias. Tomados em seu conjunto, eles constituem nossas
―culturas. Contribuem para assegurar que toda ação social e ―cultural,
que todas as praticas sociais expressam ou comunicam um significado e,
neste sentido, são praticas de significação (HALL, 1997, p. 15)

Nesse sentido, abrir-se à poesia indígena significa tentar buscar novas
maneiras de pensar a literatura fora dos cânones ocidentais. A abertura aos fazeres
do “outro” (do não-ocidental) indígena pode desvendar muitos saberes únicos a
partir das concepções indígenas de mundo. A pesquisadora indiana Gayatri Spivak
nos fala sobre o empobrecimento conceitual que pode ser causado pelo fechamento
ao “novo” por causa de preconceitos e de racismos diversos:
Se nós podemos aprender racismo, nós podemos desaprendê-lo, e
desaprendê-lo precisamente porque nossas assumções sobre raça
representam um fechamento de possibilidade criativa, a perda da opção do
outro, outro conhecimento. (SPIVAK, 1996, p. 4, tradução nossa)

Ainda, os saberes que podemos conseguir através dos estudos das
formas não-ocidentais de literatura podem contribuir grandemente na área da
educação e incentivar a abertura a outras fontes de conhecimento fora dos cânones
ocidentais. Nesse sentido, o estudo da literatura indígena brasileira pode auxiliar na
educação escolar de nossos jovens. Rodrigues nos informa que:
Acreditamos que os conteúdos relacionados às minorias devem ser
ensinados e compreendidos dentro dos vários contextos sócio-históricoculturais existentes no Brasil. Apesar de difícil, a tarefa de proporcionar
informações e possibilitar meios de entendimento sobre os “outros”
cidadãos nacionais, deve ser seriamente executada na escola, espaço, por
excelência e genuíno, de promoção dos vários saberes e atitudes sociais
responsáveis, conscientes e críticas (ou assim o deveria ser!).
(RODRIGUES, 2016, p. 108)

Também, Bhabha nos ajuda a compreender que a arte (em nosso caso a
literatura indígena) tem a força de ultrapassar barreiras de preconceitos e revelar
lugares de fala com os quais nunca tínhamos pensado existir.
O valor da arte não está em seu alcance transcendente, mas na sua

capacidade de tradução; na possibilidade de mover-se entre meios,
materiais e gêneros, cada vez marcando e remarcando as fronteiras
materiais da diferença; articulando ‘lugares’ onde a questão da
‘especificidade’ é ambivalente e complexamente construída. (BHABHA,
2003, p. 439, tradução nossa)

Ainda pensando nos indígenas brasileiros e em suas produções artísticas
(mais tradicionais ou as que incorporam traços da ocidentalidade), vale compreender
o sentido do conceito de subaltenidade, pois os indígenas foram e são tratados
como subalternos em nossa sociedade. Wagner Enedino e Celeste Sousa definemnos o conceito de subalternidade como sendo:
A subalternidade sob o ponto de vista político, dentro de um contexto
histórico e social, pode ser definida como consequência irremissível de uma
relação de poder cujas diferenças são indissociáveis entre si. Para que a
existência de um seja possível, a presença do outro é inevitável, de modo
que há um processo de oposição que se configura a partir de questões
relacionadas a fatores externos e internos ao sujeito dentro do meio social.
(ENEDINO; SOUSA, 2014, p, 271)

Essas relações assimétricas de poder em relação aos indígenas
marcaram e ainda marcam nossa sociedade brasileira, relegando aos indígenas um
lugar de menor visibilidade social, assim como suas produções.
Sobre os Kambeba, grupo a que pertence étnica e culturalmente Márcia
Kambeba, Benedito Maciel, na apresentação do livro “Ay kakyri tama (Eu moro na
cidade)”, informa-nos que:
Em sua memória coletiva os Cambeba guardam ainda outras respostas
dadas aos brancos. Relatam que durante parte do século XX se alguém
parasse no porto de suas aldeias e perguntasse se ali tinha índios, a ordem
era dizer que não. Somente na década de 1980, liderados pela família de
Valdomiro Cruz, os Cambeba reassumiram sua identidade étnica no médio
Solimões. De lá para cá, fizeram novas alianças políticas, demarcaram parte
de seus territórios e reinventaram vários aspectos de sua cultura ancestral.
Reaprenderam parte de sua língua tradicional, de suas danças e cantos e
mantiveram viva a luta por seus direitos, reelaborando novas respostas e
novos instrumentos de resistência. (MACIEL, 2013, p. 15)

Nesse momento gostaríamos de fazer uma análise interpretativa de dois
poemas de Kambeba com relação aos conceitos dos Estudos Culturais aqui
apresentados. O primeiro poema intitula-se “Minha pena vermelha” e o segundo “Ay
kakyri tama (Eu moro na cidade)”. Ambos encontram-se no referido livro da autora.

MINHA PENA VERMELHA
Nas cores das minhas plumas,
Minha identidade encena,
A sutileza do meu caminhar,
Da minha pele morena,
Pintada de jenipapo,
Contrastando com a minha pena.
No brilho dos meus olhos negros,
De formato amendoado,
Sai um olhar penetrante,
Feito bicho acuado,
Quando se sente ferido,
Quando se sente afetado,
Pelo preconceito que impede
Nosso povo de crescer,
No olhar de estranheza não posso permitir,
Que may-tini venha, minha alma ferir.
O poema “Minha pena vermelha” é composto por três estrofes. A primeira
marca a identidade indígena da poeta, revelando suas plumas, sua pele morena e
pintada de jenipapo, seu caminhar, enfim, mostrando alguns traços de sua
identidade indígena.
A segunda estrofe ela nos dá a visão de seu olhar penetrante e faz um
elo entre ela e a natureza, mostrando-se enquanto parte da natureza, quando
compara-se a um bicho ferido, acuado e afetado.
A terceira estrofe é continuação da segunda. Nessa estrofe ela mostra o
preconceito contra seu povo indígena. A “estranheza” com a qual é olhada (também
seu povo), pelo homem branco (may-tini) pode ser somente o começo dos
ferimentos à sua alma.
Marcadamente vemos que conceitos dos Estudos Culturais como
identidade, etnia, estranhamento, poder e lugar social marcam o poema. Parece
haver uma luta para reafirmar sua identidade indígena contra os preconceitos do
homem branco.

AY KAKUYRI TAMA
(Eu Moro na Cidade)
Ay kakuyri tama.
Ynua tama verano y tana rytama.

Ruaia manuta tana cultura ymimiua,
Sany may-tini, iapã iapuraxi tanu ritual.
Tradução:
Eu moro na cidade
Esta cidade também é nossa aldeia,
Não apagamos nossa cultura ancestral,
Vem homem branco, vamos dançar nosso ritual.
Nasci na Uka sagrada,
Na mata por tempos vivi,
Na terra dos povos indígenas,
Sou Wayna, filha da mãe Aracy.
Minha casa era feita de palha,
Simples, na aldeia cresci
Na lembrança que trago agora,
De um lugar que eu nunca esqueci.
Meu canto era bem diferente,
Cantava na língua Tupi,
Hoje, meu canto guerreiro,
Se une aos Kambeba, aos Tembé, aos Guarani.
Hoje, no mundo em que vivo,
Minha selva, em pedra se tornou,
Não tenho a calma de outrora,
Minha rotina também já mudou.
Em convívio com a sociedade,
Minha cara de “índia” não se transformou,
Posso ser quem tu és,
Sem perder a essência que sou,
Mantenho meu ser indígena,
Na minha Identidade,
Falando da importância do meu povo,
Mesmo vivendo na cidade.
O poema “Ay kakyri tama (Eu moro na cidade)”, que dá nome ao livro,
compõe-se de oito estrofes, porém a primeira estrofe está em língua Kambeba e a
segunda estrofe é a tradução da primeira. Tomaremos a segunda para análise. No
entanto, vale pensar que quando Márcia Kambeba utiliza sua língua indígena para
começar o poema ela nos força a, pelo menos, tentar ler sua língua. Ela nos força o
contato com uma nova língua, com o “novo”.
Na segunda estrofe ela nos diz que mora na cidade (ela mora em Belém,

capital do estado do Pará), assim como outros indígenas, e que não apagou sua
cultura ancestral. Muitas pessoas pensam que porque moram na cidade grande os
indígenas tornam-se ocidentais, não-indígenas. Isso não acontece, pois suas
culturas indígenas fazem parte de suas identidades e estão neles. Ao final da estrofe
ela convida o homem branco a participar de seu ritual, mesmo que executado na
cidade.
Na terceira e quarta estrofes ela se identifica como indígena, dizendo que
nasceu na mata, que morava em casa de palha, que cresceu na aldeia e que tudo
isso ela traz em sua lembrança, dentro de si, enquanto parte relevante de sua
identidade.
Na quinta estrofe ela nos diz que cantava em língua Tupi e que sua luta e
seu canto guerreiro uni-se ao de outros povos, como os Tembé e Guaraní. Essa
estrofe reforça a identidade indígena de Márcia Kembeba e sua necessidade de luta
pelos direitos indígenas, pela sua identidade indígena na cidade.
Na sexta estrofe ela nos diz que sua selva agora é de pedras (a cidade
grande) e que sua calma (que antes tinha na aldeia) foi levada por uma rotina
urbana. Essa estrofe marca fortemente a ideia de mudança de Kambeba da aldeia
para a cidade.
Na sétima estrofe ela nos diz que seus traços indígenas não mudaram,
mesmo morando na cidade, pois os traz em si, marcando sua identidade. Ela
compartilha das coisas da cidade, mas não perde sua essência indígena Kambeba.
Na oitava e última estrofe ela reafirma sua identidade indígena, mesmo
vivendo na cidade. Seu trabalho em mostrar as coisas indígenas, sua música, seus
poemas, as histórias de seu povo, etc, faz com que ela quebre barreiras de
preconceito em relação aos indígenas.
Notamos que nesse poema a poeta busca concretizar um movimento
rítmico. Ela nos deixa muito claro que mesmo morando na cidade ela não deixa de
ser indígena, de manter sua essência indígena. Também há um forte apelo à
memória, ao lugar de pertencimento, à aldeia ancestral, à língua, ao povo.
Novamente esse poema trabalha com categorias muito utilizadas pelos
estudos culturais, como identidade, etnia, pertencimento, território, entre outras.
Com o uso de tais categorias Kambeba marca novos territórios na poesia indígena,
deixando ver um lugar só seu nesse campo de criação artística.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto buscou compreender um pouco como categorias dos Estudos
Culturais podem nos ajudar a melhor compreender a literatura indígena brasileira.
Demos como exemplo dessa possibilidade a leitura analítica de dois poemas da
poeta amazonense Márcia Kambeba.
Kambeba nos presenteia com uma poesia cheia de reafirmação
identitária, demarcando seu lugar enquanto mulher indígena na cidade grande,
deixando-nos ver que não deixou de ser indígena somente por morar na cidade.
O apelo às coisas ancestrais de seu povo, através do uso de memórias
de tradição oral, remete-nos à sua aldeia. Ela reafirma, em seus poemas, que
categoria muito utilizadas pelos Estudos Culturais (como identidade, etnia,
pertencimento, gênero, etc) podem servir para melhor compreender seus poemas.
Finalizando, acreditamos que a promoção da estética literária indígena
em vários ambientes (escolares, universitários, de encontros, etc) podem auxiliar na
valorização dos fazeres e saberes indígenas e na diminuição dos preconceitos em
relação aos indígenas brasileiros.
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A SOBERANIA DOS TRATATOS INTERNACIONAIS

Ana Larissa Bezerra Parente1
RESUMO
Esta pesquisa trouxe à baila a discussão sobre a relativização da soberania nacional
dos países diante os tratados internacionais devidamente assentidos. A comunidade
mundial busca incessantemente soluções pacíficas que conciliem o conceito de
soberania com as necessidades de cooperação entre Estados, e por esse motivo o
tema é tão relevante. Foi necessário, para a confecção desse estudo, a
demonstração do posicionamento de doutrinadores e exposição de regras do Direito
Constitucional e Internacional. O trabalho teve seu foco na sociedade globalizada,
que permite o leitor refletir sobre as razões encontradas pelos Estados para
submeter-se à vontade da maioria, limitando a sua liberdade a um imperativo jurídico
internacional, que lhes impõe diversas condutas.

Palavras-chave: Relativização. Soberania. Estados.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem a pretensão de expor a limitação da soberania nacional
causada pela assinatura e aquiescência das imposições de tratados internacionais.
Será abordado desde o conceito de soberania, hierarquia dos tratados, até os
posicionamentos no Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.
Simetricamente ao desenvolvimento do homem, reconhece-se a sua
relevância internacional e a partir disso, surgem organizações de caráter
internacional para aparar as necessidades desses sujeitos, a exemplo do tratado de
Marraquexe, que tem como objetivo facilitar a formação de versões acessíveis de
livros às pessoas com deficiência visual.
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A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo a regulação sobre a
imersão dos trados internacionais no direito brasileiro, e dispõe que é a União,
representando a República que detém a competência para manter relações
internacionais e assinar os respectivos tratados.
Busca-se demonstrar neste trabalho que os países ao aceitar em seu
ordenamento jurídico os tratados internacionais, tem como objetivo incorporar as
suas leis infraconstitucionais e até mesmo constitucionais melhorias em diversos
âmbitos: sociais, culturais ou políticos, sempre interagindo com as demais nações,
que embora soberanas, se submeteram à aceitação dos parâmetros impostos.

2 SOBERANIA: CONCEITO E CARACTERISTICAS

O tema soberania envolve muita complexidade, exatamente pelo fato da
mesma ser relativizada em diversos momentos, inclusive com o aceite à tratados
internacionais.
Porém, alguns estudiosos sobre o tema ousaram trazer conceitos sobre o
tema, é o caso de Paulo Bonavides (1996, p. 126) que entende que a soberania é
una, indivisível, indelegável, perpétua e é um poder supremo.
No ordenamento jurídico, mais precisamente na Constituição Federal (1988)
enuncia no seu artigo 1º que “ A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I- a soberania; [..]”.

3 TEORIA GERAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS

Os tratados internacionais são a principal fonte do direito internacional
público atualmente. O conceito de tratados internacionais está explícito na
Convenção de Viena que teve início em 27 de janeiro de 1980, quando se atingiu o
quórum mínimo de trinta e cinco Estado:
Tratado internacional é um acordo internacional concluído por escrito entre
os Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um
instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer
que seja sua denominação especifica.

É, portanto, um acordo formal concluído entre os sujeitos de direito
internacional público, que visa a produção de efeitos jurídicos para as partes que
contratam e, em alguns casos específicos, para terceiros que não fazem parte do
acordo.
A partir dessa conceituação fornecida pela Convenção de Viena, pode-se
notar alguns elementos essenciais que configuram a definição de tratado
internacional, são eles: a forma escrita, ou seja, os tratados são em sua essência
acordos formais; se pauta no livro consentimento dos Estados; sua conclusão
somente se dará por entes que detenham capacidade de assumir direitos e contrair
obrigações em nível externo e pautado no Direito Internacional.

4 TRATADOS E SUA ESTRUTURA

Os instrumentos internacionais são acordos formais, que os Estados
celebram ou ainda por organizações internacionais, mas com forma e conteúdo já
determinado. Tradicionalmente os tratados são formados pelas seguintes partes:
Titulo, preambulo, os considerados, os articulados, o fecho, a assinatura do chefe de
Estado do Ministro das Relações Exteriores e o selo de lacre.
A parte textual do tratado também pode conter, eventualmente, alguns
anexos, a depender da necessidade de alguma outra explicação pós-textual, bem
como algum outro complemento que seja necessário.

5 HIERARQUIA ENTRE OS TRATADOS INTERNACIONAIS E A LEI INTERNA

A Constituição da República do Brasil, em nenhum de seus dispositivos
dispôs de forma clara qual é a posição hierárquica do Direito Internacional perante
nossas leis infraconstitucionais.
O que há no texto constitucional, mas, que ainda assim não estabelece
qualquer hierarquia do direito internacional frente ao direito interno é o nome
parágrafo terceiro no artigo quinto da Constituição, inserido pela emenda
Constitucional número quarenta e cinco de 2004, que trouxe consigo a possibilidade
de os tratados de direitos humanos tornarem-se constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, desde 1977 vem de forma
reiterada se manifestando em desacordo com o Direito Internacional, no sentido que

os tratados internacionais, caso aceitos de forma ordinária, tem o mesmo valor de
legislação interna. Nessa situação, alguns países como Argentina e França, optam
pela prevalência dos tratados.

6 TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

Há controvérsias na doutrina a respeito do acolhimento dos tratados
internacionais versando sobre direitos humanos no ornamento jurídico brasileiro.
O parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição Federal determina que
os direitos e garantias expressos não anulam outros que venham a decorrer de
tratados internacionais em que o Brasil seja signatário. Portanto, inclui-se no
catálogo de direitos protegidos constitucionalmente aqueles enunciados por
tratados.
Para evitar possíveis controvérsias e buscando resolver questão tão
relevante para a sociedade, a Emenda Constitucional 45, em dezembro de 2004
acrescentou um parágrafo no artigo 5º da Constituição Federal determinando que os
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados
em cada casa do congresso nacional, por dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional.

7 POSIÇÃO DO STF E CRITICAS

A crítica que se faz é com respeito à responsabilidade internacional do
Brasil, no caso de descumprimento de tratos internacionais, pois assim o Brasil
estaria afrontando o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,
onde se estatui que não pode o Estado-parte usar o direito interno para justificar o
descumprimento de um compromisso internacional.
Segundo a Suprema Corte, a Magna Carta teria posto os tratados
internacionais, em que o Brasil ratificou, na mesma posição hierárquica das normais
infraconstitucionais, é a chamada concepção monista moderada.
Assim sendo, no caso de eventual conflito entre lei internacional e interna,
seria aplicado o princípio geral no que tange as normas de idêntico valor, ou seja, o
critério cronológico, onde a norma posterior revoga a anterior.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tratados internacionais, sem sombra de dúvidas, são a principal fonte do
direito internacional. São leis de plano exterior, consubstanciadas em textos formais,
celebradas por pessoas jurídicas de direito público externo.
Conclui-se que ainda é enorme a controvérsia acerca da relação do direito
internacional e interno dos Estados. A Suprema Corte até então está convicta de sua
posição e protege a soberania estatal, ou seja, não admite que normas emanadas
de outras nações tenham a mesma hierarquia que a Constituição Federal, a não ser
que versem sobre direitos humanos e tenha os requisitos formais, são eles:
aprovados em cada casa do congresso nacional, por dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros.
A omissão do texto constitucional acentua essa discussão, pois a
Constituição Federal de 1988 não estatui em nenhum de seus dispositivos qual
posição hierárquica do direito internacional.
O que há é a Emenda Constitucional 45, em dezembro de 2004 que
acrescentou um parágrafo no artigo 5º da Constituição Federal determinando que os
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e somente estes
podem passar a ser formalmente constitucionais.
Desta maneira, demonstra-se a instabilidade sobre o assunto, e que a real
relativização realmente se encontra nos tratados internacionais de direitos humanos.
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RESUMO
Este artigo busca revisar a literatura produzida acerca da experiência do cuidado em
psico-oncologia, sistematizar conhecimentos acerca desta área em ambientes
hospitalares, abordar o cuidado psico-oncológico para com o paciente, família,
cuidadores e profissionais de saúde e contribuir com as pesquisas nesta área. Para
fins de discussão, realizou-se uma leitura de 14 publicações sistematicamente
pesquisadas, elencando os principais temas contidos na experiência do cuidado.
Conclui-se que as discussões acerca da experiência do cuidado têm ultrapassado a
mera prestação de um ofício e se preocupado com os diversos atores que se
posicionam em torno do paciente oncológico, que este cuidado deve perpassar entre
todos os integrantes das equipes de saúde, bem como os demais colaboradores das
instituições que se prestam ao atendimento de pacientes oncológicos e, finalmente,
a experiência do cuidado é possibilitar a humanização de profissionais de saúde e,
consequentemente, a prestação de um atendimento mais humanizado.
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1 INTRODUÇÃO

Câncer ou neoplasias são os nomes gerais dados a um conjunto de mais de
100 doenças que “têm em comum o crescimento desordenado de células que
tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos”, sendo, portanto, uma pluralidade de
manifestações.
A oncologia é a área do saber médico que estuda as mais distintas
manifestações neoplásicas e a psico-oncologia diz respeito, sobretudo, ao que a
psicologia pode contribuir com a oncologia no cuidado do paciente, da família, da
equipe profissional e afins.
Sobre a atuação do psicólogo nesta área, Carvalho (2002) assinala que o
profissional tem facilitado o processo de comunicação do diagnóstico, como a
aceitação aos tratamentos, além de contribuir para o abrandamento de seus efeitos
secundários, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos mesmos.
Deste modo, este trabalho busca revisar a literatura produzida acerca da
experiência do cuidado em psico-oncologia, sistematizar conhecimentos acerca da
psico-oncologia em ambientes hospitalares, abordar o cuidado psico-oncológico
para com o paciente, família, cuidadores e profissionais de saúde e, por fim,
contribuir com as pesquisas nesta área.

2 REVISÃO DE LITERATURA
Segundo o INCA (2011, p. 17), “câncer [ao contrário do que se pensa] é o
nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o
crescimento desordenado de células que tendem a invadir tecidos e órgãos
vizinhos”, de modo que é uma terminologia que expressa uma pluralidade de
manifestações, não sendo uma doença recente possuindo, portanto, registros de
longa data na história.
Inúmeros e diferentes fatores de risco podem ser atribuídos ao aparecimento
do câncer e hoje se conhece o papel que tais condições desempenham na etiologia
da doença. Dentre as múltiplas causas atribuídas ao surgimento da doença, têm-se
fatores ambientais, culturais, socioeconômicos, estilos de vida ou costumes, com
destaque ao tabagismo, hábitos alimentares, fatores genéticos e o processo de
envelhecimento humano (OLIVEIRA et. al., 2015).

Quanto os tipos de câncer, temos que estes podem ser benignos ou
malignos. Os primeiros têm seu crescimento de forma organizada, geralmente lento,
expansivo e apresentam limites bem nítidos. Apesar de não invadirem os tecidos
vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos adjacentes. O lipoma (que tem
origem no tecido gorduroso), o mioma (que tem origem no tecido muscular liso) e o
adenoma (tumor benigno das glândulas) são exemplos de tumores benignos. Os
malignos ou tumores malignos, por sua vez, manifestam um maior grau de
autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástases,
podendo ser resistentes ao tratamento e causar a morte do hospedeiro (INCA 2011).
Um marco importante na assistência ao paciente oncológico, no Brasil, foi a
garantia da presença obrigatória do psicólogo na equipe de saúde em oncologia pela
Portaria n° 3.535 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, em
14/10/1998, que, se descumprida, os centros de atendimento em oncologia não
poderiam ser cadastrados junto ao Sistema Único de Saúde - SUS (CARVALHO,
2002, p. 152).
Assim, surgiu a necessidade de capacitação e aprimoramento destes
profissionais, bem como a qualificação da atuação destes, de modo que, a
Sociedade Brasileira de Psico-oncologia, realizou uma vasta gama de eventos e
programas, além de ter instituído uma avaliação de certificação de conhecimentos
em Psico-oncologia (BERGEROT E ARAÚJO, 2010, p. 98).
A psico-oncologia corresponde à área de encontro entre a Oncologia e a
Psicologia, com vistas ao bem-estar do paciente com câncer, bem como sua
qualidade de vida, “cabendo aos profissionais dessa área a assistência ao paciente,
familiares e profissionais de saúde envolvidos em todos os momentos que estão
relacionados com a doença” (BEZERRA, TAURISANO E PREBIANCHI, 2018).
Se a oncologia é a disciplina que estuda as mais distintas manifestações
neoplásicas, nomeadas genericamente como câncer, a psico-oncologia diz respeito,
sobretudo, ao que a psicologia pode contribuir com a oncologia no cuidado do
paciente, da família, da equipe profissional e afins. Sobre a atuação do psicólogo
nesta área, Carvalho (2002) assinala que o profissional tem facilitado o processo de
comunicação do diagnóstico, como a aceitação aos tratamentos, além de contribuir
para o abrandamento de seus efeitos secundários, proporcionando uma melhor
qualidade de vida aos mesmos.

Uma vez que o processo de adoecimento traz consigo uma série de
mudanças, ainda mais em se tratando de neoplasias, temos que a importância e
atuação do psicólogo nesse contexto visam melhorar a capacidade de adaptação do
paciente ao adoecimento e tratamento, auxiliando na minimização do estresse
diante da tomada de decisões, procedimentos invasivos, relacionamento com a rede
de apoio, adaptação durante e pós-tratamento, bem como a reinserção na vida
social e/ou fim da vida (BEZERRA, TAURISANO E PREBIANCHI, 2018, p. 42).
De acordo com Simonetti (2004), as ações desenvolvidas pelo psicólogo no
âmbito hospitalar vislumbram ajudar no processo doença-internação-tratamento,
assim como na relação que, a posteriori, será estabelecida entre paciente-famíliaequipe, demonstrando, assim, a importância desse profissional no contexto
hospitalar.
No que diz respeito ao processo de hospitalização do paciente oncológico,
Penna (1992) e Boss (1981) concordam que os efeitos subjetivos e emocionais são
diversos, caracterizados por medo, ansiedade, estresse e angústias, decorrentes da
nova realidade que o ambiente hospitalar impõe. Nesse sentido, o paciente
hospitalizado sofre com as perdas de vínculos sociais, existenciais, crises de
identidade e despersonalização.
Desse modo, a atuação psicológica frente a essas demandas se faz
necessária, cuja realidade exige um trabalho de acolhimento, escuta e “sensibilidade
para com aquele que anuncia seus medos, fantasias, sintomas e também recursos
de enfrentamento”, e até mesmo a simples presença e silêncio são ferramentas que
ajudam o paciente (ARAGÃO; UCHOA E GERMANO, 2016, p. 248).
Ao abordar a perspectiva do cuidado no trabalho com pacientes oncológicos,
Oliveira e Cury (2016) salientam que a atuação profissional em psico-oncologia se
guiou, por muito tempo, através da abordagem do sofrimento, privilegiando esta em
detrimento de outras. Para as autoras, tal atuação em psico-oncologia precisa
considerar a dimensão da experiência do cuidado, das relações de cuidado
possíveis para com o paciente, cujo constitui um “tipo particular de prática
assistencial”, capaz de potencializar a humanidade, não somente do paciente, como
também dos profissionais.
Neste sentido, Oliveira e Cury (2016) defendem uma atuação com
envolvimento intencional na relação profissional-paciente e que possibilite a ruptura

da experiência do adoecimento, com vistas a produzir uma ressignificação do
sofrimento e, assim, da experiência humana, a partir da perspectiva do cuidado.
Deste modo, este trabalho busca revisar a literatura produzida acerca da
experiência do cuidado em psico-oncologia, sistematizar conhecimentos acerca da
psico-oncologia em ambientes hospitalares, abordar o cuidado psico-oncológico
para com o paciente, família, cuidadores e profissionais de saúde e, por fim,
contribuir com a pesquisa em psico-oncologia.

3 METODOLOGIA

Este artigo foi elaborado a partir de uma revisão da literatura no Google
Acadêmico de publicações do ano de 2018. O Google Acadêmico é uma ferramenta
que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de
universidades e artigos variados. Utilizou-se o termo de pesquisa “cuidado em psicooncologia” e obteve-se 8.100 resultados. Posteriormente filtrou-se a pesquisa para
que restassem apenas publicações do ano de 2018 e páginas em português de
modo que se obteve 169 publicações em 16 páginas. Foram critérios de exclusão:
as monografias, dissertações, teses, e publicações cujo assunto não atendia ao
objetivo desta revisão. Selecionou-se 14 artigos e após a leitura destes, elencou-se
os principais temas dentro da experiência do cuidado, construindo-se posteriormente
a discussão.

4 DISCUSSÃO

A psico-oncologia preocupa-se em estudar e compreender os fatores
psicológicos, comportamentais e psicossociais em torno da realidade do câncer –
isso inclui a difusão de informações para a prevenção e minimização de fatores de
risco, a detecção, o curso da doença, os tratamentos e seus efeitos, resultados em
termos de sobrevivência, morte e vida pós-recuperação (VANDENBOS, 2010, p.
764).
Ao falarem sobre o cuidado em pacientes oncológicos, Martins, Júnior e
Santana

(2018)

abordam

o

tema

na

perspectiva

de

uma

corporeidade

compartimentalizada na visão dos familiares cuidadores que pôde ser percebida nos
discursos destes. Essa corporeidade dicotômica está relacionada aos aspectos

físicos e orgânicos de um lado e aspectos psicoemocionais, psicoespirituais e
ambientais de outro de modo contraposto, onde os préstimos ao corpo físico são
privilegiados em detrimento ao corpo social. Para os autores, portanto, o corpo é
privilegiado, e o cuidado não alberga todas as facetas que constituem o ser humano.
Fernandes e Barbosa (2018) levam a temática do cuidado para o âmbito das
relações em residências multiprofissionais de saúde. As autoras afirmam que nas
equipes multidisciplinares de saúde, o papel do psicólogo muitas vezes não é
compreendido pelos demais membros desta equipe, e que esse não entendimento,
além de criar tensões, contribui para a desarticulação e comprometimento do
cuidado ao paciente.
Ao falarem também sobre o efeito do cuidado sobre as pessoas que
compõem a equipe, Almanza Muños (2018) ressalta a própria saúde destas pessoas
que, diante do situações relacionadas à patologia - a natureza da doença, a alta
mortalidade, as caraterísticas do tratamento e efeitos colaterais, a presença de dor e
a complexidade da tomada de decisões, assim como conflitos de natureza ética estão mais sujeitos a apresentarem transtorno de estresse pós-traumático, síndrome
de Burnout, despersonalização, exaustão física e emocional, sentimentos de
incompletude e insuficiência, nem como a futilidade na prática do cuidado.
Ao descrever e analisar a percepção do cuidador principal frente a um familiar
em cuidado paliativo, Cunha, Oliveira e Panzetti (2018) concluíram que há a
necessidade de profissionais oferecerem um cuidado humanizado, considerando as
percepções, as necessidades e os sentimentos do cuidador. Consideram também a
realização de educação em saúde para promover segurança no cuidado com o
paciente e sensibilização quanto ao autocuidado. Essa conclusão se deu a partir da
percepção de que estes cuidadores investem a assistência geralmente sozinhos,
uma vez que fontes de apoio informal, a saber, amigos, familiares e pessoas
próximas se afastam e por ficarem muitas vezes em segundo plano frente às
necessidades do paciente oncológico.
Lima e Machado (2018) exploraram uma unidade especializada em cuidados
paliativos de um hospital oncológico situado na cidade do Rio de Janeiro ,
encontraram cinco categorias acerca dos cuidadores nos discursos coletados ao
longo da pesquisa. Essas categorias tratam da espiritualidade atribuindo sentido à
experiência, o tempo de espera, a morte como alívio do sofrimento, a revisão da
história de vida e a incerteza quanto ao futuro. As autoras perceberam que, apesar

do cansaço e esgotamento, os cuidadores não queriam sair de perto de seu familiar
até a sua morte. Concluíram ainda que a comunicação da equipe de saúde ao
cuidador acerca da aproximação da morte de seu familiar pode ser útil para que este
último elabore esta vivência psiquicamente, e ressaltaram a importância de se
compreender a experiência subjetiva daquele que cuida e que este entendimento
viabiliza uma abordagem mais efetiva da equipe frente às necessidades de cuidado
do familiar.
Ao falar sobre o cuidado no âmbito da dor, Fajardo Fajardo (2018) fala sobre
a importância da terapia psicológica para o alívio desta, concluindo que não existe
uma única terapia psicológica que seja mais eficaz que as demais neste tipo de
paciente. O autor considera inclusive que as terapias psicológicas são muito úteis no
tratamento de sujeitos com câncer terminal, de forma que a perspectiva do cuidado
aqui deve transcender o campo da farmacologia relacionada à atuação de
compostos no organismo, e alcançar outras facetas que juntas constituem a
subjetividade do paciente através de maneiras diversificadas de cuidado - as
terapias individuais e em grupo, a musicoterapia, terapias técnicas de esforço físico,
entre outros, evidenciando o cuidado a partir de vários sujeitos profissionais que
devem compor as equipes de saúde.
Almeida (2018) também aborda a questão da dor no contexto dos cuidados
paliativos em que os sujeitos devem ser tratados de modo digno no decurso de seu
processo de adoecimento. A autora menciona o cuidado integral do sujeito, a
atenção aos seus familiares e o entendimento da morte enquanto um processo que
se insere na vida, constituindo-a, de modo que não há pretensões de adiá-la ou
antecipá-la. Inclui-se na perspectiva deste cuidado a atenção aos sintomas
decorrentes do agravamento da doença - dispneia, astenia, edemas, insônia e dor.
Ainda, uma consideração importante que a autora levanta em suas
colocações é o fato de a sociedade ser medicalocêntrica e demasiadamente
preocupada em abafar os sintomas, anestesiar as dores e impor uma ditadura do
sorriso e felicidade a todo o custo e em todo o tempo, enfatizando ainda a
comunicação “entre a equipe que medica e a equipe que escuta a dor irremediável –
que é a dor psíquica”, com vistas a promover vida em espaços entendidos como
lugares de morte.
Silva e Machado (2018), ao falarem sobre como os profissionais que
trabalham no âmbito de saúde lidam com a morte, constataram que esta é um tema

pouco elaborado por estes profissionais, que a rejeitam e a negam. O cuidado
embasado apenas no modelo biomédico e que ignora quaisquer envolvimento e
formação de vínculos com o paciente sob a justificativa de se conhecer o seu
prognóstico, a saber, morte e fim, foi destacado como um fator de risco, haja vista
que a neutralidade pode levar a um atendimento desumanizado, ou seja, relações
distanciadas, frias e estratégicas. As autoras sugeriram que o encorajamento de
profissionais de saúde a vivenciarem um encontro afetivo e singular com seus
pacientes ampliaram as possibilidades de melhor elaboração de luto pelos
profissionais.
Souza e Conceição (2018) também enfatizaram a maneira como o modelo
biomédico dificulta o cuidado humanizado e consideraram a falta de suporte no
ambiente

de

trabalho

como

um fator

para

que

profissionais de

saúde

desenvolvessem mecanismos de defesa próprios com relação à morte e resistam
em reconhecê-la como algo inerente à existência humana. Como dito, a maior
proximidade entre os profissionais de saúde e o paciente oncológico é importante, e
ainda, na concepção das autoras, é necessário fomentar educação permanente para
a morte, com vistas a ajudar a equipe de saúde a lidar com o tema com menos
angústia e sofrimento.
Outro ponto importante e necessário para a efetividade do cuidado ao
paciente oncológico é procurar conhecer a sua experiência. Yélamos (2018)
considera um pilar essencial na melhoria da qualidade do atendimento clínico,
eficácia do tratamento e a segurança do paciente oncológico. Conhecer esta
experiência é possível mediante o desenvolvimento de estratégias de comunicação
entre o paciente e equipe de saúde, a coordenação dos serviços de saúde prestados
e a percepção do paciente em relação ao cuidado percebido.
Oliveira et. al., (2018) falam sobre o cuidado na perspectiva da arteterapia e
da importância de sua implementação na vida de crianças/adolescentes e seus
familiares em hospitalização para o tratamento do câncer, correlacionando o uso de
técnicas lúdicas no contexto hospitalar e a prestação de uma assistência
humanizada com vistas ao enfrentamento, e que garanta a qualidade de vida do
paciente durante o processo de adoecimento. Os autores mencionam o fato de o
lúdico promover fala e comunicação no ambiente hospitalar, primordiais para a
escuta psicológica, e ressaltam a importância da equipe multiprofissional de saúde
para o cuidado integral.

Ajamil (2018), corroborando com os achados de Oliveira et. al., (2018) fala
acerca da arte terapia no contexto das relações de família que possuem pacientes
diagnosticados com câncer. O autor discute que o trabalho arte terapêutico ajuda os
membros a relacionarem-se, adaptarem suas rotinas à realidade que estão vivendo
e a utilizarem a linguagem simbólica para expressar conceitos e emoções para os
quais as palavras são insuficientes. O cuidado com o paciente oncológico também
consiste no cuidado com sua família, que, durante o processo de adoecimento é
quem geralmente acompanha com maior proximidade.
O cuidado deve ser capaz de compreender a experiência psíquica do paciente
oncológico (YÉLAMOS, 2018), da família (AJAMIL, 2018; SILVA E MACHADO,
2018; OLIVEIRA ET. AL, 2018), dos profissionais (ALMANZA MUÑOS, 2018; SILVA
E MACHADO, 2018; FERNANDES E BARBOSA, 2018; SOUZA E CONCEIÇÃO,
2018), e do cuidador (CUNHA, OLIVEIRA E PANZETTI, 2018; LIMA E MACHADO,
2018).
Haja vista que o processo de adoecimento vem acompanhando de uma
miríade de mudanças importantes na vida do sujeito, assim como em sua família,
desencadeando mudanças biopsicossociais, e que essas mudanças trazem consigo
novos sentimentos e conflitos psíquicos é que se entende a importância do
psicólogo hospitalar no auxílio do paciente e de sua família nesse momento (SOUZA
E OLIVEIRA, 2018), no entanto, o número de psicólogos trabalhando com cuidados
paliativos no Brasil ainda é pequeno, de modo que a formação do psicólogo
necessita abarcar tal área de atuação, sendo que a psicologia nos cuidados
paliativos é importante na promoção de um enfrentamento mais positivo e adaptativo
de pacientes, [profissionais] e familiares (SPIRANDELLI, 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do levantamento bibliográfico pode-se concluir que, apesar de o corpo
abrigar a psique, ele não é tudo o que o sujeito tem ou é, de forma que o cuidado
deve transcender para além deste corpo físico, orgânico e biológico, na direção dos
aspectos psicossociais nos quais se incluem as relações, maneiras de ser e estar no
mundo, mudanças naquilo que o sujeito realiza cotidianamente, qualidade de vida,
estigmas que passa a levar sobre si, emoções, angústias, expectativas, enfim, as

inúmeras e diversas mudanças e seus efeitos na totalidade do sujeito durante o
processo de adoecimento.
As discussões acerca da experiência do cuidado têm ultrapassado a mera
prestação de um ofício e tem se preocupado com os diversos atores que se
posicionam em torno do paciente oncológico, uma vez que o processo de
adoecimento afeta não apenas o sujeito que adoece, mas também a todas as
pessoas com as quais este sujeito se relaciona.
A experiência do cuidado deve perpassar entre todos os integrantes das
equipes de saúde, bem como os demais colaboradores das instituições que se
prestam ao cuidado de pacientes oncológicos, não se restringindo ao profissional de
psicologia.
Em linhas gerais, pensar a experiência do cuidado é possibilitar a
humanização de profissionais de saúde e, consequentemente, um atendimento mais
humanizado.
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VANTAGENS E EFEITOS DA GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA NA GESTÃO DE
EMPRESAS: ANÁLISE A PARTIR DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
QUALIS/CAPES NO BRASIL
zabe Brito Aguiar1
Clarete de Itoz2
RESUMO
A Governança Tributária se reporta a um histórico sobre boas práticas de gestão
tributária. Assim, diretrizes de Governança Tributária nada mais são do que
mecanismos que promovem maior controle no ambiente interno, principalmente
buscando se precaver de ações externas, assegurando boas práticas de gestão,
com vistas ao cumprimento da missão e dos objetivos empresariais, sem perder o
foco na continuidade do negócio. Este estudo busca por meio da técnica de
mapeamento, analisar as vantagens e os efeitos que a Governança Tributária traz à
gestão de empresas, a partir de publicações científicas Qualis/Capes no Brasil, nos
anos de 2014, 2015 e 2016. A pesquisa é básica, com abordagem quantitativa. O
levantamento e análise de dados feito por meio da observação e pela estatística
descritiva, com variáveis não métricas, e a disposição dos dados é realizado através
de tabela de frequência absoluta e relativa percentual. Os resultados apontam que a
Governança Tributária ainda é um assunto bastante novo no Brasil e precisa ser
bastante explorado quanto suas vantagens e seus efeitos no processo de gestão
tributária das empresas.

Palavras-Chave: Governança Tributária. Vantagens e efeitos na gestão de
empresas. Abordagem qualitativa.

1 INTRODUÇÃO
Discussões sobre Governança Tributária se reportam a um histórico sobre
boas práticas de gestão. Assim, diretrizes de Governança Tributária nada mais são
do que mecanismos que promovem maior controle no ambiente interno,
principalmente buscando se precaver de ações externas, assegurando boas práticas
1
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de gestão, com vistas ao cumprimento da missão e dos objetivos empresariais, sem
perder o foco na continuidade do negócio. Para fundamentar a Governança
Tributária é preciso buscar as raízes do surgimento da governança corporativa no
Brasil.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) diretrizes de
governança ganharam força no mundo dos negócios a partir da implementação da
Lei Sarbanes-Oxley (SOX), que regulamentou de forma rigorosa a vida corporativa,
imprimindo nova coerência às regras na gestão de empresas, apresentando-se
como um elemento de renovação das boas práticas de conformidade legal
(compliace), prestação responsável de contas (accountability), transparência
(disclosure) e senso de justiça (fairness).Segundo o IBGC (2014), Governança
Corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e
incentivadas,

envolvendo

os

relacionamentos

entre

sócios,

conselho

de

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes
interessadas.
Nesse sentindo, tem-se nos fundamentos da Governança Corporativa a base
teórica e de discussão de Governança Tributária. A Governança Tributária engloba a
adoção de boas práticas tributárias que levam em consideração tanto a perspectiva
fiscal, quanto a contábil e a jurídica do empreendimento. O principal objetivo da
Governança Tributária é reduzir os riscos fiscais, além de otimizar o cumprimento de
obrigações assessórias. A Governança Tributária surgiu nas empresas, como forma
de mitigar situações tributárias que podem ser colocadas em risco, como por
exemplo, pagamento de multas por não cumprir obrigações assessórias.
A Governança Tributária engloba a adoção de boas práticas tributárias que
levam em consideração a perspectiva e a gestão de riscos fiscais. Nesse sentido,
diretrizes de Governança Tributária devem ser pensadas e idealizadas a partir de
uma política institucional em todas as áreas da empresa, permitindo que todos os
procedimentos com relação a tributos sejam revistos visando uma melhor
performance. Isso porque entende-se que todas as áreas da empresa podem vir a
ser um risco tributário, pois estão em constante contato com movimentações que
podem gerar pagamento de tributos.
Outro ponto a se destacar da Governança Tributária é que suas diretrizes
promovem mecanismos de proteção contra fraudes tributárias, tornando as ações
mais confiáveis e transparentes. Neste sentido, olhando para a Governança

Tributária como um mecanismo de controle, pode-se dizer que, suas diretrizes
quando pensadas a partir do ambiente da empresa, permitem se reestruturar e criar
um ambiente propício de gestão voltado para maior controle de ações.
Este estudo procura analisar, por meio de mapeamento as vantagens e os
efeitos da Governança Tributária na gestão de empresas a partir de artigos
publicados em periódicos qualificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Qualis/Capes), nos anos de 2014, 2015 e 2016. É uma
pesquisa básica, com abordagem quantitativa, levantamento e análise de dados por
meio da observação. Os resultados serão relatados por meio da estatística descritiva
com variáveis não métricas que envolvem a organização, resumo e representação
dos dados é feita por meio de tabela de frequência absoluta e relativa percentual
que irá retratar o número de vezes em que as variáveis de pesquisa aparecem na
amostra e o percentual representativo de cada uma dessas variáveis.
Como variáveis de pesquisa tem-se aquelas descritas no Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), que aqui são tratadas como grandes temáticas de governança,
de acordo com Leal (2004) e IBGC (2015): a transparência, o conselho, o controle, a
conduta e o direito do acionista. Assim, as vantagens e os efeitos de Governança
Tributária serão aqueles estudos científicos divulgados pela Qualis/Capes que,
apresentam indícios de mais transparência de informações; melhoria de estrutura,
tamanho e independência do conselho, mais critérios de políticas e ferramentas que
protegem o direito do acionista.
A pesquisa busca responder a seguinte questão problema: quais as
vantagens e os efeitos que as diretrizes de Governança Tributária trazem à gestão
das empresas a partir de relatos nas publicações científicas no Brasil? O objetivo
geral é descrever as vantagens e efeitos que as diretrizes de Governança Tributária
trazem à gestão das empresas a partir de relatos dispostos nos periódicos científicos
com ênfase em administração e contabilidade que tenham conceito Qualis/Capes
anos 2014, 2015 e 2016. Os objetivos específicos são: discutir diretrizes de
Governança Tributária, suas vantagens e efeitos na gestão de empreendimentos;
identificar vantagens e efeitos que as diretrizes de governança trazem à gestão das
empresas a partir de periódicos publicados; e, relatar vantagens e efeitos que boas
práticas de gestão tributária trazem a gestão empresarial.

A pesquisa justifica-se, por destacar a Governança Tributária como um
conjunto de normas e procedimentos adotados que auxiliam na prevenção e
redução dos riscos fiscais da empresa, uma vez que na relação entre fisco e um
particular, existem as obrigações tributárias principais e acessórias que devem
serem cumpridas de fato e de direito pelo particular, sendo esse o foco da
governança tributária neste estudo.

2
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A DINÂMICA DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO BRASILEIRO
O Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 3º diz que tributo “é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou valor que nela se possa exprimir,
que não constitua sanção por ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.”. Pode-se inferir do conceito legal de
tributo, que é uma obrigação de se pagar junto ao Estado, um certo valor em moeda
ou qualquer outro “valor que nela se possa exprimir”, de caráter compulsório, logo,
não contratual, não voluntária ou não facultativa, de natureza não sancionatória, não
se confundindo com penalidade, ou seja, tributo não é multa e vice-versa. O dever
de pagar ao Estado o tributo surge por meio de lei e é cobrado somente através de
lançamento do crédito tributário efetuado por Autoridade Administrativa plenamente
vinculada, não comportando, por conseguinte, a discricionariedade por parte do
agente público.
Numa interpretação literal das normas tributárias que regem os tributos, tanto
a Carta Magna quanto o CTN (Art. 5º) acenam para a existência de somente 03
(três) espécies no Sistema Tributário Brasileiro (STB), quais sejam: impostos, taxas
e contribuições de melhoria. Neste sentido, estabelece o Art. 145, CF/88:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados
ao
contribuinte
ou
postos
a
sua
disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Por outro lado, a doutrina majoritária entende que os empréstimos
compulsórios e as contribuições de melhoria também inserem no contexto de

tributos, chegando à conclusão da existência de 05 (cinco) tipos de tributos,
conforme preleciona o insigne doutrinador Eduardo Sabbag (2010, p.391):
[...] existem 5 (cinco) tipos de tributos no atual Sistema Tributário Nacional,
configurando a chamada teoria pentapartida, em detrimento ao que dispõe o
Art. 145 da CF/88 e o Art. 5º do CTN, que fazem menção a apenas 3 (três)
espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, dando a
entender que o nosso ordenamento jurídico adotou a divisão tripartida ou
tricotômica de tributo.

Sabbag (2010, p.652) diz que “o fato gerador é a materialização da hipótese
de incidência, representando o momento concreto de sua realização, que se opõe à
abstração do paradigma legal que o antecede”. Desta forma, caracteriza o momento
inicial em que nasce a obrigação tributária. A fundamentação legal do fato gerador é
tratada minuciosamente no Capítulo II, CTN, englobando os arts. 114 a 118, cuja
interpretação da definição é extraída do art. 118, CTN, in verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Segundo o art. 113 do CTN, a obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente; a obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Os artigos 114 e 115 do CTN, trazem o tratamento do fato gerador sobre a
obrigação principal e acessória: o fato gerador da obrigação principal, é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência; já o fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
O parágrafo 3º do art. 113, diz que a obrigação acessória, pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária. O art. 116 do CTN, diz que salvo lei em contrário, considerase ocorrido o fato gerador e seus efeitos em duas situações: a) situação de fato,
desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a
que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; e, situação jurídica, desde

o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito
aplicável.
Assim, percebe-se que o fato gerador é que determina o nascimento da
obrigação tributária, elemento fundamental para o lançamento do crédito tributário. O
CTN preleciona que responsabilidade tributária atinge a terceira pessoa senão
vejamos:
Art. 128. (...) a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da perspectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo -a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação.

Neste contexto, vê-se que as responsabilidades tributárias sub-rogam-se na
pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título de sua quitação. A
relação entre os contribuintes de fato e de direito e o Estado gera a obrigação
tributária, que segundo Machado (2007, p. 149) “(...) é a relação jurídica em virtude
da qual o particular (sujeito passivo) tem o dever de prestar dinheiro ao Estado
(sujeito ativo), ou de fazer, não tolerar ou tolerar algo no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos Tributos, e o Estado tem o direito de constituir contra o
particular um crédito”.

2.1 Governança tributária: vantagens e efeitos na gestão das empresas
Um dos mecanismos atuais de fomento a boas práticas sobre a obrigação
tributária das empresas é a Governança Tributária, que segundo a Deloitte (2015) é
um conjunto de normas e procedimentos adotados, pela gestão de uma empresa,
que norteia suas decisões tributárias. Envolve a identificação de aspectos tributários
relevantes, entendimento da legislação, aplicação nos seus negócios, objetivando:
(1) o “compliance” com a legislação tributária e gestão de riscos, se existentes; (2) o
justo e efetivo pagamento dos tributos resultante dos negócios; (3) uso de eventuais
oportunidades de estruturação de negócios e operações com fito de minimizar carga
tributária; e (4) dar transparência das posições adotadas ou tomadas, a gestores,
acionistas e demais “stakeholders”.
Segundo (Gutierrez, 2006) entre outras vantagens e efeitos que boas práticas
de governança tributária trazem a gestão das empresas:

 acompanhar a legislação, conhecer seu impacto, antever efeitos nos
negócios presentes e futuros, da atual, e das propostas de alteração da
legislação em curso;
 certificar-se de cumprimento de obrigações principais, como apuração,
pagamento de tributos, uso de créditos fiscais possíveis, compensações,
entre outras;
 cumprir as obrigações acessórias tempestivamente; analisar a “interface”
da política fiscal com outras áreas gerenciais, como por exemplo, caixa,
estoques, prazo de concessão de crédito comercial, impacto do fluxo de
pagamento de tributos no capital de giro da empresa, área de “funding” –
exposição cambial, dedução de juros e variação cambial, captação de
recursos junto a controladores, e seu impacto fiscal;
 analisar o impacto da carga tributária na formação de preços, e no capital
de trabalho;
 transmitir ao resto da organização o impacto da carga tributária, tanto nos
seus valores absolutos, ou relativos, ou ainda na sua distribuição no tempo;
e,
 fazer bons negócios, evitar “maus” negócios por desconhecimento do fluxo
tributário.

A Governança Tributária é responsável pela existência de processos e
procedimentos

de

monitoramento

dos

assuntos

tributários

aplicáveis

aos

empreendimentos. Boas diretrizes de Governança Tributária, trazem em seu pleito,
diretrizes de um bom planejamento tributário com vistas a buscar melhor forma de
pagar tributos. Pohlmann (2012) nos auxilia quanto ao conceito de planejamento
tributário dizendo que é toda e qualquer medida lícita adotada pelos contribuintes no
sentido de reduzir o ônus tributário ou postergar a incidência de determinado tributo.
O planejamento tributário pode ser visto, também, como o conjunto de atividades
permanentes, que devem ser desenvolvidas por profissionais especializados, com o
intuito de encontrar alternativas lícitas de reduzir ou postergar a carga tributária das
empresas.
A

Governança

Tributária

ainda,

cria

vantagem

competitiva

para

o

empreendimento. Rodrigues (2000), diz que, diretrizes de governança tributária se
constituem em uma forma de estabelecer um círculo virtuoso de criação de valor e
de vantagens competitivas, através da satisfação permanente dos clientes com bons
produtos e serviços, desenvolvidos por recursos humanos motivados e qualificados,
em interação com os melhores fornecedores de matérias-primas e serviços,
respeitando as normas legais e éticas (grifo nosso), numa busca constante pelo
sucesso.
Empresas

que

adotam

boas

práticas

de

Governança

Corporativa,

demonstram ao longo do tempo que, existe efetividade no processo, pois resistem a

crises financeiras e escândalos corporativos. Não sendo diferente para empresas
que adotam boas práticas de gestão tributária. Segundo Schiguematu (2015)
conhecer a legislação e o emaranhado de impostos e taxas é um dos diferenciais
que podem significar a sobrevivência das companhias. Diante disso, o conceito de
Governança Tributária tem sido cada vez mais difundido nos últimos anos,
especialmente entre os maiores grupos empresariais, pelo fato de eles recolherem
valores significativos à Receita Federal e às fazendas estaduais e municipais.
Schiguematu (2015) destaca ainda que, a Governança Tributária tem grande
relevância para a saúde financeira e para a competitividade das empresas, pois age
de duas formas importantes: primeiro, preventivamente, assegurando um nível
adequado de compliance, com o objetivo de mitigar riscos de autuação pelo simples
descumprimento de uma obrigação fiscal; segundo, no planejamento estratégico, no
qual se realiza um processo contínuo de avaliação dos impactos fiscais de suas
operações. Torna-se, então, cada vez mais evidente a importância de esse tema ser
tratado por pessoas com profundo conhecimento, fazendo parte das discussões
estratégicas.
Assim, nota-se que a adoção de boas práticas na Governança Tributária,
fundamentada nos princípios de transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa, beneficiam as companhias de diferentes formas e
ajudam a criar valor ao empreendimento. Seja por meio de maior facilidade de
captação de recursos, redução do custo de capital, ou ainda atrelados ao
desempenho operacional, a Governança Tributária aprimora processos e cria
mecanismos de controle mais eficientes, principalmente falando-se em legislação
tributária aplicada ao mundo dos negócios.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Delineamento da pesquisa
Esta pesquisa se constitui um mapeamento descritivo das vantagens e efeitos
da Governança Tributária na gestão de empresas a partir de artigos publicados em
periódicos qualificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Qualis/Capes), nos anos de 2014, 2015 e 2016. Segundo a Capes (S/D)
Qualis/Capes é o conjunto de procedimentos utilizados para estratificação da
qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação no Brasil.

A pesquisa é classificada como uma pesquisa básica que procura
proporcionar informações para possíveis aplicações práticas, mas sem gerar
conhecimento científico aplicável, imediatamente a soluções de demandas
tecnológicas específicas (CASTILHO; BORGES; PERERIRA, 2014). Sua abordagem
é quantitativa, pois pretende-se quantificar, por meio de variáveis, as vantagens e o
efeitos que a Governança Tributária traz à gestão das empresas.
Os dados são tratados pela estatística descritiva, com variáveis não métricas
que envolvem a organização, resumo e representação dos dados por meio de tabela
de frequência que irá detalhar as vantagens e os efeitos da Governança Tributária
na gestão das empresas a partir do mapeamento realizado. As variáveis não
métricas são aquelas descritas no Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que aqui são
tratadas como grandes temáticas de governança, de acordo com Leal (2004) e IBGC
(2015): a transparência, o conselho, o controle, a conduta e o direito do acionista.
Assim, as vantagens e os efeitos de Governança Tributária serão aqueles estudos
científicos divulgados pela Qualis/Capes que, apresentam indícios de mais
transparência de informações; melhoria de estrutura, tamanho e independência do
conselho, mais critérios de políticas e ferramentas que protegem o direito do
acionista.
Como técnica gráfica se utilizará o mapeamento que ajudará a simbolizar as
informações obtidas a partir da observação, segundo as variáveis de estudo.
Segundo Harley (1991) mapa é a “representação gráfica que facilita a compreensão
espacial de objetos, conceitos, condições, processos e fatos do mundo humano”.
Assim, o mapeamento auxiliará na descrição do objeto de estudo, trazendo
informações de caráter específico sobre as vantagens e os efeitos que a
Governança Tributária traz para a gestão de empresas.

3.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA E LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O universo de pesquisa considerado incorpora 234 (duzentos e trinta e
quatro) periódicos classificados como A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5, nas áreas de
Ciências Sociais Aplicadas, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Essa classificação foi
somente sobre aquelas publicações feitas no Brasil. A pesquisa procedeu-se por
meio de acesso a periódicos que tivessem publicação on-line em língua portuguesa,

onde foram localizados 86 (oitenta e seis) artigos relacionados com o tema da
pesquisa governança tributária. Do total da população 4 (quatro) periódicos foram
descartados, pois não se obteve êxito no acesso. Ao todo foram selecionados
31(trinta e um) artigos que atendiam às variáveis da pesquisa.
A opção de somente buscar publicações nacionais em língua portuguesa
justifica-se pela intenção de verificar a abrangência do tema no Brasil. A escolha por
periódicos Qualis/Capes é que os mesmos se constituem fonte mais segura e
reconhecida de procedimentos e qualidade da produção científica no Brasil.
A pesquisa teve algumas limitações, como por exemplo, dificuldade de
acesso, pela rede mundial de computadores de alguns periódicos, ora pela página
de acesso se apresentar fora do ar, ou ainda, por alguns periódicos ter o acesso
exclusivo a assinantes. Numa tentativa de obter-se dados mais integrais da
pesquisa, fez-se contato por telefone e via e-mail, mesmo assim, não se obteve
sucesso no levantamento dos dados.

3.3 Definição teórica e operacional das variáveis

Como variáveis de pesquisa, tem-se aquelas descritas no Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), que aqui são tratadas como grandes temáticas de governança,
de acordo com Leal (2004) e IBGC (2015): a transparência, o conselho dos sócios, o
controle e a conduta e o direito do acionista.
O Quadro 1, detalha segundo o IBGC (2015), a definição teórica e
operacional das variáveis de estudo:
Quadro 1 - Definição teórica e operacional das variáveis
VARIÁVEIS DE GOVERNANÇA
DEFINIÇÃO TEÓRICA E OPERACIONAL
Transparência

É mais do que a obrigação de informar é o desejo de
disponibilizar para as partes interessadas informações
que sejam do seu interesse e não apenas aquelas
impostas por disposições de leis ou regulamentos. A
adequada transparência resulta em um clima de
confiança, tanto internamente quanto nas relações da
empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao
desempenho
econômico-financeiro,
contemplando
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que
norteiam a ação gerencial e conduzem à criação de
valor.

Conselho dos sócios

Tem como objetivo ser um fórum para discussão
aprofundada dos interesses da sociedade no longo
prazo, fundamentalmente no que respeita questões que
envolvam a propriedade do capital social: (i) o exercício
do direito de voto, (ii) o poder de controle da empresa,
(iii) a compra e a venda de participação societária; e,
(iv) o direito de preferência.

Código de conduta

É um conjunto de normas internas, suplementares às
leis, regulamentos, contratos e estatutos sociais, com a
finalidade de melhorar o relacionamento interno e
externo da organização, governando, alinhando e
disciplinando com transparência os padrões de
comportamento
que
devem
ser
seguidos
e
disseminados por todos.

Direito do acionista/sócio

A estrutura aderente ao princípio “uma ação é igual a
um voto” é a que mais promove o alinhamento de
interesses entre todos os sócios9 . Em tais estruturas, o
poder político, representado pelo direito de voto, será
sempre proporcional aos direitos econômicos derivados
da propriedade das ações. Exceções devem ser
evitadas, mas a flexibilidade pode ser admitida,
considerando-se o potencial benefício da presença de
acionistas de referência para o desempenho e visão de
longo prazo das companhias, cuidando para evitar
assimetrias indevidas e incluindo salvaguardas que
mitiguem ou compensem eventual desalinhamento.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa
(IBGC,2015).

As vantagens e os efeitos de Governança Tributária serão conhecidos por
aqueles estudos científicos (Qualis/Capes 2014, 2015 e 2016) divulgados, que
apresentam indícios de mais transparência de informações; melhoria de estrutura,
tamanho e independência do conselho; adoção de conjunto de normas internas e
suplementares com a finalidade de melhorias do ambiente; e, mais critérios de
políticas e ferramentas que protegem o direito do acionista.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A apresentação dos dados é de forma estruturada, pois preocupou-se em
relatar quais vantagens e efeitos que a Governança Tributária traz na gestão de
empreendimentos. Os conceitos de vantagem e efeitos da Governança Tributária
utilizado para esta pesquisa são aqueles que criam valor para a empresa, por meio
da boa Governança Tributária. Nessa perspectiva utiliza-se os conceitos de Rabelo
et al (2007) que dizem que um sistema de Governança Corporativa eficaz pode

fortalecer as empresas, reforçar competências para enfrentar novos níveis de
complexidade, ampliar as bases estratégicas da criação de valor, ao mesmo tempo
em que se torna fator de harmonização de interesses ao contribuir para que os
resultados corporativos se tornem menos voláteis.
Diante disso e conforme Tabela 1, descreve-se as vantagens que a
governança tributária traz à gestão das empresas, fazendo a relação com as
variáveis representativas do estudo:
Tabela1 - Descrição de vantagens da governança tributária na gestão das empresas
VARIÁVEIS DE GOVERNANÇA

Contagem

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa %

||||||||||

10

32,26

|||||

5

16,13

Conjunto de normas internas com a finalidade
de melhoria do ambiente

|||||||||

9

29,03

Mais critérios de políticas e ferramentas que
protegem o direito do acionista/sócio

|||||||

7

22,58

31

31

100%

Mais indícios de transparência
Melhoria
de
estrutura,
tamanho
independência do conselho dos sócios

TOTAIS

e

Fonte: Elaborado pela autora partir dos dados da pesquisa.

Nos dados sobre as vantagens que a Governança Tributária traz à gestão das
empresas, percebe-se que existem indícios de maior transparência de dados
(32,36%), sendo essa a variável que mais se apresenta nas pesquisas realizadas. É
importante frisar diante desse resultado que isso demonstra que as empresas que
adotam a Governança Tributária possuem “o desejo de disponibilizar para as partes
interessadas informações que sejam do seu interesse e não apenas aquelas
impostas por disposições de leis ou regulamentos”, com diz o IBGC (2014). Esse
fator resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da
empresa com terceiros.
Como vantagem ainda, a pesquisa demonstrou que as empresas em
Governança Tributária adotam um conjunto de normas internas, independentes de
normas e regulamentos que melhoram o ambiente interno e externo (29,03%). Esse
fator resulta em um ambiente, alinhando e disciplinando com transparência os

padrões de comportamento, que deve ser seguido e disseminado por todos ,
conforme IBGC (2014). Percebe-se ainda que, a adoção dessas diretrizes impõe o
acompanhamento, o conhecimento do impacto das normas tributárias no negócio e
o cumprimento de obrigações no presente e no futuro da obrigação tributária. Ainda,
a boa gestão tributária permite o uso legal de créditos e compensações fiscais
possíveis, bem como, a análise do impacto dos tributos na formação de preços,
entre outros feitos legalmente aceitos pelas normas tributárias.
A Tabela 2 descreve os efeitos que a Governança Tributária traz à gestão das
empresas, fazendo a relação com as variáveis representativas do estudo:
Tabela 2 - Descrição dos efeitos da governança tributária na gestão das empresas
VARIÁVEIS DE GOVERNANÇA
Contagem
Frequência
Absoluta

Mais indícios de transparência

Frequência
Relativa %

||||||||||||

12

38,71

e

|||||

5

16,13

Conjunto de normas internas com a finalidade
de melhoria do ambiente

||||||

6

19,35

Mais critérios de políticas e ferramentas que
protegem o direito do acionista/sócio

||||||||

8

25,81

31

31

100%

Melhoria
de
estrutura,
tamanho
independência do conselho dos sócios

TOTAIS

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa.

Como efeitos da Governança Tributária na gestão das empresas temos que,
nos estudos realizados, há indícios de maior transparência (38,71%) e mais critérios
de políticas e ferramentas que protegem o direito do acionista/sócio, que é o reflexo
das vantagens encontradas (25,81%).
Sobre a transparência de informações, como efeitos quando na adoção de
diretrizes de Governança Tributária, percebe-se que é uma iniciativa voluntária
(disclosure

voluntário)

das

empresas

em

tornarem

públicas

informações,

independente de normativas ou legislação que impõe tal feito, utilizando
principalmente a rede mundial de computadores. Essa intenção proativa na
divulgação de informações, facilita o acesso dos interessados e reduz custo, além

de incentivar a mudança da cultura organizacional, estimula à participação social e
aprimora a gestão.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Objeto principal desta pesquisa consistiu em analisar as vantagens e os
efeitos que as diretrizes de governança trazem à gestão das empresas a partir de
revistas e periódicos científicos com ênfase na área de Ciências Sociais Aplicadas
que tenham conceito Qualis/Capes, publicadas nos anos de 2014, 2015 e 2016.
Os resultados mostram que a Governança Tributária é, ainda, um tema
bastante novo no Brasil carecendo de exploração acadêmica-científica, mas
principalmente mais adoção dessa prática de gestão pelas empresas que podem ter
nessas diretrizes mais transparência de informações; melhoria na estrutura
organizacional; normas internas que promovem a melhoria e o relacionamento com
o ambiente, principalmente o ambiente externo; e por fim, mais critérios, políticas e
ferramentas que protegem o direito dos financiadores do capital. Percebeu-se nas
publicações dos artigos científicos que, as empresas que se utilizam a Governança
Tributária se utilizam do gerenciamento tributário para aumentar o desempenho e
criar valor mercadológico, amparado nos conceitos da governança corporativa e da
gestão de processos.
Ainda, observou-se nos artigos pesquisados que o tema governança vem
difundindo-se no âmbito organizacional como forma estratégica de garantir a
competitividade, sustentabilidade e perenidade das organizações, sendo que as
boas práticas de governança são fundamentadas em princípio, como a
transparência, a responsabilidade organizacional e a prestação de contas.
A pesquisa buscou analisar a vantagens e os efeitos que as diretrizes de
Governança Tributária trazem à gestão das empresas a partir de relatos nas
publicações científicas no Brasil. Como resposta à questão problema, tem-se, como
vantagens e efeitos indícios de mais transparências nas informações e a adoção do
um conjunto maior de normas internas que melhorar o ambiente e seu
relacionamento interno e externo. Com isso, o objetivo geral da pesquisa foi
atendido.
Cabe destacar que a Governança Tributária como é um conjunto de normas e
procedimentos que se adotados pela gestão da empresa auxiliam na prevenção e

redução dos riscos fiscais, uma vez que na relação entre fisco e um particular,
existem as obrigações tributárias principais e acessórias que devem ser cumpridas
de fato e de direito pelo particular, sendo essa a prática da boa Governança
Tributária.
Ainda, nota-se que, a adoção de boas práticas na Governança Tributária,
fundamentada nos princípios de transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa, beneficiam as companhias de diferentes formas e
ajudam a criar valor ao empreendimento. Seja por meio de maior facilidade de
captação de recursos, redução do custo de capital, ou ainda atrelados ao
desempenho operacional, a Governança Tributária aprimora processos e cria
mecanismos de controle mais eficientes, principalmente falando-se em legislação
tributária aplicada ao mundo dos negócios.
Por fim, imperioso faz-se destacar que o presente trabalho, em hipótese
alguma, tem caráter exaustivo, não tendo a menor pretensão de esgotar os assuntos
envolvendo Governança Tributária, limitando-se ater exclusivamente aos temas aqui
tratados, razão pela qual deverá servir somente como fonte de pesquisas para um
contínuo e necessário aprendizado doutrinário acerca desses temas para a melhoria
da gestão tributária.
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RESUMOS – COMUNICAÇÃO ORAL
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. UMA FERRAMENTA ASSERTIVA NA
MATURAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIO-AFETIVAS

Talita Maria Machado de Freitas1

A proposta da inteligência emocional é fluir inicialmente de maneira educativa, na
implementação

do

autocontrole,

desenvolvendo

aptidões

emocionais

e

comportamentais na redução de conflitos na gama social, familiar e afetiva.
Justificando-se tal necessidade pelo fato de que, a cada dia cresce a dificuldade em
se manter em relações saudáveis, como vemos, por exemplo, os relacionamentos
abusivos, a violência entre os casais, falha na comunicação familiar. Existe um
problema grave entre tais relações, gerando um quadro de adoecimento em esfera
mundial.

Este

trabalho

tem

sua

proposta

findada

na

Terapia

Cognitivo

Comportamental, para instrumentação teórica, sendo sua necessidade voltada a
educação emocional, desenvolvimento de autocontrole, para que se obtenham
relações saudáveis. Reduzindo os níveis de agressividade, violência doméstica, em
dimensão social e cultural. Trazendo mais qualidade de vida aos indivíduos e suas
famílias. Objetivo geral desse trabalho é proporcionar uma análise bibliográfica que
fundamente a importância da regulamentação de emoções e ações.

Palavras-chave: Autocontrole. Redução. Emocional.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA
CIDADE DE ARAGUAÍNA NO TOCANTINS: UM ESTUDO DE CASO
Juliana Rodrigues Costa 1
Ruy Ferreira da Silva2

RESUMO

Na perspectiva da inclusão, devemos pensar a educação como um processo em
que se amplia o acesso, a participação e a aprendizagem de todos nos
estabelecimentos de ensino regular. A influência da família no desenvolvimento se
dá, primordialmente, através da relação estabelecida por meio da via fundamental: a
comunicação. O trabalho propôs analisar como é estabelecida a relação entre
escola, família e alunos que possuem deficiência. A metodologia empregada no
trabalho foi a pesquisa de campo, onde ocorreram entrevistas com a equipe docente
da instituição de ensino determinada. Os resultados do presente estudo certificam
que apenas a inserção do aluno com deficiência nas escolas não é o bastante para
o aprendizado ou trocas sociais, é preciso que haja compatibilidade entre as
famílias, a escola e o aluno. Julga-se, além disso, suporte psicológico conjunto com
a orientação pedagógica necessária e faltosa, onde acarreta na ausência de
preparação de todos os componentes da instituição para que se lide melhor com o
aluno, sobretudo inclusive, do próprio aluno.
Palavras-chave: Educação. Alunos. Deficiência. Exclusão e Inclusão. Assistência.

1

Discente e orientanda de iniciação científica da Faculdade Católica Dom Orione – FACDO,
juliana_rodriguescosta@hotmail.com
2
Doutor em Psicologia, docente do Departamento de Psicologia da Faculdade Católica Dom Orione –
FACDO, ruyfersi@terra.com.br

O DIREITO EMPRESARIAL E AS STARTUPS: UM CAMINHO PARA O
EMPREENDEDORISMO NOS NEGÓCIOS
Poliana de Jesus Sousa1
Priscila Francisco da Silva(Or.)2

RESUMO

Neste artigo, busca-se uma análise sobre a organização jurídica das empresas
denominadas startups, que são modelos de empresas inovadoras ligadas
principalmente à área tecnológica. O intuito é estabelecer uma discussão sobre o
Direito Empresarial que contempla em seu âmbito jurídico as relações entre empresa
e empresário, e nesse contexto social e econômico, poderá servir como instrumento
para auxiliar a regulamentação dessa nova forma de se fazer negócios. Além disso,
é importante saber que as startups estimulam o empreendedorismo, eliminando
barreiras comerciais, além de criar novas relações de trabalho e emprego,
favorecendo o desenvolvimento econômico. A metodologia utilizada foi uma revisão
bibliográfica a partir de autores que discutem as temáticas abordadas.
Palavras-chave: Direito Empresarial. Empreendedorismo. Negócios. Startups.
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REFLEXÕES SOBRE ÉTICA DO ESTUDANTE DE DIREITO
Perla Fernandes1
Geraldo Alves Lima2

RESUMO

A conduta ética de um indivíduo é sempre um reflexo de sua postura na sociedade.
As decisões tomadas por uma pessoa são uma janela da sua personalidade e, por
isso, muito do que se faz ou deixa de fazer torna-se um reflexo de como um
indivíduo pode claramente ser analisado como um indicador da postura e dos
princípios de um sujeito em relação à uma situação, ou mesmo em relação à sua
própria personalidade. Dentro de um ambiente profissional como o do Direito, a
conduta ética de um advogado, promotor, magistrado ou um acadêmico em
formação, precisa estar sempre pautada por uma forma de ação libada, coerente
com a legalidade exigida em qualquer ambiente e acima de tudo, pautada por um
dever de urbanidade inquestionável. O advogado, ou qualquer outro agente legal em
formação, é um representante do Direito, e como tal carece fazer uso irrestrito de
uma conduta ética irrepreensível e que seja ainda, um reflexo do que a sociedade
espera de um advogado ou qualquer outro profissional desta área. Tendo por base
esse entendimento, o presente artigo se propõe a debater em sua abordagem, a
conduta ética do acadêmico de direito, e por meio do uso do método dedutivo de
análise, verificar fontes que corroboram com tal ideia, enfatizando a relevância de tal
proposta para acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Católica Dom Orione.
Estruturalmente, pode-se dizer que se trata de um trabalho de revisão de literatura
que tem por foco, propor a criação de um Código de Ética para estudantes de
Direito, sob a justificativa de que, um acadêmico em formação, já precisa ostentar
uma postura coerente com a carreira que, assim que lhe for outorgado o grau, o
acompanhará a vida inteira.
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PROVA ILÍCITA NO PROCESSO CIVIL E PENAL
Isabela dos Santos Oliveira1
Jermaynne Gama da Cruz2
Juliany Lopes Santos3
Michael Davydh Silva Muniz4
Patrícia F. Silva5
RESUMO

Este estudo analisa o princípio da proporcionalidade que deve ser aplicado quando
há conflitos entre os direitos fundamentais, assim merecendo destaque o inciso LVI
que descreve que é inadmissível no processo, a prova obtida por meios ilícitos,
sendo este o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Prova ilícita é
aquela que afronta a lei e, portanto, vedada pela Carta Magna, em seu artigo 5º, LVI.
Cumpre verificar que trazer a prova ilícita ao processo não o invalida, se por meio
dela pode ser obtida prova lícita no que pertine aos direitos fundamentais. A prova
lícita obtida por meios ilícitos não pode ser aceita, conforme a Teoria do Fruto da
Arvore Envenenada para assim não estimular o afrontamento às normas tipificadas.
Desse modo, como citado acima sobre as decisões do STF, atualmente, a doutrina e
a jurisprudência dominante no Brasil posicionam-se de forma contrária à
admissibilidade das provas ilícitas, mas temperam tal entendimento pela Teoria da
Proporcionalidade. Com efeito, o princípio da proibição da prova ilícita não é
absoluto - até porque, reitere-se, não existe nenhum direito fundamental absoluto podendo ceder, quando colidente com outro direito fundamental de maior peso no
caso concreto, ficando menos dificultosa a obtenção de provas para a proteção do
bem jurídico ou de pessoas que não possuem meios aptos e agilizáveis de provas
apenas lícitas, que estão vivenciando sentimentos de uma possível injustiça.
Palavras-chave: Prova ilícita. Proporcionalidade. Arvore Envenenada.
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UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE OS TRATAMENTOS EFICIENTES E
EFICAZES PARA TRANSTORNO BIPOLAR
Mônica Elis Lima Rodrigues1
Leandro Schroder de Paula2 ²

RESUMO

O Transtorno Bipolar (TB) é caracterizado pela variação do humor entre episódios
depressivos ou (hipo)maníacos. Tratamentos usuais consistem de farmacoterapia,
terapia cognitivo-comportamental e psicoeduação individual e/ou grupal. Foi
realizada revisão de literatura por meio do modelo de Práticas Psicológicas
Baseadas em Evidências. Este estudo objetiva realizar uma revisão sistemática da
literatura sobre o TB e formas de intervenções farmacológicas ou psicoterápicas que
se mostrem eficientes e eficazes em seu tratamento. Foram utilizadas as databases
ISI, SciELO, PsycNET, PubMED e MedLine, buscou-se as palavras-chave, tais
como, “Bipolar AND RCT AND” e “Bipolar AND ECR”, encontrando respectivamente
32, 0, 3, 123 e 112 estudos. Identificou-se que há pouca produção científica sobre o
tema em língua portuguesa, ressaltando a relevância de sintetizar estes estudos e
divulga-los em mídias brasileiras. A leitura e análise dos estudos selecionados estão
sendo realizadas e serão apresentadas no relatório final do projeto de Iniciação
Científica.
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OS

CAVALEIROS

DO ZODÍACO

E

A MORALIDADE

POPULAR:

UMA

ABORDAGEM ACERCA DAS INFLUÊNCIAS DOS ANIMES NA CONSTRUÇÃO
DE CONCEITOS DE MORALIDADE E IDENTIDADE, E SUAS IMPLICAÇÕES NO
ÂMBITO REGIONAL
João Antonio Rodrigues dos Santos Moreira1
No intento de fazer uma investigação interdisciplinar de aspectos influenciadores na
conceituação de identidade e moralidade regional, tomando por base o desenho
animado japonês: Os Cavaleiros do Zodíaco, que ocupa um importante espaço no
imaginário popular, pretende-se apontar fatores sociais e jurídicos contemporâneos
que permeiam o fenômeno do Hibridismo Cultural gerado pela assimilação da mídia.
A pesquisa se propõe, primordialmente, a apontar fatores culturais e morais
presentes no desenho Os Cavaleiros do Zodíaco e suas implicações quando
tratados sob a perspectiva de uma construção social de moralidade e de modelos de
identidade em âmbito regionalizado. De maneira específica, a pesquisa é proposta
no sentido de examinar o desenho animado na perspectiva de Análise do Discurso.
Na sequência pretende-se estudar algumas obras de autores e filósofos acerca da
conceituação da moralidade e identidade cultural. Por fim, pretende-se apresentar os
resultados acerca das principais implicações morais e ideológicas que os desenhos
animados geram nas conceituações morais das pessoas.
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da Mídia. Estudo Interdisciplinar.
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AGRESSÃO INVISÍVEL: A INTOLERÂNCIA E O PRECONCEITO NAS REDES
SOCIAIS
Iara Natália Ribeiro da Silva

1

Nilsandra Martins de Castro (Or.)2

RESUMO

O presente trabalho pondera sobre a liberdade de expressão, a manifestação do
pensamento e demais formas de exposição de conceitos e opiniões nas mídias
sociais em relação as mulheres. Com a crescente disseminação do uso das redes
sociais, sendo essas, na atualidade, o meio mais frequente de comunicação entre os
usuários para várias atividades afins, há o que chamamos de discurso de ódio se
alastrando. Este atualiza consigo uma pluralidade de “agressões” por vezes
subjetivas, voltadas para os grupos vulneráveis. Nesse sentido, pretende-se analisar
os discursos que propagam a violência e violam direitos ao próximo, aqui em
específico, discursos preconceituosos voltados à população feminina. Averiguar as
manifestações e conceitos que a sociedade promove nas redes sociais bem como
os danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à
honra, à reputação ou a direitos de personalidade da citada mulher. A metodologia
utilizada é de base bibliográfica e documental. De modo geral, o tema se revela
pertinente, tendo em vista que embora a mulher usufrua na atualidade de uma gama
de direitos, muitos ainda são mitigados. Os discursos patriarcalistas ainda ressoam
no cenário social e faz emergir uma série de generalizações pejorativas quanto ao
que deve ser e o que merece a mulher, só por ser mulher.

Palavras-chave: Liberdade de expressão. Discurso de Ódio. Mulheres. Redes
Sociais.
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O PROCESSO GRUPAL ENQUANTO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DAS
MUDANÇAS QUE SURGEM COM A MATERNIDADE: UM RELATO DE ESTÁGIO

Antonio Hugo Rabelo de Castro1
Celizane Espíndola Coelho2
Rutiléia Carneiro Alvez3
Carmen Hannud Carballeda Adsuara4

RESUMO
O artigo é fruto de uma experiência de estágio em Psicologia com grupos de
mulheres gestantes usuárias da rede de atenção básica no âmbito do Sistema Único
de Saúde do município de Araguaína-TO. Haja vista que o período gestacional é um
momento de mudanças significativas na vida da mulher, a partir do qual ela passa
assumir uma nova identidade, apropriando-se de novos papéis na sociedade,
justifica-se a necessidade de apoio qualificado que propicie condições objetivas para
a transformação de forma saudável durante esse período. Assim, buscou-se atuar
na promoção de saúde junto às mulheres identificando os sentimentos advindos do
momento da gestação. O grupo constituiu-se em uma intervenção primária à medida
que se configurou como um meio para a promoção de saúde, atingindo níveis de
atuação psicoterapêutico, psicopedagógico e psicoprofilático.
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FAMÍLIA, ENSINO E APRENDIZAGEM
Gilson Gomes Coelho1
RESUMO
Atualmente, pensando em educação no processo de ensino e aprendizagem,
reconhecemos

a

importância

da

família

como

parceira

da

escola

no

desenvolvimento integral do aluno. A sociedade contemporânea passou por
transformações na sua organização, refletindo nas estruturas familiares e
consequentemente nas escolas. Por esse motivo, os educadores estão se
degradando em busca de alcançar uma educação de qualidade, pois muitos pais ou
responsáveis, não sabem como são importantes no processo educacional. A
participação dos pais dissolveu nesse novo cenário, muitos não confiam na escola,
ou passam a função de educar para os professores. Em conformidade a essa
problemática, realizamos pesquisas bibliográficas com a finalidade de encontrar
elucidações, ressaltando a importância desse elo para o desenvolvimento pleno do
educando no processo de formação continuo de aprendizagem. Vale ressaltar, que a
parceria entre escola e família se faz necessária, pois diante das dificuldades
encontradas nas crianças no processo de aprendizagem, ambas serão o suporte
para sanar essa situação. É fundamental que haja a harmonização e empatia nessa
relação, para sustentar o objetivo comum, que desejam atingir.

Palavras-Chaves: Família. Escola. Ensino-Aprendizagem.

1

Mestrado em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Professor da Faculdade Católica
Dom Orione, Brasil

CUIDADOS PALIATIVOS E A PSICOLOGIA HOSPITALAR: NA IMINÊNCIA DA
MORTE, SURGE A URGÊNCIA DA VIDA

Eliane Soares Lima1
João Henrique Oliveira Barros2
Paulo de Tasso Moura de Alexandria Junior (Or.)3

RESUMO

No senso comum é frequente a desinformação sobre cuidados paliativos, até
mesmo no meio profissional há um desentendimento sobre essas intervenções,
podendo ser confundido com sofrimento, eutanásia ou cuidados do fim da vida.
Devido à escassez de informações, este artigo visa esclarecer que o cuidado
paliativo é um tratamento ético, que respeita a autonomia do paciente,
proporcionando bem-estar e dignidade. Faz parte de um processo, quando não há
reversibilidade no diagnóstico e perturba a continuidade da vida, assim, o foco da
intervenção terapêutica passa a ser na pessoa e não mais na doença. Para
assegurar o melhor cuidado ao paciente, é necessária uma equipe multidisciplinar
que trabalhará com a perspectiva de vários olhares, com atribuições diferentes,
concentrando-se no bem-estar do indivíduo. Integrando essa equipe a psicologia
hospitalar, ter-se-á um papel fundamental neste processo e como principal demanda
a qualidade de vida do ser humano, atenuando o sofrimento, ansiedade, medo e
depressão perante a morte e não se restringindo apenas a pessoa, integrando a
família e a equipe multidisciplinar.
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NARRATIVAS SOBRE RACISMO E DISCURSO DE ÓDIO NA WEB
Edison José de Araújo Neto1
Nilsandra Martins de Castro2

RESUMO

O presente estudo faz parte de uma pesquisa ligada à Iniciação Científica da
Faculdade Católica Dom Orione, e versa sobre a temática: discurso de ódio racista
na web. O objetivo em primeira instancia será compreender o que são discursos de
ódio e suas implicações jurídicas, ainda como esses se traduzem em instrumentos
de segregação. É relevante entendermos que a discriminação e o preconceito só
podem ser enfrentados através do ensino, da reflexão. São muitos os conceitos
equivocados que constituem os pré-conceitos, e em sua maioria construídos através
de bases generalistas e pouco discutidas, por isso mesmo se mostra relevante
buscar meios para a reflexão e o diálogo no trato quanto a direitos e deveres dos
cidadãos visando uma sociedade mais equânime. O método utilizado na presente
pesquisa é documental e bibliográfico, o primeiro por analisarmos jurisprudências na
qual tratem a respeito do cujo tema em questão e o segundo por ser necessário uma
base teórica sobre o respectivo objeto. Pelo fato do projeto ainda estar em
andamento não podemos determinar quais resultados já alcançamos, embora
podemos dizer que de acordo com a influência política do ordenamento jurídico
teremos uma espécie de sanção ou até mesmo a determinação de atipicidade da
conduta. Destarte, nota-se que o discurso de ódio é um objeto de estudo bastante
convidativo e move-nos a buscar entender esse fenômeno social.
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AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO: UMA ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DO
BENEFÍCIO NA CASA DO IDOSO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Creuzélia Mendes da Costa1
Daíse Alves (Or.)2

RESUMO

A Assistência Social tem amparo constitucional com uma ampla rede de proteção
através de políticas públicas voltadas para pessoas carentes. Entre os benefícios e
serviços previstos pelas normas de proteção, encontra-se o Benefício de Prestação
Continuada ao Idoso que é concedido à pessoa com idade a partir de 65 anos e
comprove não ter condições de se sustentar ou ter seu sustento provido por sua
família, dentro do critério de hipossuficiência. O objetivo é analisar os critérios do
benefício através da inserção socioeconômica do idoso em casas de acolhimento
como a Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus, identificando-o como sujeito de
direitos sociais. O estudo está sendo desenvolvido pelo método dedutivo e
metodologia bibliográfica, com análise de doutrinas, legislação, através de análise
qualitativa e quantitativa de coleta de dados estatísticos colhidos na Casa do Idoso
Sagrado Coração de Jesus em Araguaína-TO. Por uma análise inicial da pesquisa,
verifica-se que a instituição acolhe 33 idosos com a faixa etária entre 65 a 100 anos,
assegurando-lhes moradia, alimentação, higiene e serviços de saúde; alguns idosos
possuem família, mas são poucos idosos que tem contato com a família, cerca de 3
ou 4, ou seja, boa parte deles vivem em abandono familiar.
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O PSICÓLOGO
HOSPITALAR

NA SAÚDE

DESAFIOS

E
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CONTEXTO

Cláudia Alves Morais Santos1
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Regimara Martins A. P. da Silva3
RESUMO
Este artigo pretende mostrar alguns fatos do início das atividades do Psicólogo
Hospitalar, a formação acadêmica, a inserção na saúde pública e nas equipes de
saúde, assim como a práxis profissional e os desafios no contexto hospitalar. A
psicologia hospitalar foi regulamentada no ano de 2000 pelo Conselho Federal de
Psicologia, todavia a psicologia no hospital já vinha construindo sua história desde a
década de 50 através da atuação prática desses profissionais. Serão realizadas
entrevistas com psicólogos que atendem na saúde pública da cidade de AraguaínaTO, para se compreender como a psicologia se insere e o lugar que ocupa nesse
ambiente, a participação nas equipes multiprofissionais e o acompanhamento
psicológico aos pacientes e suas famílias. É indispensável ao Psicólogo Hospitalar a
compreensão do homem em sua totalidade, na sua condição biopsicossocial para
desenvolver seu trabalho no processo de prevenção e tratamento de doenças.
Palavras-chave: Psicologia Hospitalar. Atuação. Equipe Multidisciplinar. Saúde
Pública.
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A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) NO CONTEXTO FAMILIAR E
SOCIOEDUCATIVO: RELEVÂNCIA DO TRABALHO DO PSICÓLOGO NESTE
PROCESSO
Ana Carolina Carvalho Arruda1
Ruy Ferreira da Silva2

RESUMO
O presente projeto de pesquisa em iniciação científica pretende compreender os
aspectos biopsicossociais envolvidos no processo de inclusão da Pessoa com
Deficiência (PcD). Para isso, far-se-á necessário entender como essa inclusão
ocorre no âmbito familiar e socioeducativo, evidenciando também a importância do
trabalho do psicólogo neste contexto, tendo em vista que se trata de um profissional
que enxerga o indivíduo em toda a sua totalidade, lidando diretamente com as
relações socioafetivas e a valorização das diferenças e potencialidades. É de suma
importância compreender que integrar o indivíduo em diversos espaços não
necessariamente significa incluí-lo, visto que a inclusão está intimamente ligada às
interações, onde o ambiente é quem se prepara para receber o indivíduo e não ao
contrário. Trata-se de um direito garantido por Lei. Cada pessoa apresenta sua
individualidade, sua especificidade, seu modo e seu ritmo de funcionamento de
forma singular. Desta forma, a aprendizagem não se dá ao mesmo tempo para
todas as pessoas. Sendo assim, a investigação será feita por meio de estudo de
caso, utilizando a metodologia qualitativa de caráter descritivo. A amostra será
constituída por pessoa (aluno) de escola pública e/ou privada dentro da cidade de
Araguaína/TO.
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DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MINORIA LGBT E SUAS MARCAS PELO MUNDO
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RESUMO

O presente estudo analisa a questão das minorias, através de uma abordagem
qualitativa, e as diferentes percepções a seu respeito, com enfoque especial para a
classe LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) e suas marcas pelo mundo.
Tem por objetivo discutir contextos históricos e culturais que envolvem tal
comunidade, bem como compreender a homofobia e alguns direitos referentes a
esse grupo. O estudo foi desenvolvido com base em bibliografias a respeito de
grupos vulneráveis, além de outras relacionadas à classe em destaque. A homofobia
consiste na pratica de discriminação, intolerância e preconceito contra as pessoas
LGBT’s. Essa população, há muito tempo, vem lutando por seu espaço no meio
social, buscando sair da margem a que são relegadas e serem reconhecidas como
sujeitos de direitos que são. Ademais, ainda hoje essas pessoas enfrentam
dificuldades em terem seus direitos garantidos pelo Estado, pois esse, embora traga
no papel a inclusão de todos, não é inequívoco nessa conduta, por não lhes efetivar,
na mesma proporção, as garantias asseguradas a outros grupos minoritários. No
que concerne à minoria LGBT, é necessário que se reconheça seus direitos e as
dificuldades pelas quais tem passado, exercendo a concretização daqueles e a
diminuição dos casos de homofobia por meio do reconhecimento de sua dignidade
como pessoa.
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A SIGNIFICÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NA
MATERNIDADE: UMA VISÃO HOLÍSTICA E HUMANIZADA
Aline Soares Oliveira1
Maria Eduarda Pereira dos Santos2
Mariana Araújo Bichuete Cavalcante3

RESUMO
Pretende-se levantar pontos de reflexão fundamentados em teoria e bibliografias
especializadas, expondo a significância do acompanhamento psicológico durante a
maternidade, objetivando enfatizá-lo enquanto trajetória holística efetivamente
humanizada. Visto que este estado afeta a mulher em sua integridade
biopsicossocioespiritual,

tanto

no

período

gestacional

como

no

puerperal.

Recomenda-se uma relevância imensa a respeito da saúde mental dos envolvidos,
uma vez que a gravidez é permeada por procedimentos desgastantes produtores de
subjetividade. Utilizando-se metodologicamente da coleta de dados, descritos e
classificados qualitativamente de artigos e literaturas referenciadas, espera-se
amplitude de conhecimento, entendimento, resultantes da problemática fomentada,
geradora de aspectos emocionais, psicológicos, físicos e demais fatores
constituintes do ciclo vital. Assim, compreende-se que o foco está na promoção de
saúde através dos atendimentos de forma mais humana, criando-se condições
favoráveis a fim de promover qualidade e bem estar ao outro, preservando-se
crenças e valores individuais.
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ANÁLISE DE POESIA INDÍGENA BRASILEIRA A PARTIR DOS ESTUDOS
CULTURAIS

Walace Rodrigues1
Paola Efelli Rocha de Sousa Lima 2

Este trabalho busca mostrar uma reflexão acerca da poesia indígena brasileira.
Tomamos como caso de estudo dois poemas da poeta indígena amazonense Márcia
Wayna Kambeba, retirados de seu livro intitulado “Ay kakyri tama (Eu moro na
cidade)”, de 2013. Esse escrito trata-se de uma pesquisa teórica realizada por meio
de revisão bibliográfica, complementada com a análise de dos dois poemas a partir
do campo dos Estudos Culturais. Nosso resultado preliminar demonstra que os
Estudos Culturais podem ser de grande valia para auxiliar na análise de poesia
indígena, pois esse campo de conhecimento busca trabalhar com conceitos fora da
tradição ocidental e que abarcam as identidades dos povos não-ocidentais.
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO JUNTO À ALA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL
Marcos Gabriel Ferreira Silva1
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RESUMO
Pela Organização Mundial de Saúde, define-se saúde como “um estado de completo
de bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e
enfermidades”. Desse modo, a atuação do psicólogo na área da saúde se mostra de
extrema importância acerca de suas contribuições para esse bem-estar do sujeito,
uma vez que esse é visto como eu ser biopsicossocial e deve ser tratado como tal
dentro do ambiente hospitalar. Mais atribuições são dadas quando o paciente é uma
criança, visto que o psicólogo deve trabalhar tanto com a criança quanto com sua
família, sem esquecer-se de toda base do desenvolvimento físico e cognitivo da
criança enquanto internada, respeitando seu ritmo, crenças, valores e criando
relações de confiança dela para com a equipe multidisciplinar e grupo familiar para a
qualidade de seu bem-estar físico e psíquico.
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NEGOCIAÇÕES DE SENTIDOS NO CONTEXTO DA SUBALTERNIDADE:
INTERSECCIONALIDADE NA VIDA DA MULHER LÉSBICA E SEUS PONTOS
NODAIS PARA A PSICOLOGIA SOCIAL
Alessandra Dias da Cruz1
Carmen Hannud Carballeda Adsuara (Prof. Or.)2

RESUMO

O presente trabalho científico trata-se da busca por compreender o fenômeno da
subalternidade no contexto da psicologia social a partir da perspectiva interseccional
sobre a vida das mulheres lésbicas. Tem como objetivo alinhar os saberes
psicológicos com discussões multidisciplinares no avanço e análise das relações
que compõem a subjetividade e coletividade das mulheres lésbicas. A composição
social na relação de gênero, raça/etnia e classe, e todo o processo interseccional
que compõe imbricações identitárias atingem a subjetividade das mulheres lésbicas,
seja na forma de invisibilização, humilhação social, negação e omissão de direitos. A
partir de levantamentos bibliográficos, pesquisa etnográfica e dados coletados,
resultam-se que as dimensões que subalternizam as mulheres lésbicas, marcam
categoricamente na luta contra opressões e pela existência subjetiva, dizendo
respeito a afetividade, saúde e espaços transitórios. Fazendo com que a militância
coletiva e lutas políticas, garanta espaços de fala e representações existenciais
como um todo.
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